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عن  169623برلم  22192122، ليد فى  1222220222جرجس سالمه عبدالملن واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 احمد
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 عبدالحميد دمحم متولىثالجه لحوم مجمده ، بجهة : تلحوين جوار مضيفه الشحايته الزلازيك ملن  دمحم 
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 زيوت سيارات ، بجهة : ش صالح الصالحى المنايات ملن عبدالسالم دمحم عبدالفتاح

عن صيدليه  169812برلم  22192113، ليد فى  1252220222دمحم عبدالسالم دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ليه صان الحجر ملن على عبدالمنعم السيدبشريه ، بجهة : صان الحجر المب

عن مكتب  169626برلم  22192123، ليد فى  522220222ؼنيم صابر عطيه ؼنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مماوالت ، بجهة : الحميديه منيا الممح ملن رمزيه حامد  ابراهيم
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 هزه جمله وتجزئه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع السالم صيدناوى ملن ناصر دمحم فرحانهجا

عن تجارة  169662برلم  22192126، ليد فى  252220222كمال سمير عشم هللا ميخائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 د دمحم عبده زلطالفاكهه والخضروات بالتجزئه ، بجهة : ش الجمهوريه ملن عبدالحمي
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 ملن سليمان على احمد 158لطعه  5مماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : الصالحيه الجديده مجاوره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 ولطع ؼيار سيارات ، بجهة : ؼصن الزيتون / امام نادى الصيد / لصاصين الشرق / بملن السيد دمحم كامل دمحم صمر
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 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : ع سليم سلمنت بلبيس ملن دمحم سالم بيومى
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 توريدات ومماوالت عموميه ، بجهة : ميت ربيعه ملن دمحم دمحم عثمان سيد احمد
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 بدالمنعم السيد ابوشرجحى الزهور الزلازيك ملن ع 15ش  18مماوالت وتوريدات حكوميه ، بجهة : 

عن مكتب  172212برلم  22192127، ليد فى  122220222دمحم عبدهللا ابراهيم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مماوالت ، بجهة : هرية رزنة / بملن سهير عبدالمنعم حسن
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عن معرض  172313برلم  22192132، ليد فى  252220222هانى حسن احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146
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عن مكتب هندسى  169793برلم  22192113فى ، ليد  1222220222دمحم جمعه حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147
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عن  169562برلم  22192121، ليد فى  122220222عفاؾ فرج عبده احمد البنهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 مكتب رحالت داخليه ، بجهة : شلشلمون ملن صالح حامد احمد

عن مالبس رياضيه  169599برلم  22192122، ليد فى  722220222اله ،  دمحم سعيد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  152

 عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع شفيك الحريرى الزلازيك ملن فاطمه سعيد على دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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الزلازيك ملن احمد حسن  123التعاونيه عمار  عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : ش البؽدادى المساكن

 دمحم
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دمحم جاهزه عدا المالبس العسكريه ومفروشات ، بجهة : ش المطافى حاره بنزايون فالوس ملن ايمن وعماد وحسن وطارق مصطفى 

 موسى
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 رات تجميل محليه ، بجهة : الزهيرى بجوار مسجد الزهيرى ملن حسن شعبان دمحم دمحممستحض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 بجهة : بنى شبل ملن الهادى دمحم ابراهيم

عن معلؾ مواشى  169576برلم  22192121، ليد فى  1522220222دمحم سالم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 هبه سالم دمحم دمحمتسمين وحالبه ، بجهة : ش الجبالوى الحريه ابوحماد ملن 

عن مكتب  169569برلم  22192121، ليد فى  122220222ايمن السيد سليم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 توريدات خامات واعالؾ لجهات حكوميه ، بجهة : شيبه المإجر السيد سليم الشافعى

عن ورشه  169612برلم  22192122، ليد فى  522220222مجده سالم عبدالممصود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 نجاره ، بجهة : ش مسجد شمس الدين الحفنى   حفنا بلبيس ملن دمحم عرفات ابراهيم

عن  169618برلم  22192123، ليد فى  522220222تامر االنور ربيع الحنفى الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : اباظه اكياد البحريه فالوس ملن عايده دمحم على

عن ورشه  169624برلم  22192123، ليد فى  222220222دمحم عبدهللا عبدالمادر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 زلازيك ملن سعيد دمحم حسننجاره ، بجهة : ش داير الناحيه الزنكلون ال

عن مفروشات ،  169654برلم  22192126، ليد فى  122220222وفاء سليم دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 بجهة : سلمنت بلبيس ملن دمحم فإاد محمود حسين

عن مالبس  169659برلم  22192126، ليد فى  1222220222احمد السيد احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 ش سيد احمد من سعد زؼلول منيا الممح ملن طلعت على جعفر3جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن تجاره  169674برلم  22192128، ليد فى  522220222احمد السيد مطير سلمى مطير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 مطير سلمى اخشاب ، بجهة : لرمله ملن السيد

عن مخبز  169687برلم  22192128، ليد فى  122220222سمير سعيد حسين عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 طبالى ، بجهة : ابوسمران بلبيس ملن دمحم سعيد حسين عبدالمادر

عن لطع ؼيار  169722برلم  22192128، ليد فى  522220222راويه ابراهيم سليم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 سيارات ، بجهة : صان الحجر البحريه م صان الحجر ملن دمحم ابراهيم عيد ابراهيم

عن  172224برلم  22192122، ليد فى  1222220222احمد عبدالسالم الرمادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 الرمادى احمدمواشى حالبه ، بجهة : اليمن بحر البمر ملن السيد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مماوالت  172232برلم  22192122، ليد فى  1522220222هيثم ابراهيم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 عموميه ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب الشادر ملن زكريا السيد مصطفى

عن  172261برلم  22192121، ليد فى  12222.000اسالم عبدالحكيم عبدالفتاح دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : نشوه ملن عبدالحكيم عبدالفتاح دسولى

عن مكتب  172263برلم  22192121، ليد فى  122220222ؼريب دمحم مصطفى عزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 زيز عبدالعظيم ابراهيمتوريدات عموميه ، بجهة : الدهاشنه ملن عبدالع

عن تجارة حبوب ،  172112برلم  22192122، ليد فى  252220222هدى دمحم جوده  سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 بجهة : ام الزين المإجر عبدالمطلب السيد عبدالمطلب

عن مكتب  172116برلم  22192122، ليد فى  522220222دمحم عزيز سليم عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ ملن اسالم دمحم عزيز

عن مكتب  172116برلم  22192122، ليد فى  522220222دمحم عزيز سليم عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ ملن اسالم دمحم عزيز

عن تركيب  172126برلم  22192122، ليد فى  122220222زه دمحم ابراهيم عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لو -  192

 المتفرع من ش هندسة الرى ملن هشام حداد محمود-وصيانة عنابر الدواجن ، بجهة : ش صالح سالم 

عن توريد نباتات  172292برلم  22192122د فى ، لي 1222220222السيد دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 الزينه ، بجهة : فرسيس المإجر دمحم دمحم حسن

عن ورشه  172145برلم  22192123، ليد فى  522220222صفاء دمحم محى الدين حسيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 حيى الدين حسيبمالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : النوبه بلبيس ملن احمد م

عن ورشه  172148برلم  22192123، ليد فى  752220222دمحم حسنى عبدالعزيز رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 منشار ، بجهة : ع ابوالعال رضوان لريه السالم بلبيس ملن حسنى عبدالعزيز رضوان

عن حالله ، بجهة :  172167برلم  22192123، ليد فى  222220222دمحم على حسن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 كفر ابومسلم ابوحماد ملن صابر السيد دمحم

عن تربية  169629برلم  22192122، ليد فى  522220222زهور حسن راتب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 مواشى حالبه ، بجهة : منشاة بشارة المإجر امجد عبدالرحمن احمد

عن مخبز  169575برلم  22192121، ليد فى  52220222محمود عربى كمال شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 افرنجى ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب ملن دمحم محمود على

عن  169625برلم  22192122، ليد فى  212220222احمد السيد عبدالؽفار سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 تجاره وتوزيع موبيالت ، بجهة : ش احمد عرابى برج الشافعى فالوس ملن اسماعيل فتحى خضر

عن  169622برلم  22192123، ليد فى  522220222يوسؾ عبدالعزيز يوسؾ عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 تجاره اعالؾ ، بجهة : ابوصرار ملن اكرام دمحم على سليم

عن مالبس  169645برلم  22192126، ليد فى  122220222دادى عبده بؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود بؽ -  199

 جاهزه جمله عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش احمد عبدالرحمن من ش الؽشام  الزلازيك ملن محمود عبدهللا محمود عامر

عن بيع  169693برلم  22192128، ليد فى  52220222ماله ،  دمحم سمير عبدالهادى عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس  -  222

 فالتر مياه ، بجهة : برج اسماء ش الموميه الزلازيك ملن حمدى ابراهيم عبدالرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن توريدات  169724برلم  22192128، ليد فى  122220222على دمحم على عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 شارع البحرى كفر الزند ملن ابوبكر امين محمود 8بجهة : طبيه عدا االدويه ، 

عن مكتب نظافه  172226برلم  22192122، ليد فى  222220222رضا عبدهللا دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ، بجهة : لريه المنشيه اوالد سيؾ بلبيس ملن رمضان ابراهيم دمحم

 172212برلم  22192122، ليد فى  122220222هادى النشوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسين ابراهيم عبدال -  223

 عن ادوات منزليه ، بجهة : ش احمد عبدالرحمن الؽشام الزلازيك ملن دمحم محروس شريؾ شريؾ

عن مصنع  172262برلم  22192121، ليد فى  322220222عالء احمد بكرى دمحم شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مخلل ومواد ؼذائيه ، بجهة : ش بحر ابواالخضر طريك ابواالخضر الزلازيك ملن دمحم احمد بكرى

عن سوبر  172262برلم  22192121، ليد فى  252220222اشرؾ ابراهيم متولى نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ش حسن صابر الموميه الزلازيك ملن مازن عباس محمود عباس22ماركت ، بجهة : 

عن ورشه نجاره ،  172255برلم  22192121، ليد فى  522220222دمحم السيد عطيه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 الشوادفى بجهة : هريه رزنه ملن حسام عبدالدايم

عن توكيالت  172124برلم  22192122، ليد فى  122220222عمرو دمحم مهدى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 تجاريه ، بجهة : اكياد البحريه المإجر دمحم محمود  شحاته

عن حظيره  172152 برلم 22192123، ليد فى  522220222سامح عباس خلؾ حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 مواشى ، بجهة : الدهاشنه بلبيس ملن عباس خلؾ حسن

عن تجاره  119333برلم  22192123، ليد فى  52220222دمحم احمد سليمان خليل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 البترول والبنزين والسوالر ، بجهة : بحطيط ابوحماد ملن سليمان احمد سليمان خليل

عن تجاره  119333برلم  22192123، ليد فى  52220222 احمد سليمان خليل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  212

 البترول والبنزين والسوالر ، بجهة : له محل اخر عن بيع كيروسين فى ابوحماد

عن مصنع  172197برلم  22192127، ليد فى  3222220222محمود سعيد دمحم عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بسكويت ، بجهة : ش صالح سالم من ش هندسه الرى منيا الممح ملن اميره سعيد عبدالعزيز

عن تربيه  172214برلم  22192127، ليد فى  752220222فاطمه عبدالسالم دمحم فيصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مبارن حسينمواشى حالبه ، بجهة : عليوه الحسينيه ملن سالم 

عن  172225برلم  22192127، ليد فى  122220222سماح عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلبانه المإجر احمد السيد عبدالسميع

عن مخبز  172227برلم  22192128، ليد فى  52220222ابراهيم السيد دمحم السيد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بلدى نصؾ الى ، بجهة : العزازى المإجر حماده السيد دمحم السيد

 172251برلم  22192128، ليد فى  522220222عبدالحسيب ابراهيم سيد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 وعمر ملن روحيه اسماعيل ابراهيمعن بماله ، بجهة : كفر الربعمائه م منشاه اب

عن  172259برلم  22192129، ليد فى  122220222حازم دمحم عبدالمادر احمد الؽرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 صيانه اجهزه منزليه ، بجهة : الرياض الزلازيك ملن السيد حسين احمد

عن محل  172271برلم  22192129، ليد فى  252220222ماله ،  محمود احمد عبدالعزيز احمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  217

 مستلزمات اطفال ، بجهة : ش عمر بن الخطاب حى الشيخ جوده منيا الممح ملن محسن سالمه بن تردايت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حظيرة  172296برلم  22192129، ليد فى  2222220222ؼريب دمحم احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ية مواشى ، بجهة : عليم بملن دمحم احمد دمحم العنانىترب

عن  172292برلم  22192129، ليد فى  1222220222السيد دمحم ابراهيم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

الحيه مستحضرات تجميل محليه ومنظفات صناعيه ومنتجات ورليه ، بجهة : ش الترعه المردومه امام صيدليه د/الشربينى الص

 المديمه ملن عفاؾ دمحم حسن

عن  169582برلم  22192122، ليد فى  222220222محمود رمضان رياض ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مستحضرات تجميل محليه ، بجهة : طريك االسفلت ميت بشار ملن عواطؾ الشحات عطيه

عن معلؾ  169592برلم  22192122، ليد فى  622220222ماله ،   ايمان السيد محمود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس -  221

 لتربيه المواشى ، بجهة : الميمونه ملن احمد محمود دمحم

عن فراكه  74446برلم  22192123، ليد فى  62220222طارق فتحى مصلحى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ان رجب عبدهللاملن حن2ارز ، بجهة : طريك شمباره ابونجاح 

عن فراكه  74446برلم  22192123، ليد فى  62220222طارق فتحى مصلحى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ارز ، بجهة : له محل اخر عن ماكينه طحين فى الزلازيك شمباره الميمونه

عن تجاره  169627برلم  22192123، ليد فى  422220222دمحم فوزى دمحم السيد دعبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مواد ؼذائيه ، بجهة : شارع سعد زؼلول ملن دمحم دمحم دمحم الشبراوى

عن ممشره  169636برلم  22192123، ليد فى  122220222احمد جمال احمد السيد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لحفاينه ابوحماد ملن احالم دمحم حسنيوليو جوار النفك ا 23فول سودانى ، بجهة : ش 

عن  169646برلم  22192126، ليد فى  122220222اسالم عبدالحميد عبدالؽفار احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 المإجر عبدالحميد عبدالؽفار احمد -سنهوا  -مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : عزبة سالم 

عن  169664برلم  22192126، ليد فى  522220222حميد الشحات السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا عبدال -  227

 معلؾ ، بجهة : كفر ابومسلم ابوحماد ملن عبدالحميد الشحات السيد

عن مكتب  169665برلم  22192126، ليد فى  212220222ابراهيم داود حسن عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ ملن احمد ابراهيم داإد

عن مالبس  169672برلم  22192128، ليد فى  252220222فاتن عبدالهادى سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الدلميرى ش الماسوره المنايات ملن خالد عبده دمحم

عن لطع  169682برلم  22192128، ليد فى  122220222ياسر السنجرى عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ؼيار واكسسوارات السيارات ، بجهة : عليم ابوحماد ملن  السنجرى عبدهللا مصطفى

عن بماله  169699برلم  22192128، ليد فى  52220222دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز العرينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ، بجهة : شيبه الزلازيك ملن محمود دمحم خيرى احمد

عن محل مالبس  172242برلم  22192121، ليد فى  522220222محمود شحته لنديل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 د بيومىحريمى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع المركز ملن دمحم السي

عن  172252برلم  22192121، ليد فى  22220222حماده جمال دمحم السيد دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233
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عن  172269برلم  22192121، ليد فى  122220222عبدالحليم ابراهيم السيد الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 توكيالت تجاريه ، بجهة : ش ترعه السماعنه فالوس ملن ابراهيم السيد الشربينى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  172275برلم  22192121ليد فى ،  212220222احمد منصور ابراهيم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235
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عن توريدات  172299برلم  22192122، ليد فى  2522220222احمد سامى صابر ؼمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 عمومية ، بجهة : التلين بملن سامر صابر ؼمرى

عن مخبز  172122برلم  22192122، ليد فى  5222220222جليل مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعد عبدال -  237

 حى الزهور المالن ملن الحسن كمال حسن 36بلدى نصؾ الى ، بجهة : عمار رلم 

عن مماوالت  172113برلم  22192122، ليد فى  522220222دمحم السيد دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 عامه وتوريدات عموميه ، بجهة : المطاويه ابوحماد ملن امنيه دمحم عوض

عن  172136برلم  22192123، ليد فى  122220222محمود عبدالحميد عبدالكريم ضيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 تجاره اخشاب ، بجهة : بساتين االسماعيليه بلبيس ملن عبدالحميد عبدالكريم ضيؾ

عن ورشة  172123برلم  22192122، ليد فى  52220222جمال على حسين الخضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ميكانيكى فرامل ، بجهة : شارع الدكتور دمحم مندور المإجر كامل دمحم احمد

عن  172151برلم  22192123، ليد فى  212220222السيد مصطفى دمحم حسين الحجرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 حدايد وبويات ، بجهة : ش العيادات كفر دمحم حسين الزلازيك ملن حسينى اسماعيل عوض

عن معلؾ  172159برلم  22192123، ليد فى  2222220222انتصار عبدالواحد عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ى عز الدينمواشى حالبه ، بجهة : ع رجب  ابوحماد ملن فوزى حمد

عن معرض  172182برلم  22192127، ليد فى  222220222سمير فايد موسى عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 سيارات ، بجهة : ابومفتاح طريك ابوشلبى الصالحيه الجديده ملن السيد فايد موسى عوض هللا

عن مكتب  172191برلم  22192127، ليد فى  1222220222ه ،  عبدالعزيز عبدهللا بدر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  244

 للمماوالت العموميه ، بجهة : ش بحر صفط زريك جوار ورشه عادل ابوزيد مالمس منيا الممح ملن عادل السيد على

ن معرض ع 169783برلم  22192113، ليد فى  522220222الناجى عبدالهادى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 سيارات ، بجهة : الصالحية / بحر البمر / الحسينية بملن احمد عبدالهادى احمد

عن ورشه  169554برلم  22192121، ليد فى  122220222احمد عبدالناصر دمحم نجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 الوميتال ، بجهة : سندنهور ملن تامر دمحم جوده

عن منظفات  169584برلم  22192122، ليد فى  252220222ى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد دمحم عل -  247

 ش الكعبه مشتول السوق ملن عواطؾ دمحم هاشم دمحم بدر 34وورليات ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : 

عن  169591برلم  22192122، ليد فى  622220222ابوالسباع عبدالباسط حسن منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 معلؾ لتربيه المواشى ، بجهة : خلوه الشعراوى منياالممح ملن حسن عبدالباسط حسن

عن ادوات  169624برلم  22192122، ليد فى  1222220222عبدهللا دياب سليمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 اسن دمحم عبدالكريمكهربائيه ، بجهة : ازولين بشاره الحسينيه ملن مح

 169617برلم  22192123، ليد فى  122220222احمد مصطفى راؼب مصطفى المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 عن مكتب توكيالت تجاريه ، بجهة : شارع احمس النحال  ملن محمود دمحم هدايه

عن معلؾ  169632برلم  22192123، ليد فى  51222.000دمحم جابر ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مواشى حالبه ، بجهة : الجعفريه المإجر جابر ابراهيم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حظيرة  169642برلم  22192123، ليد فى  622220222عبير امام عبدالعزيز مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ل دمحم الحصرىمواشى ، بجهة : عزبة نجيب المنايات المإجر عالء جما

عن مصنع  169653برلم  22192126، ليد فى  7522220222نبيله عطيه دمحم على عويس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 اضافات اعالؾ ، بجهة : ع حسنى الحلميه ابوحماد ملن ابراهيم دمحم احمد عبدالرحمن

برلم  22192126، ليد فى  122220222رأس ماله ،   عمرو اسماعيل عبدالمادر منصور جاد هللا  ، تاجر فرد ، -  254

 عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : كفر المشايخ اكياد البحريه ملن اسماعيل عبدالمادر منصور 169658

عن صيدليه  169691برلم  22192128، ليد فى  52220222دمحم مخيمر السيد عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 حى المؽازى المإجر سحر عبدهللا حسن -هة : شارع دمحم عبدالسالم بشريه ، بج

عن  172214برلم  22192122، ليد فى  122220222بلبل لبيع وشراء العمارات بالسمسره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 دمحم لطب الصالحيه الجديده ملن فاطمه دمحم 12مجاوره  2بيع وشراء العمارات بالسمسره ، بجهة : عمار 

عن تربيه  172241برلم  22192121، ليد فى  522220222السيد السيد امين دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 مواشى ، بجهة : ميت حبيب ملن دمحم السيد امين دمحم

عن الميام باعمال  172282 برلم 22192121، ليد فى  222220222جمال ابراهيم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 المماوالت والتوريدات العموميه ، بجهة : المالن ابوحماد ملن السيد ابراهيم احمد

عن  172129برلم  22192122، ليد فى  122220222اسعاد الزينى صالح احمد الزينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 حيم علىبماله ، بجهة : الصالحيه المديمه ملن عزازى عبدالر

عن  169579برلم  22192121، ليد فى  82220222مسعود عبدالناصر مسعود مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 مكتب توريد عماله داخليه ، بجهة : بيشة عامر المإجر عبدالناصر مسعود مسعود

عن  169746برلم  22192112ليد فى ،  522220222اسالم بركات عبدالمنعم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لاعة افراح مفتوحة ، بجهة : كفر عياد / بملن بركات عبدالمنعم مصطفى

عن بيع  169775برلم  22192113، ليد فى  322220222احمد دمحم السيد عبدالعال الدحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ادوات منزليه ، بجهة : شارع بورسعيد ملن ايمن كمال دمحم

عن مكتب  172123رلم ب 22192122، ليد فى  122220222رشا عبدالعاطى عبدهللا السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : طحله بردين ملن عبدهللا دمحم عبدهللا عوض هللا

عن  172292برلم  22192122، ليد فى  1222220222عصام الدين سليمان احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لحسينيه اول الزلازيك ملن توفيك عبدالحميد بؽدادىش المعهد الدينى ا8مكتب مماوالت وتوريدات عموميه ، بجهة : 

عن  172152برلم  22192123، ليد فى  252220222سعيد ابراهيم ابو العينين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ورشة كهربائى سيارات ، بجهة : ش /الوكايل الجديده المإجر يوسؾ دمحم احمد

عن ورشه خياطه ،  172166برلم  22192123، ليد فى  82220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد السيد سليم دمحم   -  266

 بجهة : شارع المسجد المديم الطاهره ملن اميره كامل سليم

عن مكتب  172184برلم  22192127، ليد فى  122220222عبدهللا خضرى جوده خضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 ، بجهة : شلشلمون المإجر خضرى جوده خضرىتوريد مواد ؼذائيه 

عن تجاره ادوات  172193برلم  22192127، ليد فى  1222220222منى ابراهيم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 منزليه ، بجهة : ش السادات لسم الجامع الزلازيك ملن عادل ابراهيم احمد منصور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حظيره  169558برلم  22192121، ليد فى  622220222ربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محسن دمحم دمحم المؽ -  269
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 والتفريػ ، بجهة : دهمشا مشتول السوق ملن سعيد حسين رزق
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عن  169639برلم  22192123، ليد فى  52220222تامر عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 بماله وتموين ، بجهة : ام الزين الزلازيك ملن شامل عبدالفتاح اسماعيل

عن مصنع  169643برلم  22192126، ليد فى  7222220222صالح دمحم ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 ونصار ملن دمحم عبدهللا دمحم الممحاوىعلؾ للتداول ، بجهة : الطريك الدولى عزبه عبدالحميد لمحاوى مفارق اب

عن تجاره  169657برلم  22192126، ليد فى  1222220222فهد دمحم عبدالصادق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 حدايد ، بجهة : السعديين منيا الممح ملن لواحظ عبدالعزيز موسى

عن مكتب توكيالت  169672برلم  22192126، ليد فى  52220222 دمحم حافظ رشاد حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  276

 تجارية ، بجهة : برج الشريؾ / مسجد ابو عامر / ش الشريؾ / الزلازيك بملن رشا السيد عبدالهادى

عن مكتب  169692برلم  22192128، ليد فى  122220222احمد دمحم حسينى ابراهيم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277
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 ك ملن دمحم حسن امين شعبانمكتب مماوالت وتوريدات حكوميه ، بجهة : منشيه االمام الحسينى الحسينيه الزلازي
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 ش المهندس عبدالمجيد مرسى النحال الزلازيك ملن احمد لطفى السيد1تجاره زيوت وشحومات ، بجهة : 

عن بماله ،  172221برلم  22192122، ليد فى  252220222لح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه احمد عبداللطيؾ صا -  282

 بجهة : ميت زافر الزلازيك ملن عفاؾ عبدالممصود السيد

عن ورشه  172265برلم  22192121، ليد فى  522220222دمحم احمد ابراهيم مصطفى زيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 ، بجهة : ش مسجد ام المرى هريه رزنه الزلازيك ملن سعاد احمد فريدنجاره باب وشبان 

عن مبيدات زراعيه  172128برلم  22192122، ليد فى  522220222مإسسه السناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 وبذور واسمده ، بجهة : العزازى ملن خالد ابراهيم دمحم

عن مواشى  172127برلم  22192122، ليد فى  522220222فرد ، رأس ماله ،   دمحم عطيه فهمى اسماعيل  ، تاجر -  283

 حالبه ، بجهة : كفر موسى عمران المإجر ياسين عبدالحميد خليل ابراهيم

عن تربية  169574برلم  22192121، ليد فى  1222220222عبدالسالم السيد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 منشاة ابو عمر المإجر السيد دمحم حسن -بجهة : عزبة الباشا مواشى حالبه ، 
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 اكسسوارات وطرح ، بجهة : ميت ربيعه المإجر دمحم على دمحم على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن اسمدة  155238برلم  22192117، ليد فى  122220222ر فرد ، رأس ماله ،  حسام دمحم نبوى بيومى  ، تاج -  286

ومخصبات زراعيه ، بجهة : لرية ميت حبيب  المإجر البنن الزراعى المصرى ويمثله لانونا السيد/ السيد المصير بصفته  ريئس 

 مجلس ادارة البنن
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 الوس ملن دمحم دمحم ابراهيمف 2تسمين مواشى ، بجهة : الصالحيه المديمه بجوار مدرسة الحريه رلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172285برلم  22192122، ليد فى  222220222لكوظ لتوريدات مواد ؼذائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

برأسمال عشرة آالؾ جنيه  بناحية طريك الزلازيك ابو  172285ارة حبوب جمله برلم توريدات مواد ؼذائيه ، بجهة : له محل تج

 حماد ملن ؼاده حلمى عبدالرحمن رشوان

عن  172133برلم  22192122، ليد فى  522220222صدلى دمحم البكرى احمد على خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 المديمهى المإجر دمحم دمحم البكرى  احمد على خليفهمعلؾ لتربية الماشيه ، بجهة : الصالحيه 

عن مكتب  172124برلم  22192122، ليد فى  122220222عماد مجدى السيد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 توريدات وتعبئه وتؽليؾ ، بجهة : سندنهور ملن مجدى السيد عبدالفتاح

عن مستودع  172118برلم  22192122، ليد فى  122220222ر فرد ، رأس ماله ،  وليد حسن عبدالوهاب حسن  ، تاج -  339

 ؼاز ، بجهة : بساتين االسماعيليه المإجر عمر حسن عبدالوهاب

عن مكتب  172154برلم  22192123، ليد فى  122220222ضياء عبدالنبى على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ، بجهة : الصنافين ملن عبدالنبى على ابراهيم رحالت داخليه ونمل عمال

عن  169785برلم  22192113، ليد فى  1222220222فتحيه سيؾ العزب سراج الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 تجاره ادوات صحيه ، بجهة : السعدى الطريك العمومى بجوار المسجد الكبير مركز م ابوعمر ملن هالل بسام احمد

عن ورشه الوميتال  169555برلم  22192121، ليد فى  122220222عادل دمحم عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ، بجهة : سندنهور ملن تامر دمحم جوده

عن توريدات  169556برلم  22192121، ليد فى  52220222مصطفى جمال عبده شريؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ش الجامع الكبير كفر الزند الزلازيك ملن احمد كمال فتحى9:  عامه ، بجهة

عن تربية  169568برلم  22192121، ليد فى  522220222محفوظ عبدهللا محفوظ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 مواشى ، بجهة : الجديدة المإجر عبدهللا محفوظ احمد

عن  169582برلم  22192121، ليد فى  122220222ر فرد ، رأس ماله ،  ؼاده محى عبدالدايم عبدالمطلع  ، تاج -  345

 مكتب مماوالت وتوريدات ، بجهة : التلين ش النمطه منيا الممح ملن حنان على على صمر

عن  169627برلم  22192122، ليد فى  122220222احمد عصام سعد دمحم ابراهيم الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 الزوامل ملن  عصام سعد دمحم ابراهيم الزهار-نمل عمال ورحالت داخليه ، بجهة : حى البيومى  مكتب

عن بيع  169623برلم  22192123، ليد فى  522220222احمد جالل عبدالؽفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 منتجات ؼذائيه ، بجهة : شارع سعد زؼلول ملن دمحم جالل عبدالؽفار

عن كافتيريا ، بجهة  169634برلم  22192123، ليد فى  322220222حازم دمحم دمحم زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 : طريك المطاويه ابوحماد ملن دمحم دمحم زيدان

عن بماله ،  169649برلم  22192126، ليد فى  122220222بدر صابر ابراهيم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 بجهة : بنى هالل منيا الممح ملن رضا صابر ابراهيم

عن محل  169656برلم  22192126، ليد فى  252220222احمد عبدالسميع دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 منظفات ، بجهة : ش خالد بن الوليد ابوحماد ملن دمحم السيد متولى

 129551برلم  22192126، ليد فى  122220222عمرو صالح الدين عبد السميع السويفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

ا طريك بلبيس  163ندسين العرب لطعه عن تصنيع خراطيم الرى الزراعيه والكاوتشون وجوانات المواسير ، بجهة : جمعيه المه

 الماهره الصحراوى بلبيس ملن طارق موسى حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 129551برلم  22192126، ليد فى  122220222عمرو صالح الدين عبد السميع السويفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 اخر عن تصنيع منتجات الكاوتش فى بلبيس عن تصنيع خراطيم الرى الزراعيه والكاوتشون وجوانات المواسير ، بجهة : له محل

عن مماوالت  169685برلم  22192128، ليد فى  2522220222دمحم عاطؾ دمحم ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 عامه ، بجهة : ش الجيش ابوحماد ملن السيد عباس حسن

عن  169686برلم  22192128، ليد فى  2522220222محمود يوسؾ احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع بورسعيد ملن السيد عباس حسن

عن  169692برلم  22192128، ليد فى  322220222دمحم دمحم حسينى مرسى الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 زيك ملن زوزو احمد امينتجاره مواد ؼذائيه ، بجهة : حى مبارن ميدان الزراعه الزلا

عن ادوات  169723برلم  22192128، ليد فى  522220222جيهان احمد ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 منزليه وكهربائيه ، بجهة : صان المبليه صان الحجر ملن عبدالحى على السيد

عن  172229برلم  22192122، ليد فى  212220222رأس ماله ،  دمحم ابراهيم عبدالعليم نصر عبدالسالم  ، تاجر فرد ،  -  357

 ورشه تصنيع مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع ابوالشين متفرع من شارع سعد زؼلول ملن جوده دمحم احمد

عن تجاره  172234برلم  22192122، ليد فى  522220222سامى رزق احمد حسين السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 مواد ؼذائيه وبماله تموينيه ، بجهة : الكننه ابوحماد ملن رجب معوض احمد جبر

 22192121، ليد فى  122220222مإسسة عبدالاله لتحضير وبيع المشروبات باردة وساخنة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

ع نجومى شارع لاسم المساكن التعاونيه الزلازيك ملن شار 26عن تحضير وبيع مشروبات بارده وساخنه ، بجهة :  172276برلم 

 هانى السيد فإاد هاشم وحسن محمود متولى

عن تربية  172289برلم  22192122، ليد فى  212220222فتحى فوزى عبدالهادى ابو زيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 يممواشى ، بجهة : شنبارة الميمونه المإجر سوميه عبداللطيؾ ابراه

عن بماله ، بجهة  172146برلم  22192123، ليد فى  122220222احمد يحى النادى عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 : بنى لريش منيا الممح ملن منير سليم ابراهيم رخا

عن تجارة  172155برلم  22192123، ليد فى  212220222عماد دمحم السيد دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 السنيطه المإجر همت عبدالفتاح  احمد منصور -منظفات بالجمله ، بجهة : الجواهرة 

عن  172177برلم  22192127، ليد فى  122220222عبدالمجيد فرحان عبدالمجيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لصؽرى ملن رضا اسماعيل دمحممكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : عزبه جمال شعير الخطاره ا

عن مخبز  172165برلم  22192123، ليد فى  12220222ثروت الشبراوى يوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 بلدى نصؾ الى مطور ، بجهة : م ابوعامر ملن دمحم ثروت الشبراوى

عن  172127برلم  22192122، ليد فى  252220222عماد عبدالحميد عبدالصادق عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 مكتب مماوالت تشطيب ، بجهة : ش الشربينى منيا الممح ملن دمحم احمد السيد

عن  172129برلم  22192122، ليد فى  122220222فإاد عاطؾ دمحم فإاد عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 يين  بجوار السجل المدنى المإجر عابدين عبدالرحمن عابدينتوكيالت تجاريه ، بجهة : شارع نادى التطبيم

عن  172163برلم  22192123، ليد فى  122220222احمد دمحم محمود عطيه دمحم شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 تجاره حديد كريتال ، بجهة : الكتيبه طريك بلبيس كفر ايوب ابوحماد  بلبيس ملن دمحم محمود عطيه

عن بيع مالبس  172168برلم  22192123، ليد فى  222220222صابر شحاته دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر ابومسلم ابوحماد ملن صابر السيد دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشه  168759برلم  22192127، ليد فى  1222220222هبا سعيد عبدالستار حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 تصنيع اخشاب ، بجهة : السعديين منيا الممح ملن كريم فتحى دمحم حسانين

عن ورشه  168759برلم  22192127، ليد فى  1222220222هبا سعيد عبدالستار حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 تصنيع اخشاب ، بجهة : لها محل اخر عن اسمنت فى منيا الممح

عن تورايدات   172227برلم  22192127، ليد فى  122220222خالد محمود طه سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 عموميه ، بجهة : المجازر ملن محمود طه سعد

عن  169622برلم  22192122، ليد فى  522220222عبدالحميد صالح دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 ات كهربائيه ، بجهة : ام عجرم المإجر احمد صالح دمحمتجارة ادو

عن مكتب  169728برلم  22192129، ليد فى  122220222السيده السيد سليمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى صالح بلبيس ملن وائل عزيز عزت

عن بماله  169712برلم  22192129، ليد فى  52220222نداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ميرال السيد احمد السيد ه -  374

 وتموين ، بجهة : جميمه الحسينيه ثان الحسينيه ملن مبارن على عبدالمجيد

عن  169723برلم  22192129، ليد فى  522220222اشرؾ عبدهللا عبدالحليم عبدهللا البطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : ابوجمعه الصوامع لصاصين الشرق الحسينيه ملن ام كلثوم السيد على

عن ممشره فول  115286برلم  22192129، ليد فى  122220222محى حسانين دمحم عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 الصوه ابوحماد ملن رإيات حامد دمحمع على جبر جوار مدرسه السيده عائشه  2سودانى ، بجهة : محل 

عن ممشره فول  115286برلم  22192129، ليد فى  122220222محى حسانين دمحم عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 سودانى ، بجهة : له محل اخر عن مخبز بلدى فى ابوحماد واستصالح اراضى

عن  169748برلم  22192112، ليد فى  252220222ماجده احمد عبدالحميد احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 اكسسوارات ومكياج ومالبس ، بجهة : ش احمس / النحال / الزلازيك بملن دمحم دمحم دمحم ؼريب

عن مكتب رحالت  169741برلم  22192112ليد فى ،  122220222دمحم على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : النمروط ملن هانى يوسؾ ابراهيم

عن تجارة  169757برلم  22192112، ليد فى  1222220222احمد ابراهيم مهدى نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

بجهة : ش على فهمى م من ش سعد زؼلول بملن اسالم ومها صالح  الموبيالت واجهزه المحمول واالكسسوارات الالزمة لذلن ،

 عبدالرحمن مشرؾ

، ليد فى  212220222ؼريب علوان لتجارة البراميل ومخلفات المصانع بجميع انواعها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

: طريك بلبيس / العاشر من رمضان  عن تجارة البراميل ومخلفات المصانع بجميع انواعها ، بجهة 169761برلم  22192112

 بجوار بنزينة ابو شنب / الروضة بملن ؼريب علوان عطية

عن  169819برلم  22192114، ليد فى  122220222شريؾ احمد صابر دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 المدينه الصناعيه ملن احمد صابر دمحم 9ورشه لحام معادن ، بجهة : محل رلم 

عن لطع  169855برلم  22192115، ليد فى  122220222دمحم احمد فريد حفنى الفالوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 ؼيار سيارات ، بجهة : ش بالل بن رباح / خلؾ الساحة بملن احمد فريد حفنى

عن اصالح  169862برلم  22192115 ، ليد فى 122220222محمود السيد السيد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 ثالجات وتكييفات ، بجهة : السعيديه ملن اشرؾ السيد السيد سيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع  169891برلم  22192115، ليد فى  122220222احمد جوده السيد دمحم عيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 يسوىش التحرير ملن جوده السيد دمحم ع 7لطع ؼيار تون تون ، بجهة : 

عن  169923برلم  22192116، ليد فى  322220222دمحم عبدالرحمن عبدالرحيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 ادوات صحيه ، بجهة : اول طريك الديدامون فالوس ملن عمرو عبدالمجيد ابوزيد

عن محطه خدمه  169929برلم  22192116، ليد فى  522220222اسماعيل محمود جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 وتموين سيارات ، بجهة : ؼزاله طريك ابوحماد الزلازيك ملن توتال ايجيبت ويمثلها دمحم مراد

عن  169932برلم  22192116، ليد فى  522220222ابراهيم محمود اسماعيل هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

 رين ملن زؼلول السيد دمحم اسماعيلحدايد وبويات ، بجهة : ش الجالء الم

عن  172134برلم  22192122، ليد فى  122220222مإسسه حماد لمطع ؼيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 تجاره لطع ؼيار السيارات ، بجهة : السعادات ملن حسين لطفى دمحم

عن  169792برلم  22192113، ليد فى  122220222ماله ،   جمال الصادق عبدالكريم عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس -  392

 توريدات عامه ، بجهة : االسدية بملن سيؾ الدين حسن

عن مواشى  127827برلم  22192114، ليد فى  1522220222عبدالمنعم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 على احمدشارع االخيوه ملن عادل احمد  2حالبه ، بجهة : محل 

عن مكتب  169548برلم  22192121، ليد فى  252220222دمحم محمود احمد ابراهيم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصنافين منيا الممح ملن صالح احمد ابراهيم

عن مكتب  169553برلم  22192121، ليد فى  52220222عبده شعبان حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الطاهره الزلازيك ملن شعبان حسن ابراهيم

عن حظيره مواشى  169597برلم  22192122، ليد فى  522220222دمحم احمد متولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 لن احمد متولى علىحالبه ، بجهة : صان البحريه صان الحجر م

عن مواشى  127827برلم  22192114، ليد فى  1522220222عبدالمنعم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 127827حالبه ، بجهة : له محل عن نشاط مكتب مماوالت عموميه بناحيه شارع االخيوه رلم 

عن  169615برلم  22192122، ليد فى  1222220222س ماله ،  دمحم سمير دمحم الهادى خضرى  ، تاجر فرد ، رأ -  396

 مكتب مماوالت ، بجهة : الدمحميه منيا الممح ملن سمير دمحم الهادى

عن محل بماله ، بجهة  169642برلم  22192123، ليد فى  212220222دمحم عبده حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 محمود على: كفر زيدان منديل ملن عصام 

عن  169655برلم  22192126، ليد فى  1222220222مصطفى احمد مصطفى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 مطعم كباب وكفته ، بجهة : ش الكومى من ش بورسعيد بلبيس ملن عبدالحفيظ السعدونى دمحم السيد

عن تجاره  169679برلم  22192128، ليد فى  1222220222له ،  دمحم ابراهيم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  399

 مواد بناء ، بجهة : بنى عامر ملن احمد هالل دمحم

عن ادوات منزليه  169688برلم  22192128، ليد فى  12220222مبرون جمعه صابر سيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ، بجهة : الصالحيه المديمه ملن دمحم عزازى دمحم

عن معرض  169695برلم  22192128، ليد فى  352220222عالء ربيع دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 الزلازيك المإجر احمد ابراهيم ابو السعود -برج ابو السعود  -الموبيليات ، بجهة : شارع العشرين الحناوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 172215برلم  22192122، ليد فى  222220222رد ، رأس ماله ،  اسماعيل عبدالحفيظ عبدالمادر عبداللطيؾ  ، تاجر ف -  422

 عن تجاره اعالؾ ، بجهة : البكارشه صان الحجر ملن حمدى متولى السيد احمد

عن بماله ،  172212برلم  22192122، ليد فى  212220222بسمه دمحم عطيه عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 الزهور ش مدرسه الناصريه الزلازيك ملن مصطفى عبدهللا مصطفى بجهة : برج المصطفى حى

عن  172231برلم  22192122، ليد فى  1222220222فكرى عبدالرإؾ عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : واحد الصالحيه الحسينيه ملن حمدى عبدالرإؾ عبدالحميد دمحم

عن  172245برلم  22192121، ليد فى  322220222 رمضان عبدالمنعم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  425

 تجارة اعالؾ ، بجهة : جزيرة السعادة المإجر سهير ابراهيم دمحم السيد

عن مالبس  172297برلم  22192122، ليد فى  52220222دمحم فتحى حسن رمضان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع السيد العربى لسم عبدالعزيز ملن فتحى حسن رمضان

 172111برلم  22192122، ليد فى  522220222اسالم عباس تهامى عباس يوسؾ الجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 عن بيع االجهزه الكهربائيه بالعموله ، بجهة : شارع عبدالرإؾ شداد من شارع العروبه ملن فكريه دمحم منير الخضرى

عن  172139برلم  22192123، ليد فى  122220222رد ، رأس ماله ،  دمحم السيد ابراهيم حسن حجازى  ، تاجر ف -  428

 خردوات ، بجهة : ش الرملى النظام الزلازيك ملن ماجده حسين السيد حسين

عن مكتب  172153برلم  22192123، ليد فى  222220222دمحم شولى مصطفى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 بجهة : ش الحناوى الجديد / النحال / الزلازيك بملن على دمحم ارحيم عبدالهادىتوريد مستلزمات طبية ، 

عن ادوات  172158برلم  22192123، ليد فى  212220222احمد محمود مهدى مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 حسن الجملكهربائيه ، بجهة : شارع الؽشام الموميه امام مسجد ابواحمد الزلازيك ملن مجدى دمحم 

عن بيع  172192برلم  22192127، ليد فى  1222220222عباس شحاته عباس سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 بطاريات ، بجهة : ش االمه كفر دمحم حسين الزلازيك ملن نهى عبدالؽنى السيد

عن مالبس  172221برلم  22192128، ليد فى  122220222دعاء السيد السيد احمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 شارع االمام على فلل الجامعه الزلازيك ملن فرحات خيرى دمحم فرحات 16جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن تجارة  172285برلم  22192122، ليد فى  122220222لكوظ لتجارة حبوب جمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

برأسمال عشرون الؾ جنيه بناحية ش دمحم مندور المساكن  172285، بجهة : له مكتب توريدات مواد ؼذائيه برلم حبوب جمله 

 التعاونيه الزلازيك ملن ؼاده حلمى عبدالرحمن رشوان

عن تجارة  172286برلم  22192122، ليد فى  122220222دمحم مصطفى دمحم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : ش التحرير المإجر ربيع السيد عبدالجليل

عن مكتب  172173برلم  22192123، ليد فى  212220222عاطؾ وجدى حسن عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر محمود جاويش بهنباى الزلازيك ملن  وجدى حسن عطيه

عن مركز بيع  172195برلم  22192127، ليد فى  252220222هيم السيد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابرا -  416

وتداول االدويه واللماحات البيطريه على اال يزاول النشاطاالبعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئه العامه للخدمات الببيطريه 

، بجهة : لهبونه  ملن ابراهيم احمد  2اليجيز انشاء مإسسه صيدليه اال بذلن الترخيص طبما لمانون مزاولة مهنة الصيدله الذى 

 اسماعيل

عن تجارة  172186برلم  22192127، ليد فى  522220222ربيع زكريا عالم ليسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 المعادن ، بجهة : ش جمال عبدالناصر المإجر السيد دمحم دمحم دمحم مرعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172198برلم  22192127، ليد فى  1522220222دمحم عبدالرحيم عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 نمل داخلى وتوريدات ، بجهة : ش المركز الحسينيه ملن احمد عبدالرحيم عبدالعال

عن كاوتش  172261برلم  22192128ليد فى ،  322220222عادل دمحم عبدالحميد راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 وبطاريات ، بجهة : الطحاوية / بملن ضياء عادل دمحم

عن  169578برلم  22192121، ليد فى  122220222حماده سعيد بندارى عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 مخبوزات ، بجهة : العزيزيه ملن منصور عبدالرحمن حماد

عن محل مجمدات ،  169718برلم  22192129، ليد فى  752220222خليل السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ايمان دمحم -  421

 بجهة : اوالد سيؾ ملن جمال السيد دمحم

عن ورشه  169725برلم  22192129، ليد فى  222220222رضا كامل فرؼلى خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ا الممح ملن رضا حسين عبدهخياطه ، بجهة : بندؾ مني

عن تعبئه  169732برلم  22192129، ليد فى  52220222خالد على يسين عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 الصالحيه الجديده ملن السيد عبدالحميد عبدالرحمن 4مجاوره  59وتوزيع دهانات ، بجهة : لطعه 

عن  169765برلم  22192112، ليد فى  522220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم جمال فيصل عبدهللا منصور  ، -  424

 ورشة تركيب وتعبئة البويات والنفط ، بجهة : جزيرة السعادة المإجر فاطمة سعبد سجيع عبدهللا

عن  169742برلم  22192112، ليد فى  52220222عبدهللا احمد عبدهللا احمد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 توريدات عامه ، بجهة : كفر مكاوى تبع كفر عطاهللا سالمه المإجر سيداحمد عبدهللا سيداحمد

عن مكتب  169758برلم  22192112، ليد فى  122220222حميدة دمحم عبدالهادى كيالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 ابوالفتوحرحالت داخلية ونك عمال ، بجهة : تلحوين بملن ايمن سيمر 

عن مطعم فول  169737برلم  22192112، ليد فى  122220222اشرؾ السيد دمحم زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 وطعميه ، بجهة : شبرا العنب منيا الممح ملن سعد السيد دمحم

عن ورشه  169788برلم  22192113، ليد فى  122220222بدر عبدالشافى لطب ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 نجاره موبيليات ، بجهة : كفر عمر مصطفى ملن جنديه عمر عبدالمادر عمر

عن مكتب  169823برلم  22192113، ليد فى  2222220222دمحم احمد عبدالسالم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 معه رجب حسنمماوالت عموميه وتوريدات ، بجهة : كفر العزازى ابوحماد ملن ج

عن  169826برلم  22192113، ليد فى  2222220222جمال محمود ابراهيم حسب النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : لريه طارق بن زياد م ابوعمر مركز منشاه ابوعمر ملن دمحم السيد حلمى صالح

عن تربيه مواشى  169825برلم  22192114، ليد فى  522220222رأس ماله ،  حسين السيد حسن دمحم  ، تاجر فرد ،  -  431

 حالبه ، بجهة : االتحاد صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن السيد حسن دمحم

عن  169834برلم  22192114، ليد فى  122220222فوزى فهمى رمضان عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 رليه ، بجهة : ش المركز الحسينيه ملن جالل عبدهللا عبدالعزيزعطاره ومنتجات و

عن لطع ؼيار  169838برلم  22192114، ليد فى  52220222محمود كامل دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ش سعد زؼلول منشيه اباظه الزلازيك ملن اسامه مجدى صابر عطيه2سيارات ، بجهة : 

عن مدشة  169852برلم  22192114، ليد فى  522220222شحاته عبدالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يحيى على  -  434

 لتصنيع االعالؾ ، بجهة : بهجات المإجر سلوى على شحاته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  169874برلم  22192115، ليد فى  1522220222احمد عيد عبدالرشيد عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 حالبة ، بجهة : الميمونة / بملن جميالت  عبدالرشيد عبدالعزيز معلؾ مواشى

عن مكتب  169868برلم  22192115، ليد فى  252220222مروه حسن عبدالسالم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الزوامل ملن حسين شاؼعى على

عن مكتب  172223برلم  22192127، ليد فى  122220222حماده محمود صمر ؼنيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : منيه سنتا ملن فاطمه محمود  ابراهيم

عن مكتب  172211م برل 22192127، ليد فى  122220222دمحم احمد يس العجماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 ش مدير االمن / بملن احمد دمحم نعمان المنير 12توريدات عامه ، بجهة : 

عن  172225برلم  22192128، ليد فى  252220222رافت صالح على السيد زؼلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 حظيره مواشى حالبه ، بجهة : كفر الحمام ملن صباح السيد يسين

عن  172222برلم  22192128، ليد فى  2522220222ه حسين السيد  احمد عكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماد -  442

 معلؾ مواشى ، بجهة : المالن  المإجر يونس حسين السيد

عن تشؽيل  172252برلم  22192128، ليد فى  52220222ايمان صابر السيد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 يز مفروشات ومالبس ، بجهة : التلين المإجر احمد عبدالحميد رضوانوتطر

عن تشؽيل  172252برلم  22192128، ليد فى  52220222ايمان صابر السيد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 2212-6-23واؼلك فى  2221-3-28وتطريز مفروشات ومالبس ، بجهة : كان له محل بناحية التلين افتتح فى 

عن سوبر  172248برلم  22192128، ليد فى  152220222حماده دمحم حافظ عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 ماركت ، بجهة : كفر دنوهيا الزلازيك ملن دمحم حافظ عبدالرحمن هنومه

عن تعبئه  169621برلم  22192122يد فى ، ل 122220222عبدالحليم سعيد عبدالحليم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 2218/2/22فى  162451مواد ؼذائيه ، بجهة : كان له محل عن نشاط تعبئه سكر بناحيه شارع الشيخ مركز الزلازيك رلم 

 2218/12/27وشطب فى 

عن تربيه  169712برلم  22192129، ليد فى  1222220222جيهان طلعت جمال المرنفيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 مواشى ، بجهة : ع ابويوسؾ العصلوجى الزلازيك ملن صالح اسماعيل على

عن محل  169766برلم  22192112، ليد فى  252220222مصطفى لطب حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 لسيد مصطفى عليوهترزى مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شارع الخطيب عزبه البلبيسى ملن ناديه ا

عن مواشى  169769برلم  22192112، ليد فى  522220222السيد السيد سالمه زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 حالبه ، بجهة : رمسيس مركز صان الحجر ملن السيد سالمه زيدان

عن مكتب  169782برلم  22192113، ليد فى  122220222دمحم مجدى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 توريدات ومماوالت عامه ، بجهة : المنيل جوار المعهد الدينى انشاص الرمل بلبيس ملن سعيد رجب دمحم عبدهللا

عن تربيه مواشى  169828برلم  22192113، ليد فى  1522220222دمحم دمحم دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 ه م ابوعمر ملن محضيه على سعدحالبه ، بجهة : الجبه

عن مكتب  169815برلم  22192114، ليد فى  212220222السيد فتحى عبدالرحمن ؼريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 نشوة ملن اسماء على عبدالسميع-رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر ابو كامل 

عن  169814برلم  22192114، ليد فى  522220222فرد ، رأس ماله ،   وردشان دمحم شافعى سليمان متولى  ، تاجر -  451

 بيع وتوزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : كفر االشراؾ ملن عمرو ابراهيم دمحم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مماوالت  169818برلم  22192114، ليد فى  122220222الملط للهندسه والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 يه ، بجهة : المطاويه المإجر على ابراهيم علىواستشارات هندس

عن مماوالت  169818برلم  22192114، ليد فى  122220222الملط للهندسه والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 2218-1-3واؼلك فى  1987-6-6واستشارات هندسيه ، بجهة : كان له محل بناحية المطاويه م ابو حماد افتتح فى 

عن ورشه  169833برلم  22192114، ليد فى  222220222احمد نبيل سيد عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 تفصيل كرتون ، بجهة : ع الزاهد جوار الكليه الجويه بلبيس ملن حازم حافظ الزاهد

عن بماله ، بجهة :  169844برلم  22192114، ليد فى  252220222دمحم دمحم عبدهللا سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 زراعه واحد الصالحيه بحر البمر ملن دمحم عبدهللا سالمه

عن تصنيع  135227برلم  22192115، ليد فى  522220222وليد عبدالعظيم الصاوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 156357وتوكيالت تجاريه بناحيه اكياد المبليه رلم وتجميع اجهزه كهربائيه ، بجهة : له محل عن نشاط مكتب استيراد 

عن  169862برلم  22192115، ليد فى  122220222احسان حسنى حسانين علوان الحكيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 ورشه خراطه ، بجهة : شارع دمحم الشرلاوى البطريك ملن ماجد محمود خليل

عن تجاره  169886برلم  22192115، ليد فى  1222220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عبدالعزيز حسين حنفى  ، -  458

 مجوهرات ، بجهة : شبرا النخله ملن دمحم عبدالعزيز حسين

عن  169899برلم  22192116، ليد فى  52220222طارق اسماعيل عوض اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 بانه المإجر / اسماعيل عوض اسماعيلمكتب نشطيبات عامه ، بجهة : تل

عن  169921برلم  22192116، ليد فى  1222220222عبدالرحمن علم احمد عاطؾ جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ش مولؾ المنصوره الزلازيك المإجر محمود حسن محمود دمحم 36مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مماوالت  126933برلم  22192123، ليد فى  1222220222جر فرد ، رأس ماله ،  حسام دمحم خليل السيد  ، تا -  461

 عامه وتوريدات ، بجهة : له محل اخر عن مكتب رحالت فى ابوحماد

عن مكتب  172178برلم  22192127، ليد فى  122220222سامح دمحم عسيلى عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ، بجهة : نشوه ملن رجاء عبدالعظيم عبدالحميدتوريدات كهربائيه 

عن  172222برلم  22192127، ليد فى  252220222اسماء عبدالمطلب السيد عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 تجاره مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المبه ملن دمحم عبدالمطلع دمحم

 172224برلم  22192127، ليد فى  12220222فى عبدالستار السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امر هللا عطيه الشواد -  464

 ش سيد احمد الخياط لسم الجامع ثان الزلازيك ملن جمالت عبدالفتاح عبدالحميد22عن جزاره ولحوم مجمده ، بجهة : 

عن تعبئة وخلط  172221برلم  22192127، ليد فى  122220222دمحم السيد ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 منظفات صناعيه ، بجهة : المنشيه الجديده المإجر السيد ابراهيم دمحم

عن تجاره  172231برلم  22192128، ليد فى  12220222دمحم عبدالحميد حسينى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 االلبان والمواد الؽذائيه ، بجهة : منزل امين احمد من شارع الموميه الزلازيك ملن امين احمد امين

عن مصنع  161211برلم  22192128، ليد فى  52220222عمرو احمد فهمى السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 ا الممح ملن امانى لطفى سالمبخور ، بجهة : ش هندسه الرى مني

عن مخبز  169734برلم  22192112، ليد فى  122220222دمحم احمد عبدالعال عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 وحلوانى ، بجهة : شارع بورسعيد ملن فوزى عبدالرحمن احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  129251برلم  22192112، ليد فى  12222.222خالد دمحم سامى سعيد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

/ كفر ابراش / مشتول السوق بملن احمد دمحم  39تصنيع لدى الؽير مبيدات بيطرية وصحة عامه ومبيدات منزلية ، بجهة : طريك 

 عبدالوهاب

عن  129251برلم  22192112، ليد فى  122220222خالد دمحم سامى سعيد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

تصنيع لدى الؽير مبيدات بيطرية وصحة عامه ومبيدات منزلية ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية كفر ابراش ملن سعيد عبد 

 الخالك متولى الداوى / بنشاط  بماله

ره عن تجا 169767برلم  22192112، ليد فى  212220222عطيه عيد البكرى ؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 زيوت سيارات ، بجهة : الروضه الحاجر ملن دمحم عبدالباسط دمحم عبدالصمد

عن مواشى  163382برلم  22192113، ليد فى  1222220222ايمان بركات دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 منشؤة بشارة ملن دمحم السيد هاشم-حالبه ، بجهة : ش مشهور الطحاوى  

عن مواشى  163382برلم  22192113، ليد فى  1222220222ركات دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمان ب -  473

برأسمال عشرة آالؾ جنيه بناحية  ش بور سعيد بندر الحسينيه  2218/4/3فى  163382حالبه ، بجهة : لها مخبز طبالى برلم 

 ملن السيد عبدالسالم مختار

عن شراء وبيع  169781برلم  22192113، ليد فى  152220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحيه فوزى نصر احمد   -  474

 خرده ، بجهة : عزبه التل ملن ابراهيم دمحم عبدالمادر

عن مكتب  169784برلم  22192113، ليد فى  222220222هناء عبدالسالم شحاته منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 عمال ، بجهة : كفر حافظ بملن رجب شولى رزقر حالت داخلية ونمل 

عن مماوالت  169822برلم  22192113، ليد فى  252220222دمحم فاروق ابوالمجد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 عامه ، بجهة : ش مشهور الطحاوى منشاه بشاره الحسينيه ملن جمال دمحم دمحم مطاوع

عن تربيه  169825برلم  22192113، ليد فى  1522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا احمد على عبدالرازق  -  477

 مواشى حالبه ، بجهة : هانون م ابوعمر ملن عبدالرازق دمحم عبدالرازق

عن  169849برلم  22192114، ليد فى  252220222محمود عوض محمود عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 الى ، بجهة : العصلوجى الزلازيك ملن  ناديه احمد احمد يوسؾمخبز بلدى نصؾ 

عن  169871برلم  22192115، ليد فى  1222220222احمد ابراهيم الدسولى احمد مهنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 العالشارع دمحم الطحان متفرع من شارع وادى النيل الزلازيك ملن دمحم حمدى عبد 14مكتب ديكور ، بجهة : 

عن  169871برلم  22192115، ليد فى  1222220222احمد ابراهيم الدسولى احمد مهنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

فى  139725شارع دمحم الطحان م من شارع وادى النيل رلم  14مكتب ديكور ، بجهة : كان له محل عن نشاط مكتب ديكور بناحيه 

 2215/3/17وشطب فى  2214/5/29

 169882برلم  22192115، ليد فى  752220222عبدالرإؾ عبدالوهاب عبدالرإؾ ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 عن معلؾ مواشى حالبه ، بجهة : العزيزيه ملن ايمان عاطؾ دمحم

عن ورشة  169892م برل 22192115، ليد فى  52220222دمحم سامى السيد السيد معروؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 تشؽيل اخشاب ، بجهة : سنهوا ملن سامى السيد السيد معروؾ

عن  169924برلم  22192116، ليد فى  122220222عبدالجواد دمحم عبدالجواد عطويه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 دمكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : زهر شرب منيا الممح ملن عفاؾ دمحم عبدالجوا

عن حظيره  169926برلم  22192116، ليد فى  522220222محسن عبدالؽنى جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران الزلازيك ملن نصره متولى دمحم متولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172142برلم  22192123، ليد فى  522220222ابوبكر حسام الدين عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 مماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : ع ابوراس الجعفريه ابوحماد ملن  حسام الدين عبدالؽنى

عن مكتب  172164برلم  22192123، ليد فى  52220222رانيا رزق ميخائيل رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 مال سالمه جرجس سالمهرحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : البيوم / بملن ك

عن  172161برلم  22192123، ليد فى  1222220222هاله الشرلاوى عبدهللا عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 مكتب توريدات ومماوالت عموميه ، بجهة : حى االشراؾ منزل نعيم ملن محمود شفيك على محمود

عن مبيدات  172175برلم  22192123، ليد فى  122220222رأس ماله ،   احمد سعيد احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، -  488

 وبذور واسمده زراعيه ، بجهة : الصالحيه المديمه ش االسفلت طريك االسماعيليه فالوس ملن سعيد احمد اسماعيل

عن بماله  165559برلم  22192127، ليد فى  252220222ايمن دمحم المسلمى درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 وتموين ، بجهة : له محل اخر عن مكتبه فى الزلازيك

عن بماله  165559برلم  22192127، ليد فى  252220222ايمن دمحم المسلمى درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 وتموين ، بجهة : ش رمضان الزلازيك البحرى الزلازيك ملن دمحم عاطؾ الديدامونى

عن معرض  141556برلم  22192127، ليد فى  122220222براهيم دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة ا -  491

 سيارات ومكتب رحالت داخليه ، بجهة : الحميديه منيا الممح ملن مدحت ابراهيم دمحم

عن مصنع مالبس  169549م برل 22192121، ليد فى  122220222كريم رشاد دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : هريه رزنه ش فرعى من الطريك المديم ش ابوحسان الزلازيك ملن رشاد دمحم متولى شاهين

عن  169714برلم  22192129، ليد فى  122220222مصطفى سعيد رمضان حسن الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 الزلازيك المإجر دمحم متولى عوض -لسم الجامع  -امام جامع النهضه  -ميدان الكوبرى الجديد  خردوات ، بجهة :

عن مكتب تركيب  169727برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم سليمان دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 ؼرؾ تبريد وانشاءات ، بجهة : الطويله فالوس ملن  سليمان دمحم سليمان

عن حظيره  169735برلم  22192112، ليد فى  252220222اسامه منصور دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 مواشى ، بجهة : كفر حافظ ملن دمحم منصور دمحم حسن

عن مكتب  169736برلم  22192112، ليد فى  122220222دمحم كمال السيد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شارع المعهد الدينى الصوه ملن محسن دمحم احمد

عن توريد  169743برلم  22192112، ليد فى  122220222الديدامونى ابوالفضل الوصيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل محليه عدا االدويه ، بجهة : شارع وهدان عزبه عبداللطيؾ حسانين ملن منى دمحم عطيه

عن مكتب  169798برلم  22192113، ليد فى  122220222د ، رأس ماله ،  هدى السيد ؼالى عبدهللا  ، تاجر فر -  498

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر شلشلمون ملن اسماعيل عبدالحليم دمحم

 169829برلم  22192113، ليد فى  522220222مصطفى مصطفى دمحم ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 ابوسمران امتداد ميدان الطياره ملن دمحم سليمان سليمان 12، بجهة : عن ؼيار زيت سريع 

عن ماكينه  169831برلم  22192114، ليد فى  122220222دمحم السيد عبدالمادر السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 طحن ؼالل ومضرب ارز ، بجهة : الطحاويه ملن السيد عبدالمادر السيد

عن تربيه  169845برلم  22192114، ليد فى  2522220222 دمحم الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدهللا -  521

 مواشى حالبه ، بجهة : منشيه الماضى فالوس ملن بكرى عبدهللا دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ول عن بيع محم 169848برلم  22192114، ليد فى  522220222محمود دمحم دمحم منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 وهدايا واكسسوار محمول ، بجهة : شارع بورسعيد ملن نوال فهمى دمحم بدوى

عن تجاره  169861برلم  22192115، ليد فى  122220222على على السيد يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 ريهاالدوات الكهربائيه ، بجهة : شارع سعد زؼلول بجوار مسجد الشربينى ملن هيئه االولاؾ المص

عن ورشه  169872برلم  22192115، ليد فى  122220222احمد ابراهيم دمحم دمحم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 لحام ، بجهة : انشاص الرمل بلبيس ملن فاطمه دمحم دمحم معوض

عن تجاره  169888لم بر 22192115، ليد فى  52220222دمحم منصور دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 ش االلفى من ش الؽشام الموميه ملن دمحم على عطيه2االسمان الطازجه بالتجزئه ، بجهة : 

 169922برلم  22192116، ليد فى  122220222اسراء عبدالخالك عبدالستار دمحم جاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ه المإجر عبدالخالك عبدالستار دمحم جاهينعن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلبان

عن لطع  169922برلم  22192116، ليد فى  222220222احمد الصباغ احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 ش فتحى حبيب النحال الزلازيك ملن مصيلحى محمود مصيلحى13ؼيار سيارات ، بجهة : 

عن بماله ،  172121برلم  22192122، ليد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،   رامى احمد حسين احمد سعد  ، تاجر -  528

 شارع داير الناحيه الزنكلون ملن حسن عبدالمنعم جاد سعد 5بجهة : 

عن تجارة  157272برلم  22192115، ليد فى  512220222عبدهللا احمد امام فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 ش موسى بن نصير حى السالم الزلازيك ملن احمد امام فرؼلى 12- 2جهة : محل رلم اجهزه كهربائيه ، ب

عن تجارة  157272برلم  22192115، ليد فى  512220222عبدهللا احمد امام فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

ش موسى بن 12وريدات كهربائيه بناحية عن نشاط  مكتب مماوالت وتركيبات وت 157272اجهزه كهربائيه ، بجهة : له محل برلم 

 نصير حى السالم الزلازيك  ملن  احمد امام فرؼلى

عن بيع وتجارة  169924برلم  22192116، ليد فى  212220222دمحم مصطفى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

  عبدالحميداسمده ورليه ومبيدات وبذور وتوريدها ، بجهة : الجعفريه المإجر دمحم دمحم

عن تجاره  169928برلم  22192116، ليد فى  42220222نوال صالح عبدالفتاح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ش الجيش ش الحمام لسم الجامع الزلازيك  ملن ايمن عبدهللا دمحم عبدهللا2حلوى جافه ، بجهة : 

عن  172222برلم  22192122، ليد فى  522220222رد ، رأس ماله ،  عبدالحميد كمال عبدالحميد حسين  ، تاجر ف -  513

 تصنيع بالستين ، بجهة : كفر ابونجاح الزلازيك ملن كمال عبدالحميد حسين

عن مكتب  172265برلم  22192129، ليد فى  1222220222احمد دمحم عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 المساكن التعاونيه خلؾ مستشفى حمدى السيد الزلازيك ملن دمحم محمود ابوالمكارم عبدالعزيز ش عزت15مماوالت ، بجهة : 

عن اصالح  172293برلم  22192129، ليد فى  122220222اسماعيل السيد اسماعيل فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 يد اسماعيلوصيانه وؼسيل السيارات ، بجهة : كوبرى الوحده فالوس ملن دمحم الس

 172322برلم  22192129، ليد فى  2522220222رمضان دمحم عادل عبدالممصود متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 عن توريدات عامه ، بجهة : شارع عبدالمنعم رياض ملن داليا صالح وصفى

برلم  22192132، ليد فى  522220222ه ،  النمراشى لالعالؾ والحاصالت الزراعيه بالتجزئه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  517

 عن تجاره اعالؾ وحاصالت زراعيه بالتجزئه ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن احمد النمراشى سالمه 172311

عن استوديو  172323برلم  22192132، ليد فى  52220222اسالم دمحم احمد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 : ميت بشار منيا الممح ملن عصام دمحم يوسؾ دياب تصوير ، بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله  172335برلم  22192132، ليد فى  222220222دمحم ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 ، بجهة : الجديده المإجر عبدهللا عبدالفتاح احمد

عن مكتب  172363برلم  22192131، ليد فى  522220222ه ،  احمد عثمان ماهر موسى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  522

 مماوالت ، بجهة : شارع النصر بهجات ملن عثمان ماهر موسى

عن لطع ؼيار  172376برلم  22192131، ليد فى  522220222حسام دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 دين حسينىموتوسيكالت ، بجهة : االسديه ابوحماد ملن اشرؾ م

عن ورشة  172422برلم  22192131، ليد فى  122220222بهاء ماهر محمود عرام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 االشارة المإجر احمد دمحم ابراهيم -ش برج الزهراء 23تصنيع فرش سيارات ، بجهة : 

 172416برلم  22192131، ليد فى  122220222عبدالمإمن عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 عن تربيه وتجاره مواشى ، بجهة : العصلوجى الزلازيك ملن سعيد عبدالحميد عبدالحميد

عن  169945برلم  22192117، ليد فى  252220222رمضان محمود ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 اسمده ومبيدات زراعيه ، بجهة : العزازى ملن دمحم سلمان عيد سالم

عن  169961برلم  22192117، ليد فى  252220222رضا عبدالباسط ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 ة : عزبة رشدى / الديدامون بملن رشاد ابراهيم اسماعيلمعرض لتجارة السيارات بيع وشراء واستبدال لحساب الؽير ، بجه

عن مكتب  169937برلم  22192116، ليد فى  52220222دمحم صالح الدين دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 على النجاررحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : الطويله بجوار المدرسه االعداديه المإجر صالح الدين دمحم احمد 

عن  169954برلم  22192117، ليد فى  522220222صبحى عبدالحميد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 مواشى حالبه ، بجهة : ابوعريضه صان الحجر ملن ممدوح ابوخاطره السيد

عن بيع  169962برلم  22192114، ليد فى  22220222طلعت عيد متولى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 اعالؾ ، بجهة : شنبارة جوار الوحدة المحلية بملن مركز شباب شنبارة الميمونة ويمثلة عبدالسالم ياسين حسين موسى

عن مكتب  169959برلم  22192117، ليد فى  122220222حمزه عزت السيد عميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 ، بجهة : عزبه الدكتور بهنباوى  ملن دمحم عزت السيد رحالت داخليه ونمل عمال

عن بيع  172241برلم  22192128، ليد فى  122220222محمود محروس محمود يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 حديد كريتال ، بجهة : ش معرض النحاس سعود الحسينيه ملن  محروس محمود يونس

عن بماله تموينيه ،  172274برلم  22192129، ليد فى  52220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سعاد عبدالمادر دمحم سالم -  531

 بجهة : سنهوا منيا الممح ملن السيد احمد بدوى

عن مكتب  172272برلم  22192129، ليد فى  212220222عالء السيد محمود طحيمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 يزيه ملن احمد حسنين عبدالحميدمواد بناء ، بجهة : العز

عن  172282برلم  22192129، ليد فى  212220222دمحم سعد ابوالفتوح الشحات تهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 مكتب مماوالت عامه وتشطيبات ، بجهة : الولجا ملن سعد ابو الفتوح الشحات

عن مواشى  172285برلم  22192129، ليد فى  252220222ه ،  محمود شولى سعيد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  534

 حالبه ، بجهة : مالمس ملن شولى سعيد مرسى

عن تربية مواشى  172322برلم  22192129، ليد فى  522220222عطية دمحم عطية دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

  عطية دمحمحالبة ، بجهة : الهيطة / صان المبلية / صان الحجر بملن دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172328برلم  22192132، ليد فى  122220222عبدهللا حسين عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 رحالت داخليه ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن فوزيه موسى مسلم

عن مكتبه  172341برلم  22192132ى ، ليد ف 1222220222خيريه محمود اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 وخردوات ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : خلوه ابومسلم عمريط ابوحماد ملن دمحم فكرى حسن

عن محل  172354برلم  22192131، ليد فى  322220222جمال عبدالناصر دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 لعزيز دمحمموبليات ، بجهة : طويحر ملن حمدى عبدا

عن  172365برلم  22192131، ليد فى  252220222دمحم على عبدهللا دمحم على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 معلؾ مواشى ، بجهة : بنهباى المإجر اسالم على عبدهللا

عن  172384برلم  22192131فى  ، ليد 1222220222عبدهللا دمحم فتحى عبدالستار الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 مخبز سياحى ، بجهة : الزوامل المإجر فاطمه السيد ابراهيم

عن تربيه مواشى  144742برلم  22192122، ليد فى  1222220222دمحم رجب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 دمحم دور ارضى الحريه ملن وائل رجب 2تسمين وحالبه وتجارتها ، بجهة : شمه 

عن تربيه مواشى  144742برلم  22192122، ليد فى  1222220222دمحم رجب دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

تسمين وحالبه وتجارتها ، بجهة : له محل عن نشاط تصدير وتجاره جميع انواع الفاكهه والمحاصي الزراعيه وتعبئتها وتؽليفها 

 144742رلم بناحيه شارع الحريه الجعفريه 

عن بيع لحوم  169911برلم  22192116، ليد فى  212220222ابراهيم السيد احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 وجزاره ، بجهة : ش المركز الحسينيه ملن مبرون دمحم مبرون

عن  169955برلم  22192117، ليد فى  522220222ابراهيم رمضان دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : الهيطه مركز صان الحجر ملن رمضان دمحم عبدالواحد

عن ادوات  169977برلم  22192117، ليد فى  522220222عماد صالح ابراهيم زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 ة / الزلازيك بملن جمال عبدالممصود علىش المعهد الدينى / الحسيني 63منزلية ومفروشات ، بجهة : 

عن  169972برلم  22192117، ليد فى  1222220222احمد عبدالرحمن ابراهيم عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 مكتب مماوالت ، بجهة : الصنافين المبليه ملن عبدالرحمن ابراهيم عفيفى

عن مماوالت  172224برلم  22192122، ليد فى  522220222رأس ماله ،  عمرو صالح دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ،  -  547

 الزلازيك المإجر دمحم السيد حسن -حى مبارن  -عامه وتوريدات عموميه ونمل عمال ، بجهة : ش ابو بكر الصديك 

عن مصنع  161211برلم  22192128، ليد فى  52220222عمرو احمد فهمى السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 بخور ، بجهة : له محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ مواد ؼذائيه فى منيا الممح

عن  172275برلم  22192129، ليد فى  122220222امنيه السيد على على عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 دالهادىمكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ؼزالة الخيس المإجر دمحم السيد عب

عن بيع اجهزة  172263برلم  22192129، ليد فى  522220222حنان دمحم عبدالحميد بؽداى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 كهربائيه ، بجهة : كفر اباظه المإجر احمد دمحم احمد السيد

عن  172323برلم  22192129، ليد فى  2522220222جمال حلمى عبدالحميد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 توكيالت تجاريه ، بجهة : ش الجيش ابوحماد ملن داليا صالح وصفى

عن  172314برلم  22192132، ليد فى  122220222خالد مصطفى عبدالعزيز عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 / شارع الحرفيين  / ارض الجوت بملن نورا عبدهللا مجاهد ابراهيم 125و  124ورشة بالط ، بجهة : العمار / رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تحضير وبيع  172342برلم  22192132، ليد فى  122220222،  سمير السيد على شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  553

 مؤكوالت  باردة وساخنه ، بجهة : شارع جمعية المحافظه على المران الكريم المإجر امينه السيد على شحاته

مخبز  عن 172366برلم  22192131، ليد فى  52220222سمر عبدالنبى دمحم عيد عياش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 بلدى نصؾ الى ، بجهة : الحريه ملن دمحم صبرى دمحم طلبه

عن  172388برلم  22192131، ليد فى  122220222صفيه عبدالحكيم عامر دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 مكتب نمل عمال و رحالت داخليه ، بجهة : الصحافه مشتول السوق ملن احمد محمود عبدالفتاح

عن  172392برلم  22192131، ليد فى  1222220222مياء سلمى هليل دمحم ابو علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ل -  556

 ش المسجد منشية السادات ملن  سلمى هليل دمحم 4مكتب مماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : 

عن حظيرة مواشى  172394برلم  22192131، ليد فى  1222220222احمد السيد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 ، بجهة : بنى هالل المإجر عمرو السيد دمحم على

عن تجاره البطاريات  169995برلم  22192122، ليد فى  422220222دمحم بخيت على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

 واالطارات ، بجهة : بنى جرى ابوحماد ملن شاكر حموده راشد على

عن تربيه  172297برلم  22192129، ليد فى  522220222سعيد على محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 مواشى حالبه ، بجهة : صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن على محمود ابراهيم

 172322برلم  22192132ى ، ليد ف 1222220222احمد على عبدهللا محمود على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 عن معلؾ مواشى ، بجهة : بهنباى الزلازيك ملن اسالم على عبدهللا

عن  172332برلم  22192132، ليد فى  522220222دمحم عوض هللا عرفات عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 صالح اجهزه كهربائيه ، بجهة : ش مصطفى عارؾ االشاره الزلازيك ملن لوزه فإاد

عن مطعم  172333برلم  22192132، ليد فى  252220222عبدهللا سعد الدمرداش دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 وكافيه ، بجهة : الحلميه ابوحماد ملن احمد دمحم دمحم ابراهيم

عن  172368برلم  22192131، ليد فى  1222220222نوال دمحم الهادى موسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 حظيره مواشى ، بجهة : ام الزين الزلازيك ملن منيره عبدالصادق على

عن مكتب  172372برلم  22192131، ليد فى  52220222سوميه زكريا ابراهيم سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 نمليات داخليه ، بجهة : ش الملعه المرين ملن ياسر دمحم فتحى انور

عن بيع وصيانه  169719برلم  22192129، ليد فى  122220222احمد السيد دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 محمول ، بجهة : ترعه سراج ملن فتحى فاروق دمحم

يه عن مماوالت عموم 169728برلم  22192129، ليد فى  322220222خالد دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 ، بجهة : ش امين باشا فالوس ملن دمحم حسن دمحم

عن بيع  169733برلم  22192112، ليد فى  122220222فتحى ابوالفتوح حسن ابو الفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : اول طريك الشوبن المإجر احمد نيازى بدوى

عن بيع  169744برلم  22192112، ليد فى  5222220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال بهجت ابراهيم جاب هللا   -  568

الزلازيك المإجر محمود السيد  -النحال  -مجمدات مستورده ومواد ؼذائيه ، بجهة : ش المجارى من شارع مصطفى كامل 

 عبدالرحمن

عن حدايد  169738برلم  22192112، ليد فى  12222.222حمدى ابراهيم ابوعلى البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 رمسيس صان الحجر ملن ابراهيم ابوعلى البلتاجى 3، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تربيه مواشى  169739برلم  22192112، ليد فى  522220222هويده جمال دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 صانطحالبه ، بجهة : رمسيس صان الحجر ملن اسماعيل حسن ال

عن مكتب  169786برلم  22192113، ليد فى  522220222مصطفى فهمى مصطفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 تاجير سيارات ، بجهة : كفر ايوب سليمان ملن دمحم حسن سيد احمد

عن بيع المشه  169822برلم  22192113، ليد فى  322220222عماد سكران عباس جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 ومفروشات ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب ملن السيد دمحم متولى

عن  169822برلم  22192114، ليد فى  522220222احمد فاروق عبدالحكيم مشهور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

  اسماعيلالزلازيك المإجر دمحم دمحم -لسم النظام  -ا شارع الماضى  16صيدليه بشريه ، بجهة : 

عن  169839برلم  22192114، ليد فى  222220222عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 توريدات وتوكيالت عموميه ، بجهة : تمسيم الحناوى الزلازيك اول ملن سهير دمحم حسين

عن منجد ، بجهة :  169878برلم  22192115، ليد فى  522220222نزيه دمحم عبدالؽنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 العزيزيه ملن سمير حسن على

برلم  22192116، ليد فى  122220222مإسسه المسلمى لتجاره اللب وبيع البن والبيض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 باظه الزلازيك ملن احمد عبدالحكيم مرؼنىش سعد زؼلول منشيه ا42عن ممله لب وبيع بن وبيع بيض ، بجهة :  169926

عن حظيره  169925برلم  22192116، ليد فى  522220222خضر دمحم العوضى ؼنيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران الزلازيك ملن ايمان السيد دمحم السيد

عن  169914برلم  22192116، ليد فى  522220222فرد ، رأس ماله ،  طارق حسن عفت عبدالعظيم حمدى  ، تاجر  -  578

 شارع الشيخ ابو حماد المإجر احمد سليم جاب هللا 75محل عطارة ، بجهة : 

عن عطاره ،  152486برلم  22192117، ليد فى  122220222دمحم عادل عبدالرحمن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 ابراهيم / المومية / الزلازيك بملن احمد مصطفى مصطفى ش / مصطفى 1بجهة : 

عن عطاره ،  152486برلم  22192117، ليد فى  122220222دمحم عادل عبدالرحمن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

اطة  تعبئه وتجارة مواد ش ابراهيم عبدالممصود المساكن التعاونيه ملن عادل عبدالرحمن عبده / نش 17بجهة : له محل اخر بناحية 

 جنيه 21222ؼذائيه وراسماله / 

 

عن  169964برلم  22192117، ليد فى  522220222دمحم عبدالباسط ابراهيم عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 لطع ؼيار موتوسيكالت ، بجهة : عرب سرحان كفر موسى عمران ملن نبيل سليمان ابراهيم

عن  169982برلم  22192117، ليد فى  522220222السيد على عبدالعاطى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 حظيره مواشى ، بجهة : تل مفتاح ملن احمد دمحم عبدالخالك

عن مكتب  172222برلم  22192128، ليد فى  522220222احمد عبدالمنعم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 الزلازيك المإجر عبدالمنعم السيد دمحم -االشارة  -ش السنهوتى 22توريدات مستلزمات طبيه ، بجهة : 

عن مطعم  172224برلم  22192128، ليد فى  252220222عاطؾ دمحم حسن دمحم ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 يد دمحم محمودتين اواى ، بجهة : شارع ابو حديدة بهنباى المإجر سع

عن ادوات منزليه  172256برلم  22192128، ليد فى  322220222وائل دمحم احمد راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 ، بجهة : الطيبه الزلازيك ملن دمحم احمد راضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ادوات منزليه  172256برلم  22192128، ليد فى  322220222وائل دمحم احمد راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 ، بجهة : الطيبه الزلازيك ملن دمحم احمد راضى

عن مكتب  172268برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم عبدالستار على نعمه هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن  عبدالستار على نعمه هللا

عن مكتب  172272برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم السيد دمحم طلخان عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن السيد دمحم طلخان

عن  172278برلم  22192129فى  ، ليد 252220222السيد عبدالؽنى دمحم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 تحضير وبيع مشويات وماكوالت ، بجهة : ش امير الجيش بلبيس ملن عزيزه فإاد الشحات

عن محل  172325برلم  22192132، ليد فى  122220222دمحم السيد دمحم الدمرداش طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 دمحم اللبان الزلازيك ملن وائل السيد دمحم الدمرداشلطع ؼيار سيارات ، بجهة : لسم عبدالعزيز ش 

عن بماله ، بجهة  172332برلم  22192132، ليد فى  222220222هبه صالح دمحم كمال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 : كوم حلين منيا الممح ملن ناهد دمحم فاروق

عن حدايد  172348برلم  22192132، ليد فى  222220222اله ،  احمد رضا دمحم السيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس م -  592

 وبويات ، بجهة : بساتين االسماعيليه بلبيس ملن عبدالسالم عبدالسميع مدين

عن تجاره  172349برلم  22192132، ليد فى  222220222صباح كمال كامل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 تين االسماعيليه بلبيس ملن يمانى صالح دمحمخضروات بالتجزئه ، بجهة : بسا

عن مكتب  172367برلم  22192131، ليد فى  122220222دمحم ياسر دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الحوض الطويل منيا الممح ملن ياسر دمحم عبدالفتاح

عن  125232برلم  22192131، ليد فى  1522220222عزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد منصور دمحم خليل  -  595

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : كفر العزازى ابوحماد ملن وسام منصور دمحم

عن  125232برلم  22192131، ليد فى  1522220222احمد منصور دمحم خليل عزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 ارات ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت عموميه فى ابوحمادلطع ؼيار سي

عن مكتب رحالت  172374برلم  22192131، ليد فى  122220222وائل احمد عبده السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : نبتيت ملن احمد عبده احمد

عن تجاره  169949برلم  22192117، ليد فى  252220222فرد ، رأس ماله ،  السيد دمحم عطيه دمحم الزهار  ، تاجر  -  598

 المواد الؽذائيه ) موزع جمله ( ، بجهة : شارع بحر الجرنه بندؾ ملن سماح جوده  عبدالعزيز موسى

اوالت عن مم 131177برلم  22192117، ليد فى  2522220222مرسى صالح مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 عامه ، بجهة : ش الحريه ملن السيد عباس حسن

عن مماوالت  131177برلم  22192117، ليد فى  2522220222مرسى صالح مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 مامملن حسنى لطفى ا -صالون حالله بناحية المنير م مشتول السوق   2212/3/27فى 131177عامه ، بجهة : له محل برلم 

عن محل مالبس  169993برلم  22192122، ليد فى  252220222دمحم محمود لنديل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر ابونجم ابوحماد ملن صالح الدين حافظ ابراهيم

عن اداره  169992برلم  22192122، ليد فى  2222220222احمد دمحم هنداوى حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 وتشؽيل محطات بتروليه ، بجهة : شارع السيد حسين انميزه ملن شعبان دمحم هنداوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معرض  141556برلم  22192127، ليد فى  122220222اسامة ابراهيم دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 بجهة : له محل اخر عن مكتب رحالت ونمل عمال وتجاره سيارات فى الزلازيك سيارات ومكتب رحالت داخليه ،

عن تعبئه  172183برلم  22192127، ليد فى  52220222اسماء حسام عبدالعزيز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 ه عبدهللا ابراهيموتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : ش الخليفه المامون تمسيم المهندسين الزلازيك ملن عليو

عن حظيره  172212برلم  22192127، ليد فى  1222220222صفاء عيد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 مواشى لتربيه مواشى حالبه ، بجهة : الجعفريه ابوحماد ملن عفاؾ صابر السيد

عن مكتب  172223برلم  22192128، ليد فى  12222.000ناهد دمحم عبدالمنعم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الطيبه ملن ابراهيم دمحم سيد احمد

عن محل  172218برلم  22192128، ليد فى  122220222دمحم احمد عبدهللا دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 بردين المإجر زكى زكى دمحم المصرىحديد مستعمل ، بجهة : عزبة الدكتوره طحلة 

عن مكتب  172238برلم  22192128، ليد فى  1222220222احمد دمحم دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 مماوالت ، بجهة : الطويله فالوس ملن دمحم دمحم دمحم

عن بماله ،  172249برلم  22192128، ليد فى  52222.222سناء السعيد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 ش يوسؾ من ش على ابوزيد  الحسينيه ملن على عبدالحليم عبدهللا8بجهة : 

عن تفصيل  172253برلم  22192128، ليد فى  252220222دمحم منير رمضان عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

مالبس حريمى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش االمن الؽذائى ش دمحم عبده جوار مطعم سفن داى الزلازيك ملن عبدهللا دمحم 

 عبدهللا

عن بيع منظفات  172262برلم  22192129، ليد فى  52220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج عوض فرج عوض  ،  -  611

 فى عبوات مؽلمه ، بجهة : شارع الفتح ملن كوكب شنوده حمايه

عن تربية  172321برلم  22192129، ليد فى  522220222حجاج السيد حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 ن البحرية / مركز صان الحجر بملن على السيد حسنمواشى حالبة ، بجهة : صا

عن مطعم ،  172326برلم  22192132، ليد فى  52220222اسالم منصور ابوطالب السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 بجهة : ش طارق بن زياد االشاره الزلازيك ملن فوليه عبدالحى دمحم نصر وعمرو عبدالهادى دمحم مصيلحى

عن توريد  172317برلم  22192132، ليد فى  522220222 على احمد العتريس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  614

 امام حضانه الشبان المسلمين حى الزهور الزلازيك ملن نادر عبدالرحيم البرعى 12مستلزمات طبيه ، بجهة : 

عن مكتب  172378برلم  22192131، ليد فى  1522220222احمد على دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 توريدات عامه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : العباسه الكبرى ابوحماد ملن  على دمحم ابراهيم

عن لطع  172373برلم  22192131، ليد فى  522220222احمد السيد محمود حسين ذكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 ون ، بجهة : مالمس المإجر السيد محمود حسينؼيار واكسسورات تون ت

عن بيع منظفات  172397برلم  22192131، ليد فى  12220222دمحم توفيك ابوالفتوح بشير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 صناعيه ، بجهة : ابوطواله منيا الممح ملن محمود توفيك ابوالفتوح بشير

عن مكتب  169952برلم  22192117، ليد فى  222220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عالء الدين دمحم السيد   -  618

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع المدينه المنوره شارع طلبه عويضه الموميه الزلازيك ملن دمحم نافذ احمد

عن صالة  169979رلم ب 22192117، ليد فى  252220222دمحم حبيب على دمحم الجمسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 جمانيزيم ، بجهة : ش البطريك الكبير ملن احمد دمحم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع  169982برلم  22192117، ليد فى  212220222احمد دمحم ابراهيم حسن بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 اعالؾ ، بجهة : كفر الشيخ زكرى الصوه ملن سكينه احمد مصطفى

عن مماوالت  169991برلم  22192122، ليد فى  522220222مد دمحم البندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  البندارى اح -  621

 عامه ، بجهة : صان المبليه مركز صان الحجر ملن دمحم احمد دمحم بندارى

ن مكتب ع 169994برلم  22192122، ليد فى  52220222طارق السيد متولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى هالل منيا الممح ملن السيد متولى احمد سليمان

عن مكتب رحالت  172299برلم  22192129، ليد فى  252220222ابراهيم على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 دمحم خليلونمل عمال داخليه ، بجهة : النمروط  فالوس ملن ايناس ابوالماسم 

 172315برلم  22192132، ليد فى  122220222مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 عن معرض مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : البالشون بلبيس ملن ابراهيم دمحم ابراهيم

عن تعبئه  172326برلم  22192132، ليد فى  322220222  ثناء دمحم عطيه عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  625

 شارع الشرفا شيبه النكاريه ملن دمحم عبدالمنعم دمحم امام 8وتوزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : 

عن  172322برلم  22192132، ليد فى  122220222هيثم السيد السيد اسماعيل حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 وكيالت تجارية ، بجهة : بملن روحية عبدالرحمن عطيه خضرمكتب تصدير وت

عن مالبس  172352برلم  22192132، ليد فى  122220222عصام سعد عبدالفتاح عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 ش مساكن البنن الصيادين الزلازيك ملن منير دمحم احمد1جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  172377برلم  22192131، ليد فى  122220222صالح عبده السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : مشتول الماضى ملن ابراهيم سعيد عطوه عرابى

عن تعبئة  172389برلم  22192131، ليد فى  22220222سونيه انور على االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 ش الثورة من ش المدير حى الزهور المإجر اميره صالح الدين انور االعصر41وتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : 

عن كافتريا ،  169759برلم  22192112، ليد فى  522220222عبدالنبى حسن عبده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 احمدبجهة : كفر الحصر / بملن ياسر السيد 

عن ممشره  169777برلم  22192113، ليد فى  122220222ناصر رجب حامد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 فول سودانى ، بجهة : ترعه السعديه ملن مصطفى ابراهيم عبده

عن بيع وتوريد  169776برلم  22192113، ليد فى  522220222دمحم عبدالفتاح دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 مستلزمات واجهزه طبيه لتشؽيل المستشفيات والمراكز الطبيه ، بجهة : كفر موسى عمران الزلازيك ملن عبدالفتاح دمحم حسن

عن حظيره  169821برلم  22192113، ليد فى  522220222طارق عثمان موسى دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 فالوس ملن عثمان   موسى دياب عبدالرحيممواشى ، بجهة : النحاسين 

عن تصنيع  132717برلم  22192115، ليد فى  322220222احمد مجدى احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 ش جوده خليل تمسيم المعلمين الزلازيك ملن ابراهيم السيد ابراهيم 36وتعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : 

عن تصنيع  132717برلم  22192115، ليد فى  322220222السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مجدى احمد  -  635

 وتعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : له محل اخر عن سوبر ماركت فى منشاه اباظه الزلازيك

دوات عن ا 169858برلم  22192115، ليد فى  322220222زينب دمحم حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 كفر الجرايه المإجر شحته السيد دمحم -منزليه ، بجهة : ش داير الناحيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن اسمؾ  169895برلم  22192116، ليد فى  52220222دمحم عبدالرازق احمد عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 معلمه وديكور ، بجهة : منزل نعيم ملن احمد عبدالرازق احمد عبدالرازق

عن  169923برلم  22192116، ليد فى  122220222محمود دمحم عبدالمعبود حسن باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 الزلازيك المإجر عماد دمحم ثابت عثمان -الحسينيه  -سوبر ماركت ، بجهة : شارع ابو النصر 

عن  169919برلم  22192116، ليد فى  1222220222شيماء ابراهيم عبدالخالك طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639

 ورشه تصنيع مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر يوسؾ سالمه الزلازيك ملن السيد شحاته السيد عطيه

عن مشؽل  169936برلم  22192116، ليد فى  122220222س ماله ،  حسن دمحم عبدالمنعم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأ -  642

 مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش البوشى االشاره الزلازيك ملن محمود على دمحم

عن بماله  169946برلم  22192117، ليد فى  12220222نهله رجب عبدالحميد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 ة : العزازى عزبه ابومحفوظ ملن ايهاب دمحم حسينىوتموين ، بجه

عن اسمدة  155238برلم  22192117، ليد فى  122220222حسام دمحم نبوى بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 2217-2-6ومخصبات زراعيه ، بجهة : له محل ش الوحدة الصحيه انشاص الرمل افتتح فى 

عن معمل  169978برلم  22192117، ليد فى  522220222مجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماجدى احمد ؼنيمى عبدال -  643

 لبيع وتوريد المواد الؽذائيه ، بجهة : عزبه محرم الكبرى منيه سلمنت ملن احمد ؼنيمى عبدالمجيد

عن مكتب  169956برلم  22192117، ليد فى  122220222احمد عبدالرازق احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر موسى عمران ملن دمحم عبدالرازق احمد

عن مكتب  169986برلم  22192117، ليد فى  122220222سليمان حسين دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 الزلازيك ملن على دمحم على على رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شارع خليل ؼنيم لسم عبدالعزيز

عن  172185برلم  22192127، ليد فى  52220222احمد دمحم رضا ابو هاشم عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 صالة االلعاب الرياضية ، بجهة : ش الشهيد كمال عابدين / حى الزهور / الزلازيك بملن احمد السيد احمد ابراهيم

عن بماله ، بجهة :  172189برلم  22192127، ليد فى  52220222دمحم حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء  -  647

 الجرين ملن السيد حسين دمحم عامر

عن تجاره  155321برلم  22192127، ليد فى  5222220222عاطؾ عبدالحكيم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 ش دمحم عبده المساكن التعاونيه الزلازيك ملن مصطفى الليثى حسن 14- 2ليه ، بجهة : محل مستحضرات تجميل مح

عن تجاره  155321برلم  22192127، ليد فى  5222220222عاطؾ عبدالحكيم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  649

 لزلازيكمستحضرات تجميل محليه ، بجهة : له محل اخر عن كوافير حريمى فى  ثان ا

عن تعبئه  172213برلم  22192127، ليد فى  622220222عبدالحى دمحم عبدهللا البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 وتوريد تنر ، بجهة : شمه بالدور االرضى شبرا العنب منيا الممح

عن تعبئه  172213برلم  22192127ى ، ليد ف 622220222عبدالحى دمحم عبدهللا البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 وتوريد تنر ، بجهة : له محل اخر عن تجارة وتوريد كيماويات ومستلزمات مصانع فى العاشر من رمضان

عن مكتب  172236برلم  22192128، ليد فى  522220222معتز احمد فرماوى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 ملن فرماوى فرماوى على مماوالت ، بجهة : ميت جابر بلبيس

عن عطارة  169729برلم  22192129، ليد فى  122220222عزه عطا احمد مهدى كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 ، بجهة : الزوامل المإجر اشرؾ دمحم التيجانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  169726برلم  22192129، ليد فى  122220222عبدالمنعم اسماعيل عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 عمارات  وتوكيالت تجارية ، بجهة : ش االنتاج / بملن العشماوى عبدالحميد احمد

عن معمل تحاليل ،  169729برلم  22192129، ليد فى  1222220222معمل تحاليل شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 ؾبجهة : ش بورسعيد بلبيس  ملن عدنان حسن سعدو عبداللطي

عن مخبز  169754برلم  22192112، ليد فى  122220222فضيله احمد حسن سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 بلدى نصؾ الى ، بجهة : شارع المدارس اكياد البحريه ملن خالد فتحى دمحم يوسؾ

عن بماله  169772برلم  22192113فى ، ليد  122220222دعاء ايمن عبدالظاهر على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 ، بجهة : لشا مشتول السوق ملن طه السيد خليل حسنين

عن توريدات  169824برلم  22192113، ليد فى  252220222على احمد على الشاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 شارع سيدى ؼريب ملن طارق على احمد على 22عموميه ، بجهة : 

عن توريدات  169824برلم  22192113، ليد فى  252220222د على الشاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على احم -  659

وشطب فى  1997/4/23فى  77138عموميه ، بجهة : كان له محل عن نشاط تجاره ادوات صحيه بناحيه شارع سيدى عباس رلم 

2213/8/19 

عن تصليح  169822برلم  22192114، ليد فى  5220222له ،  فتحى رمضان حماد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  662

 ش فضل / م اباظة / الزلازيك بملن ايهاب عبدالحميد زكى 7احذية ، بجهة : 

 169837برلم  22192114، ليد فى  2522220222رمضان عبدالعظيم السيد على زمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 الجيش ابوحماد ملن رضا عبدالوهاب دمحمعن مكتب تسويك عمارى ، بجهة : 

عن  169869برلم  22192115، ليد فى  1222220222شيرين السيد عبدالفتاح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 معلؾ مواشى ، بجهة : ش المحطه العزيزيه ملن حسين مسلم حسن

عن محل فراشه  169889برلم  22192115، ليد فى  422220222تامر سعيد سليمان السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 ، بجهة : ميت يزيد ملن السيد سالم ابراهيم

عن  169927برلم  22192116، ليد فى  182220222عالء عبدالحميد دمحم حسن عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 ه ملن عبدالحميد دمحم حسنمعمل مخلالت ، بجهة : العزازى الجديده الصالحيه الجديد

عن بماله ، بجهة  169917برلم  22192116، ليد فى  52220222سماح السيد ابراهيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 : بنى هالل منيا الممح ملن عبدالعزيز عبدالعظيم السيد

عن مصنع مالبس  169971برلم  22192117د فى ، لي 222220222حسين دمحم حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : الطرابيه النوافعه ملن صبحى دمحم حسين دمحم

عن ورشه  169975برلم  22192117، ليد فى  122220222السيد دمحم السيد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 ، بجهة : شارع ابوكؾ انشاص الرمل ملن عبدالمادر سليمان عيسى دمحم تصنيع وتجهيز الستائر والمفروشات

عن مالبس  169965برلم  22192117، ليد فى  322220222ايهاب دمحم دمحم ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش مصطفى زيدان ملن محمود دمحم دمحمابو الفتوح

عن لعب اطفال  169992برلم  22192122، ليد فى  122220222طلعت على عواد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

 وخردوات ، بجهة : كفر ايوب عوض منيا الممح ملن عادل محمود دمحم

عن خدمات  172222برلم  22192127، ليد فى  122220222احمد شكرى دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 محمول ، بجهة : ش مجمع الشرطه المإجر مسلم فرج سالم حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172233برلم  22192128، ليد فى  52220222السيد دمحم عبدالعزيز عرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 ح السيد احمد يوسؾمماوالت عموميه العمال السباكه ، بجهة : شارع مسجد الشيخ عباس انشاص الرمل ملن صال

 172243برلم  22192128، ليد فى  52220222طارق عماد عبدالرسول مرسى على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 عن تجارة الحبوب ، بجهة : عزبة ابو ربيع / ابراش / م مشتول السوق بملن صباح حافظ عبدالعزيز هاشم

عن محل  172246برلم  22192128، ليد فى  252220222فرد ، رأس ماله ،   هالل صبرى دمحم احمد السيد  ، تاجر -  673

 مالبس حريمى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : تلبانه المإجر رمضان عبدالباسط رمضان

ة عن بماله ، بجه 172276برلم  22192129، ليد فى  32220222نفيسه دمحم عبدالكريم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

 حسن صالح المإجر محمود السيد دمحم -لسم عبدالعزيز  -: ش ابراهيم فضل 

عن اعمال  172286برلم  22192129، ليد فى  322220222احمد دسولى حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

 الموبيليا ، بجهة : الطاهره الزلازيك ملن فتحى احمد دمحم

عن حظيرة  172295برلم  22192129، ليد فى  522220222بده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العربى فوزى النبوى ع -  676

 م صان الحجر المإجر نسمه مصطفى حسانين -صان الحجر  -مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى مشه 

عن مكتب  169725م برل 22192129، ليد فى  122220222ممتازه عطيه السيد دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  677

 شبرا النخله المإجر رافت عيد واكد -رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : عزبة سعيد 

عن مكتب  169752برلم  22192112، ليد فى  122220222دمحم السيد احمد دمحم جناحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

 ن السيد احمد دمحمرحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : سنهوا / منيا الممح بمل

عن بماله ، بجهة  169762برلم  22192112، ليد فى  1222220222احمد زكى على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  679

 : كوبرى الجامعه / بملن صفاء دمحم ابراهيم

عن لطع  169764برلم  22192112، ليد فى  1222220222فاطمة نمر سالمة حماد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 ؼيار سيارات وكماليات ، بجهة : الباشا / م ابو عمر مركز منشاة ابو عمر بملن وحيد دمحم طنطاوى

عن  169816برلم  22192114، ليد فى  1222220222دمحم جمال نصر دمحم نصر خالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 دالعاطى دمحم عبدالرحمنمكت مماوالت عامه ، بجهة : شيبه ملن سوسن عب

عن  169846برلم  22192114، ليد فى  522220222سعيد منصور حامد سليمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 اطارات وبطاريات ، بجهة : ابوسمران بلبيس ملن السيد متولى دمحم دمحم عيسى

عن مكتب  169867برلم  22192115، ليد فى  122220222 ممدوح دمحم عوض دمحم زواده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  683

 مماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : شارع الزوايدة بيشه عامر ملن دمحم عوض دمحم

عن مكتب  169882برلم  22192115، ليد فى  122220222حماده دمحم رمضان صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 تلحوين الزلازيك ملن اسماعيل عبدالبالى اسماعيلرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : 

عن مكتب  169883برلم  22192115، ليد فى  122220222هبه على السيد الحبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلحوين  ملن السيد عبدالرسول دمحم

عن بماله ،  169928برلم  22192116، ليد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،  عبدالخالك فرج ابراهيم السيد  ، تاجر  -  686

 بجهة : ابوشميس سعود البحريه الحسينيه ملن فرج ابراهيم السيد

عن مكتب  169941برلم  22192116، ليد فى  522220222اسالم بكر السيد دمحم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  687

 ، بجهة : الميزانيه كفر ايوب بلبيس ملن  بكر السيد دمحم عيسى توريدات عموميه وتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  169952برلم  22192117، ليد فى  1222220222سامح طاهر السعيد محمود عويشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 تجارة اجهزة محمول ، بجهة : ش العروبة / م مشتول السوق بملن دمحم محمود ابو النور

عن  169976برلم  22192117، ليد فى  12220222عبدالعظيم حسانين حسن البالط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رامى -  689

 رخام ، بجهة : ش الهالوى العزيزية ملن/ احمد دمحم ممدوح

د عن ورشة تنجي 141875برلم  22192117، ليد فى  2522220222احمد دمحم نصر عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 مول االملش التحرير ملن دمحم احمد متولى  عيسى 2وتصنيع ستائر ، بجهة : محل رلم 

عن ورشة تنجيد  141875برلم  22192117، ليد فى  2522220222احمد دمحم نصر عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

مشه ومفروشات  بناحية مول االمل ـ ش عن نشاط بيع ال  2218/11/17فى  141875وتصنيع ستائر ، بجهة : له محل برلم 

 التحرير ـ ابوحماد ـ ملن/ دمحم احمد متولى عيسى

عن  172329برلم  22192132، ليد فى  122220222محمود دمحم يوسؾ مصطفى الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 مصطفى مكتب توكيالت تجاريه ، بجهة : ش المحاريث والهندسه الزلازيك ملن دمحم يوسؾ

عن معرض  172313برلم  22192132، ليد فى  252220222هانى حسن احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  693

 سيرامين ، بجهة : كفر الحصر المإجر السيد احمد عثمان

ن مالبس ع 172252برلم  22192128، ليد فى  122220222كامل زهران كامل جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش العمده لسم الجامع ثان الزلازيك ملن سامح دمحم مصطفى

عن ثالجة  172254برلم  22192128، ليد فى  122220222الهام طلعت صيام السيد صيام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 مجمدات ، بجهة : الطحاويه المإجر دمحم عاطؾ دمحم سعد

عن مكتب  172269برلم  22192129، ليد فى  122220222محمود مسلم محمود ذكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : سنهوا منيا الممح ملن احمد محمود مسلم

عن تجاره  172289برلم  22192129، ليد فى  52220222احمد دمحم رشاد دمحم الصارمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  697

 ش الحجار المنتزه الزلازيك ملن كمال دمحم رشاد6لطع ؼيار اجهزه كهربائيه ، بجهة : 

عن تجارة  172328برلم  22192132د فى ، لي 122220222احمد ممدوح دمحم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 مفروشات وسجاد ، بجهة : بنى هالل المإجر ربيع مصطفى خليل

عن مكتب  172355برلم  22192131، ليد فى  122220222دمحم سعيد عبدالعزيز مرمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 السيد حنفىرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : عزبه ابوطحيمر ملن عنانى على 

عن مكتب  172382برلم  22192131، ليد فى  122220222ياسر يسرى دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى هالل المإجر هيثم يسرى دمحم عبدالجواد

عن تربيه  169711برلم  22192129، ليد فى  1522220222مصباح جوده السيد زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 مواشى حالبه ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن امينه عبدالعزيز دمحم

عن توريدات ،  169722برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم كمال دمحم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 بجهة : الحوض الطويل ملن سناء النادى احمد

عن توزيع مواد  169753برلم  22192112، ليد فى  52220222شريؾ عيسى نظير عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 امام االكاديميه اليابانيه المإجر اسالم دمحم احمد السيد 121ؼذائيه ، بجهة : شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن طباعة  169756برلم  22192112، ليد فى  212220222دمحم عبدهللا دمحم دمحم نعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

وتصوير ولص مستندات )فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص االزمه ( ، بجهة : شارع جامعه االزهر المإجر جمعية 

 محبى السادة االشراؾ يمثلها / احمد عبدالحميد احمد

عن تربيه مواشى  169827برلم  22192113، ليد فى  2522220222خالد عبود محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 حالبه ، بجهة : سهل الحسينيه م ابوعمر ملن عبود محمود دمحم

عن  162567برلم  22192113، ليد فى  122220222مدحت دمحم السيد احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  726

 ش فتحى الناله المسلميه الزلازيك ملن دمحم السيد احمد 22/  2تصنيع مبيدات افات زراعيه ، بجهة : محل 

عن  162567برلم  22192113، ليد فى  122220222مدحت دمحم السيد احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

االعالؾ والمواد الؽذائيه  تصنيع مبيدات افات زراعيه ، بجهة : له محل اخر عن اوكيالت تجاريه وتصنيع وتعبئه وتوزيع اضافات

 فى  الزلازيك

عن مواشى  169843برلم  22192114، ليد فى  1522220222هانى عبدالوهاب السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 حالبه ، بجهة : ابوعياده الزمامنه م ابوعامر الحسينيه ملن ابراهيم محمود سليمان

عن مكتب  169841برلم  22192114، ليد فى  252220222ز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود السيد عبدالعزي -  729

 توريدات عموميه ، بجهة : الشوليه بلبيس ملن نصره حامد دمحم

عن تربيه  169852برلم  22192115، ليد فى  1222220222صالح دمحم طلعت عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 عزبه الشيخ طلعت عبدالحك المناجاه الكبرى ملن دمحم طلعت عبدالحكمواشى حالبه ، بجهة : 

عن مكتب  169864برلم  22192115، ليد فى  1222220222عرفات للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 مماوالت عامه ، بجهة : م بشاره الحسينيه ملن احمد دمحم دمحم عبدالدايم

عن تجاره لطع  169866برلم  22192115، ليد فى  522220222د زياده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد السيداحم -  712

 ؼيار واكسسوار سيارات ، بجهة : سواده ملن دمحم السيد احمد

عن  169881برلم  22192115، ليد فى  1222220222دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 ش الرئيسى حى السالم الزلازيك ملن عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر 173كتب للمنتجات المعدنيه والمماوالت العامه ، بجهة : م

عن  169881برلم  22192115، ليد فى  1222220222دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 2216-12-22اوالت العامه ، بجهة : كان له محل اخر عن نفس النشاط وشطب فى مكتب للمنتجات المعدنيه والمم

عن مكتب  169922برلم  22192116، ليد فى  122220222سعيد السيد عبداللطيؾ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 مجاهدرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش على لنديل الحريرى الزلازيك ملن ابراهيم رمضان 

عن جزاره ،  169918برلم  22192116، ليد فى  122220222عالء سالم فهمى دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 بجهة : السعادات بلبيس ملن سالم فهمى دمحم

عن  169942برلم  22192116، ليد فى  52220222توفيك عبدالعزيز دمحم سعيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 تاجير مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : كفر حفنا بلبيس ملن هشام عثمان حافظ

عن  172247برلم  22192128، ليد فى  5222220222السيد ممدوح دمحم مرسى العجوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

مرين التل الكبير المإجر ممدوح دمحم دمحم مماوالت عامه وتوريدات واعمال المحاجر ، بجهة : بجوار مدرسة الصنايع / طريك ال

 مرسى

عن مكتب  172258برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم سعيد عبدالحميد بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 نمل عمال ورحالت داخليه ، بجهة : النعامنه المإجر انتصار نصيؾ حسين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مفروشات ،  172277برلم  22192129، ليد فى  522220222، رأس ماله ،   رشا ابوزيد دمحم احمد  ، تاجر فرد -  722

 بجهة : الصالحيه المديمه فالوس ملن دمحم السعيد لطب

عن  172284برلم  22192129، ليد فى  522220222رحاب ابراهيم الدسولى سليمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 شاويش منيا الممح ملن دمحم رمضان علوانمعلؾ مواشى ، بجهة : كفر موسى 

عن توريدات  172324برلم  22192129، ليد فى  2522220222دمحم دمحم رمضان عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 عامه ، بجهة : ش بورسعيد ابوحماد ملن السيد عباس حسن

عن بماله ،  172312برلم  22192132، ليد فى  52220222له ،  سماح دمحم دمحم السيد الشوبكى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  723

 بجهة : الصحافه مشتول السوق ملن ابراهيم ندا احمد

عن مواد بناء  172324برلم  22192132، ليد فى  122220222رضا دمحم نجم يحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 نجم ومعدات ، بجهة : كفر ابونجم ابوحماد ملن رمضان دمحم

عن لطع  169571برلم  22192121، ليد فى  1222220222كيرلس مدحت عادل يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 ؼيار سيارات ، بجهة : امام الممابر طريك هريه الجديد الزلازيك ملن  السيد دمحم كمال

عن معرض  169722برلم  22192129، ليد فى  122220222احمد حسن على بهنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  726

 تون تون ، بجهة : الملكيين البحريه ملن احمد السيد دمحم

بئه مواد عن تع 169762برلم  22192112، ليد فى  522220222هشام ياسين ياسين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 ؼذ ائيه ، بجهة : ميت يزيد ملن صالح جوده ابراهيم

عن مإسسه  169772برلم  22192112، ليد فى  122220222طارق دمحم دمحم على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 ه ودمحم دمحم عرفهلبيع منتجات لطونيل ، بجهة : ش بورسعيد من ش ابراهيم عويضه بلبيس ملن دمحم واحمد دمحم دمحم عرف

عن بماله ، بجهة  169779برلم  22192113، ليد فى  212220222جورج وليم سعيد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  729

 ش الشهيد العوضى الحسينيه  الزلازيك ملن ميشيل حنا عوض هللا23: 

عن  169824برلم  22192114، ليد فى  12220222اكرام عبدالوهاب مصطفى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 اكتوبر بلبيس ملن دمحم فإاد احمد6ش  48ورشه نجاره ، بجهة : عمار رلم 

عن  169847برلم  22192114، ليد فى  122220222على وجدى عبدالحميد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 جدى عبدالحميد عبدالعالمماوالت عامه وتوكيالت تجارية ، بجهة : بملن السيد و

عن مكتب  169857برلم  22192115، ليد فى  522220222احمد دمحم ابوسريع السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 مماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : ع حنا مرهم ابوحماد ملن السيد دمحم ابوسريع

عن ورشه تمطيع  169873برلم  22192115، ليد فى  322220222حمدى احمد محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 رخام ، بجهة : شارع بحر مشتول الماضى ملن صفيه دمحم المتولى دمحم عطيه

عن  169892برلم  22192115، ليد فى  522220222حسنى العمرى عبدهللا عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 لوه ابومسلم عمريط ملن شيماء على دمحم على عوضحظيره مواشى حالبه ، بجهة : خ

عن مكتب  169894برلم  22192115، ليد فى  2522220222رياض محمود رياض ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  735

 نمل ثميل للبضائع ، بجهة : نشوة ملن همام محمود رياض

عن ورشه  169912برلم  22192116، ليد فى  212220222حسام رزق عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 نجاره ، بجهة : كوبرى الملح كفر المنشيه م ابوعمر ملن رمضان عطا الشربينى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  169938برلم  22192116، ليد فى  522220222صالح ثروت السيد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 ديده شارع جامع العيداروس المإجر ثروت السيد دمحم صالحادوات كهربائيه ، بجهة : المنشيه الج

عن ورشه لحام  169935برلم  22192116، ليد فى  522220222احمد دمحم جوده طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

 معادن بالكهرباء ، بجهة : ش حوض الطويل العصلوجى الزلازيك ملن جوده جوده امين

عن تربيه مواشى  169934برلم  22192116، ليد فى  122220222عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم لطفى على -  739

 حالبه ، بجهة : طارق بن زياد سهل الحسينيه منشاه ابوعمر ملن لطفى على عطيه

عن محطه  169957برلم  22192117، ليد فى  122220222دمحم ابراهيم حسن دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 تموين سيارات ومتعهد نمل مواد بتروليه ، بجهة : شارع عبدالمنعم رياض ملن دمحم حسن دمحم عبده

عن مكتب  169985برلم  22192117، ليد فى  2522220222احمد ابراهيم السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 سيد ابراهيممماوالت عامه ، بجهة : شارع الجيش ملن ابراهيم ال

عن ادوات منزليه  172361برلم  22192131، ليد فى  122220222خلود نبيل دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 ، بجهة : بنى عليم ملن عبدالعزيز عبدالكريم السيد حسن

عن بيع زيوت  172398برلم  22192131، ليد فى  222220222عبدهللا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 سيارات ، بجهة : العباسه الكبرى ملن احمد عصمت احمد معالى

عن تجاره اسمان  172426برلم  22192131، ليد فى  252220222سامح دمحم جمال عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  744

 ، بجهة : ش السويمه منيا الممح ملن احمد حسين السيد

عن مكتب  169973برلم  22192117، ليد فى  52220222عبدالخالك عليوه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ريحان  -  745

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش سيدى عيسى مشتول السوق ملن يحيى زكريا دمحم

عن مكتب  169987م برل 22192117، ليد فى  52220222احمد ابراهيم السيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  746

 توريدات مواد ؼذائيه ، بجهة : المطاويه ملن مصباح رمضان السيد حسين

عن توزيع  169989برلم  22192122، ليد فى  522220222يوسؾ الشوادفى يوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  747

 مواد ؼذائيه ، بجهة : شارع سعد باشا خلؾ السجل المدنى ملن جمال فريد دمحم

عن بيع  172122برلم  22192122، ليد فى  522220222يوسؾ عبدالرحمن دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  748

 لحوم ومجمدات ، بجهة : المبه المإجر جمعية تنمية المجتمع ويمثلها / سعيد بدوى عبدالهادى

عن محل  172262برلم  22192129ليد فى  ، 252220222اميره نصر خليل نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  749

 شارع الشيخ حماد المإجر حسام دمحم محمود خليفه -اكسسوار حريمى ، بجهة : شارع المركز المديم 

عن تربيه  172298برلم  22192129، ليد فى  522220222جمال احمد عبدالعال ممبل سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 الرست صان الحجر ملن صالح جمال احمد مواشى حالبه ، بجهة :

عن مطعم  172337برلم  22192132، ليد فى  422220222عبدالنبى رجب جوده دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 عام لحوم وكبده ومشويات ، بجهة : ش بور سعيد المإجر هانم عبدالنبى دمحم

عن تجاره مواد  172343برلم  22192132، ليد فى  322220222رأس ماله ،  وليد جالل كامل دمحم  ، تاجر فرد ،  -  752

 ؼذائيه ، بجهة : النوبه بلبيس ملن جالل كامل دمحم

عن لطع ؼيار  172352برلم  22192132، ليد فى  322220222عبدالحميد السيد خليل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  753

 دالمنعم جمال دمحم كيالنىسيارات ، بجهة : سواده المإجر عب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن توكيالت تجاريه  172359برلم  22192131، ليد فى  122220222دمحم سالم خليل سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  754

 ، بجهة : شارع الجمهوريه ملن محمود امين دمحم

عن تجاره  172369برلم  22192131، ليد فى  122220222هانى دمحم عبدالمولى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  755

 ادوات صحيه ، بجهة : المبه منيا الممح ملن ماهر دمحم نصر عطا

عن  172391برلم  22192131، ليد فى  1522220222دينا حاتم محمود حامد الناحل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  756

 مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ام الزين المإجر احمد ناجى العزب

عن  172242برلم  22192128، ليد فى  522220222سامح السيد اسماعيل عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  757

 لب عبدهللا حمد دمحمعطور وهدايا وخردوات ، بجهة : سعود البحريه الحسينيه ملن ؼا

عن مكتب  172266برلم  22192129، ليد فى  122220222مى دمحم السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  758

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الطويله فالوس ملن دمحم مهدى محمود

عن حظيرة  172294برلم  22192129ليد فى  ، 522220222دمحم عبده سالمه زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 مواشى حالبة ، بجهة : رمسيس / مركز صان الحجر بملن على عبدة سالمه

عن معرض  172316برلم  22192132، ليد فى  1522220222لطفى نبيه طاهر السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 نبيه طاهر السيد رخام وجرانيت ، بجهة : انشاص البصل الزلازيك ملن دمحم

عن بيع مالبس  172319برلم  22192132، ليد فى  82220222مجدى ابراهيم السيد شولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 عدا المالبس العسكريه ، بجهة : طاروط الزلازيك ملن ابراهيم السيد شولى

عن مكتب رحالت  172351برلم  22192132، ليد فى  122220222سامح فوزى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : تل حوين الزلازيك مان اكمل زكى مهران

عن لطع  169944برلم  22192117، ليد فى  1522220222عالء السيد جوده السيد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

 السيد جوده السيدؼيار موتوسيكالت ، بجهة : ام عجرم المإجر 

عن مواشى  169596برلم  22192122، ليد فى  522220222مجدى لطب احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  764

 حالبه ، بجهة : صان المبليه صان الحجر ملن السيد لطب احمد

عن تصنيع  169715برلم  22192129، ليد فى  122220222محمود عطيه عبدالمادر عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 الجرانيت ومنتجات الرخام ، بجهة : بنى عامر الزلازيك ملن على عطيه عبدالمادر

عن مكتب رحالت  169724برلم  22192129، ليد فى  122220222محمود دمحم سالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 وس ملن زهيره سليمان سليمانش ابومعالى المنشيه الجديده فال26داخليه ، بجهة : 

عن  169745برلم  22192112، ليد فى  522220222دمحم بركات عبدالمنعم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

 كافتريا  وكافية ، بجهة : كفر عياد / بملن بركات عبدالمنعم مصطفى

عن  169763برلم  22192112، ليد فى  522220222خيرى عبدالحميد عبدالحميد فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 معلؾ تسمين وتربيه مواشى ، بجهة : عزبه فاضل تبع ميت ابوعلى الزلازيك ملن عبدالحميد عبدالحميد عبدالحميد فاضل

عن مكتب  169774برلم  22192113، ليد فى  122220222محمود حمدى خليل االكيابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  769

 ماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : الجديده منيا الممح ملن فهيم عبدالؽنى دمحمم

عن  129251برلم  22192113، ليد فى  5222220222خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  772

كفر ابراش مشتول السوق ملن احمد  39، بجهة : طريك  6من المجموعه  36والفمره  19مكتب استيراد وتصدير عدا المجموعه 

 دمحم عبدالوهاب حسن حبيب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  129251برلم  22192113، ليد فى  5222220222خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

فى كفر ابراش ملن سعيد ، بجهة : له محل اخر عن بماله   6من المجموعه  36والفمره  19مكتب استيراد وتصدير عدا المجموعه 

 عبد الخالك متولى الداوى

عن توريدات عامه ،  169791برلم  22192113، ليد فى  122220222عبده السيد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  772

 بجهة : ش الشيخ  / بملن هشام مسعد الدسن حسن

عن مكتب  169796برلم  22192113، ليد فى  52220222  ايمان محمود السيد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  773

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : حى مبارن ملن احمد خالد فتحى

عن تجارة  169812برلم  22192113، ليد فى  522220222عصام محمود دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

 فريده محمود دمحمالسيارات ولطع ؼيارها ، بجهة : الخطارة المإجر 

عن زهور  169829برلم  22192114، ليد فى  52220222دمحم محمود ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 صناعيه ، بجهة : ش السيد على الفراخه سابما المنتزه الزلازيك ملن على احمد بخيت

عن ورشه  169842برلم  22192114، ليد فى  52220222ه ،  دمحم ابراهيم السيد احمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  776

 خياطه ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن ابراهيم السيد احمد

عن ورشه نجاره ،  169853برلم  22192115، ليد فى  52220222وليد سعيد دمحم همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  777

 الممح ملن ياسر دمحم حسين علىبجهة : ش الشربينى من ش سعد زؼلول منيا 

عن مكتب  169925برلم  22192116، ليد فى  122220222عوده عواد سليم عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  778

 مماوالت عامه ، بجهة : لريه السالم بلبيس ملن عيد عواد سليم عوده

عن مكتب  169933برلم  22192116، ليد فى  52220222على محمود موسى مميبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  779

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : دوامه ع مميبل فالوس ملن دمحم سالمه دمحم

عن مكتب  169915برلم  22192116، ليد فى  122220222عماد احمد دمحم احمد زيتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 ى البحر ش/ بور سعيد المإجر دمحم احمد محد زيتونتوريد عماله للمصانع والشركات ، بجهة : ح

عن كافتيريا ،  172244برلم  22192128، ليد فى  252220222عادل محسن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

 ش سعد زؼلول الزلازيك ملن احمد حسين محمود32بجهة : 

عن مكتب  172228برلم  22192128، ليد فى  122220222ه ،  امينه جوده عزب ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  782

 رحالت داخليه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن فتحى عبدالحميد عبدهللا

عن مكتب  172273برلم  22192129، ليد فى  1222220222دمحم لطفى ذكى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 عادل لطفى ذكىمماوالت عامه ، بجهة : الولجا ملن 

عن معلؾ  172279برلم  22192129، ليد فى  1222220222ابراهيم على طه المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  784

 مواشى حالبه ، بجهة : العزيزيه ملن محمود عبدالممصود السيد

عن بماله ، بجهة :  172287برلم  22192129، ليد فى  222220222نها جمال رجب حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  785

 عزبه عطيه نجم العباسه ملن حنان عطيه احمد نجم

عن معلؾ  172344برلم  22192132، ليد فى  252220222دمحم حسين حسينى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  786

 واشى ، بجهة : الحلميه المإجر حسين حسينى حسنم

عن توكيالت  172362برلم  22192131، ليد فى  122220222محمود امين دمحم السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

 تجاريه ، بجهة : شارع الجمهوريه ملن دمحم سالم خليل سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن منفذ  141936برلم  22192129، ليد فى  122220222، رأس ماله ،  سامح محمود يوسؾ دمحم زهران  ، تاجر فرد  -  788

 بيع سجاد ، بجهة : طريك منيا الممح الجديده مركز منيا الممح ملن محمود يوسؾ دمحم

عن منفذ  141936برلم  22192129، ليد فى  122220222سامح محمود يوسؾ دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 فى الزلازيك 6من المجموعه  36والفمره  19، بجهة : له محل اخر عن مكتب استيراد عدا المجموعه  بيع سجاد

عن تجاره  169727برلم  22192129، ليد فى  122220222عبدهللا سمير على ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  792

 اكن االستاد الزلازيك ملن محمود السيد دمحمشارع كليه الطب مس 5وتوريد اجهزه طبيه عدا االدويه ، بجهة : 

عن مخبز  169731برلم  22192129، ليد فى  222220222ورده احمد عيسى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 طبالى ، بجهة : شارع المستشفى االميرى بندر الحسينيه ملن عمرو ابراهيم احمد

عن مكتب  169747برلم  22192112، ليد فى  522220222فرد ، رأس ماله ،   احمد السيد عبدالرإؾ دمحم  ، تاجر -  792

 مماوالت متكامله ، بجهة : شارع المدارس م ابوعمر ملن دمحم على منصور

عن دهانات  169778برلم  22192113، ليد فى  522220222ابراهيم احمد رزق جبر مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  793

 ابوحماد ملن دمحم السيد عبدالعال ، بجهة : الشيخ

عن بماله  169782برلم  22192113، ليد فى  52220222ايه طاهر مصطفى عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  794

 تموينيه ، بجهة : شارع الشهيد طيار الحسينيه الزلازيك ملن عبدالسالم درويش ابوالحسنين

عن معلؾ  157728برلم  22192113، ليد فى  822220222اجر فرد ، رأس ماله ،  هشام احمد كيالنى منصور  ، ت -  795

 مواشى وتسمين وحالبه ، بجهة : الحلميه ابوحماد ملن السيد فتحى السيد

عن معلؾ  157728برلم  22192113، ليد فى  822220222هشام احمد كيالنى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  796

 به ، بجهة : له محل اخر عن تجاره حبوب وعالفه    فى ابوحمادمواشى وتسمين وحال

عن  169817برلم  22192114، ليد فى  122220222رامى عامر جابر ابو عامر هزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  797

 ىالزلازبك المإجر سليمان السيد موس -عزبة عبداللطيؾ حسانين  -مكتب مماوالت ، بجهة : شارع المصطفى 

عن  169832برلم  22192114، ليد فى  1222220222سعيد عبدالعزيز حامد منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  798

 شارع فاروق الزلازيك ملن ناجى عبدالشكور عبدالرحمن عطيه 5معرض سيارات ، بجهة : 

عن  169865برلم  22192115، ليد فى  122220222انس عبداللطيؾ دمحم السيد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 بوفيه مشروبات ، بجهة : خلؾ نادى المعلمين ملن عبداللطيؾ دمحم السيد

عن  95641برلم  22192115، ليد فى  522220222عمرو احمد عبدالسميع الناؼى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 اره العمادين المنتزه  الزلازيك ملن صالح عبدالؽفار دمحم حسنمماوالت عامه وتوريدات عموميه واستثمار عمارى ، بجهة : عم

عن  95641برلم  22192115، ليد فى  522220222عمرو احمد عبدالسميع الناؼى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 زه الزلازيكمماوالت عامه وتوريدات عموميه واستثمار عمارى ، بجهة : له محل اخر عن بيع نظارات فى ش الجالء المنت

برلم  22192115، ليد فى  2222220222شيماء عبدالناصر عبدالفتاح احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 عن مواشى حالبه ، بجهة : ازولين ملن عبدالرحيم عبدالفتاح احمد 169885

عن تمطيع روالت  169893برلم  22192115، ليد فى  1222220222على منير على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 اكياس بالستين ، بجهة : هريه رزنه ملن عبدهللا رمضان دمحمى

عن بيع لطع  169875برلم  22192115، ليد فى  1222220222محمود عبده الهادى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 نجالء فتحى دمحم عبدالمنعم حسن صالح الزلازيك ملن-ؼيار تون تون ، بجهة : ش وادى النيل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  172179برلم  22192127، ليد فى  1222220222احمد ابراهيم احمد عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 مكتب مماوالت عموميه ، بجهة : انشاص الرمل بلبيس ملن ليلى محمود حسن

عن  172229برلم  22192127، ليد فى  122220222له ،  عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  826

 خرده وبراميل ، بجهة : شبرا النخله المإجر زينب دمحم سليمان

عن  172219برلم  22192128، ليد فى  522220222دمحم دمحم ابراهيم مرسى المرشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 ازى بملن ياسر دمحم عبدالجليلتوزيع مواد ؼذائية ، بجهة : كفر عوض هللا حج

عن مكتب رحالت  172235برلم  22192128، ليد فى  52220222ليلى عوض السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : طاروط المإجر مى على مصطفى

عن  172237برلم  22192128، ليد فى  12222.222ايمن عبدالمنعم عبدربه ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 تجارة لطع ؼيار سيارات ، بجهة : السعديين / سوداه بملن دمحم عبد المنعم عبدربه

عن  172245برلم  22192128، ليد فى  2522220222مرفت مصطفى دمحم السيد طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 بت ابو العربى بملن احمد معزوز احمد معزوزمصنع اعادة تدوير البالستين ، بجهة : م

عن محل  169716برلم  22192129، ليد فى  122220222دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

م دمحم تجاره وتعبئه العطور وبيع مستحضرات تجميل محليه ، بجهة : ش هندسه الرى جوار مخبز ام ياسر منيا الممح ملن ابراهي

 عبداللطيؾ

عن بماله ،  169732برلم  22192112، ليد فى  522220222حسام عبدالحكيم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 بجهة : سعود البحريه المإجر صفاء السيد يوسؾ

عن تربيه  169751برلم  22192112، ليد فى  1222220222شيماء دمحم عبدالسالم حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 اكتوبر ملن احمد دمحم عبدالسالم 6مواشى حالبه ، بجهة : عزبه 

عن تصليح  169749برلم  22192112، ليد فى  252220222السيد عبدالرحمن دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 كاوتش ، بجهة : حوض الطرفة / عزبة حلمى بملن خالد سالمه عبدالفتاح

عن مواشى حالبه  169768برلم  22192112، ليد فى  522220222دمحم عبده عبده النبوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 ، بجهة : كوبرى مشه مركز صان الحجر ملن عبده عبده النبوى

عن تجارة المواد  169773برلم  22192113، ليد فى  122220222هشام السيد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 الزلازيك المإجر ادارة هيئة االولاؾ المصريه -الؽذائيه ، بجهة : بولؾ المسجد الكبير شارع الميساريه 

عن بيع لحوم  97971برلم  22192113، ليد فى  252220222،  عمرو على ماهر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  817

 ش عبده العياط اول النحال الزلازيك ثان ملن سامح نادى تهامى1مجمده ، بجهة : 

عن بيع لحوم  97971برلم  22192113، ليد فى  252220222عمرو على ماهر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 ل اخر عن جزاره ولحوم مجمده فى الزلازيكمجمده ، بجهة : له مح

عن بيع  169794برلم  22192113، ليد فى  122220222ابراهيم دمحم عبدالحميد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 بالط ، بجهة : الزهراء الزلازيك ملن دمحم عبدالحميد عبدالفتاح

عن  169811برلم  22192113، ليد فى  522220222رد ، رأس ماله ،  ناصر الشربينى حسن عبدالرحمن  ، تاجر ف -  822

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : الرست صان الحجر ملن عبدالسالم دمحم دمحم

عن بماله ،  169827برلم  22192114، ليد فى  522220222دمحم عزت مصطفى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 مر ملن ابراهيم عبدالفتاح علىبجهة : كوبرى الملح م ابوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  169835برلم  22192114، ليد فى  1222220222دمحم رجب عبدالرحمن جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 مكتب مماوالت عموميه وتوريدات ، بجهة : كفر العزازى ابوحماد ملن حسينى رجب عبدالرحمن

عن محل  169859برلم  22192115، ليد فى  222220222فرد ، رأس ماله ،  محمود زكريا محمود حسانين  ، تاجر  -  823

 بيع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر موسى جاويش منيا الممح ملن فتحى حسن على

عن  169879برلم  22192115، ليد فى  252220222السيد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 ثالجه ايس كريم ، بجهة : الثالثه الصالحيه المديمه ملن نهى حلمى عبدالؽنى دمحم

عن مواشى  169876برلم  22192115، ليد فى  1222220222صالح صالح جبر السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 صان الحجر ملن دمحم صالح صالح جبر-المصبى ؼرب-حالبه ، بجهة : الثالثين 

عن  169913برلم  22192116، ليد فى  122220222مصطفى عبدالمإمن عبدالفتاح مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 تجاره ادوات كهربائيه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن عبدالمإمن عبدالفتاح مهدى

عن  169929برلم  22192116، ليد فى  32220222محمود دمحم عالء الدين امين عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 بيع لطع ؼيار اجهزه كهربائيه ، بجهة : ش عبدالعزيز الزلازيك البحرى الزلازيك ملن نورا محمود عمر

عن  169942برلم  22192117، ليد فى  1222220222مها مصطفى بالسى دمحم بالسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 ة : سماكين الؽرب ملن السيد عبدالفتاح عبدالعال صالححظيره مواشى حالبه ، بجه

عن اجهزه  169998برلم  22192122، ليد فى  1222220222رباب حامد احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 كهربائية ، بجهة : التلين بملن ساهر على على عطية

عن  172375برلم  22192131، ليد فى  2522220222أس ماله ،  مظهر سليمان ابوالمجد ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، ر -  832

 مصنع اعالؾ ، بجهة : ش البنن الوطنى صان الحجر ملن عبدالحليم سليمان ابوالمجد

عن مكتب رحالت  172399برلم  22192131، ليد فى  122220222ملكه دمحم احمد عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 بجهة : بيشة عامر المإجر سيؾ الدين عبدالحميد دمحمداخليه ونمل عمال ، 

عن  169969برلم  22192117، ليد فى  252220222السيد مصطفى عبدالرحمن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 سوبر مارن ، بجهة : ام رماد ملن  مصطفى عبدالرحمن مصطفى

عن توريدات عامه ،  169984برلم  22192117، ليد فى  222220222،   السيد دمحم زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  833

 لرية السالم ملن احمد عطيه دمحم عيسى-بجهة : عزبة ابو سمران 

عن بيع حبوب  172119برلم  22192122، ليد فى  122220222تامر سعيد اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  834

 الدينى العصلوجى ملن سعيد اسماعيل دمحم واعالؾ ، بجهة : شارع المعهد

عن  172229برلم  22192128، ليد فى  622220222رمضان عبدالصمد حجازى عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 مواشى حالبه ، بجهة : الحميديه منيا الممح ملن مرسى مصطفى مرسى

عن كافتيربا ،  172264برلم  22192129، ليد فى  122220222ماله ،  هاله احمد دمحم احمد الزيات  ، تاجر فرد ، رأس  -  836

 بجهة : مساكن سوق الجمله النحال الزلازيك ملن مجدى نسيم لديس

عن بماله ، بجهة :  172281برلم  22192129، ليد فى  52220222رامى دمحم سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  837

 الوس ملن دمحم لطب الشبراوىالسنيطه المؽربى الكبيره ف

عن تربيه مواشى  172327برلم  22192132، ليد فى  752220222دمحم دمحم سامى فاروق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 الصالحيه بحر البمر الحسينيه ملن دمحم سامى فاروق8حالبه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تربيه مواشى  172329برلم  22192132، ليد فى  1222220222منى لاسم ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  839

 حالبه ، بجهة : السعدى بشاره الظواهريه منشاه ابوعمر ملن موسى عبدالرازق على

عن بماله ، بجهة  172342برلم  22192132، ليد فى  52220222دمحم الشحات دمحم الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 ادى النيل كفر عبدالعزيز الزلازيك ملن رجب الشحات دمحمش عوؾ من ش و6: 

عن ؼسيل  172338برلم  22192132، ليد فى  1222220222هيثم السيد عبدالعزيز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

  سليمصناعات صؽيره المنطمه الصناعيه الثانيه المإجر عبدهللا دمحم 24وطحن وتجفيؾ وتعبئه ملح ، بجهة : لطعه 

عن  172383برلم  22192131، ليد فى  1222220222احمد دمحم عزت كامل الطاروطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 مكتب مماوالت عموميه ، بجهة : شارع الدكتور دمحم مندور ملن دمحم عزت كامل

عن بيع  172396برلم  22192131، ليد فى  122220222ناجى فاروق كامل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 وتجاره مصوؼات ، بجهة : ش الجيش ابوحماد ملن كاميليا زكى سليمان

عن ورشه نجاره  172425برلم  22192131، ليد فى  122220222احمد دمحم احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  844

 موبيليا ، بجهة : الرست صان الحجر ملن سعيده سالم دمحم

عن مكتب  172422برلم  22192131، ليد فى  1222220222خالد حسنى احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  845

 ان عبدهللا خليلمماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : برج السيد ابوجاب هللا امتداد طلبه عويضه الموميه ملن سوز

عن مخرطة  172253برلم  22192121، ليد فى  52220222دمحم عبدالفتاح رضوان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 وتشؽيل معادن ، بجهة : عزبة سعودى / انشاص الرمل / بملن هانى دمحم عبدالوهاب عبدالعظيم

عن  172347برلم  22192132، ليد فى  522220222، رأس ماله ،   دمحم جميل عبدالمنعم احمد رضوان  ، تاجر فرد -  847

 اكسسوار محمول ، بجهة : انشاص البصل بملن ليلى دمحم دمحم خليل

عن  172345برلم  22192132، ليد فى  1822220222عبدالسالم صبحى ابراهيم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  848

 اعنه فالوس ملن صبحى ابراهيم دمحمتوكيالت تجاريه ، بجهة : السم

عن  172358برلم  22192131، ليد فى  522220222مصطفى برؼوت سالم السيد برؼوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  849

 توريد وتركيب الرخام الجرانيت ، بجهة : حفنا بلبيس ملن عبدالسميع السيد سالم-مماوالت عامه

عن حدايد  172379برلم  22192131، ليد فى  212220222  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح سليم دمحم سليم عبدهللا -  852

 وبويات ، بجهة : الصوه ملن محمود دمحم بندارى

عن مخبز بلدى  172392برلم  22192131، ليد فى  122220222دمحم عبدهللا سليمان ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

 ه ابوشلبى سواده عزبه الطاروطى ملن عبدهللا سليمان ابوزيدنصؾ الى ، بجهة : لري

عن تجارة مخلفات  172386برلم  22192131، ليد فى  212220222كريم على لاسم ممبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  852

 المصانع  بجميع انواعها ، بجهة : عزبة النمطه سراج الدين المإجر على لاسم ممبل

عن كافيه ، بجهة  172421برلم  22192131، ليد فى  122220222دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم سمير -  853

 ش ملجؤ اليتيمات النحال  الزلازيك ملن سامى عثمان حامد42: 

رعة عن مز 172126برلم  22192122، ليد فى  522220222اسماعيل ؼريب السيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  854

 لتربية المواشى الحالبه وتسمين المواشى ، بجهة : شلشلمون المإجر  ؼريب السيد خليل شلبى

عن مكتب  172141برلم  22192123، ليد فى  122220222دمحم اسماعيل عبدالرحمن مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  855

 بد الرحمنرحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ش مشهور بملن وليد اسماعيل ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  172176برلم  22192127، ليد فى  12220222ممدوح مرسى عطيه عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  856

 شارع الهوارى لسم النظام ملن فتحيه السيد حموده اسماعيل 42نظافه وتوريد عماله بالداخل ، بجهة : 

عن معلؾ  172162برلم  22192123، ليد فى  122220222ماله ،   خالد عليوه السيد عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس -  857

 لتربيه المواشى الحالبه ، بجهة : شارع المنايه بنى هالل ملن عليوه السيد عبدالؽفار صبيح

عن مخبز  172162برلم  22192123، ليد فى  622220222ثابت داود عبدالخالك لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  858

 ش سعد زؼلول منشيه اباظه الزلازيك ملن دمحم ايمن نادر عبدالعزيز 28فرنجى والحلويات ، بجهة : للخبز اال

عن مالبس  172187برلم  22192127، ليد فى  252220222ماجده ابراهيم صادق ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  859

 عاطؾ عبدهللا السيدجاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : بهنباى الزلازيك ملن 

عن تربيه  169726برلم  22192129، ليد فى  122220222عطيه حماده محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

 مواشى بتلو وحالبه وتسمين ، بجهة : الزنكلون ملن حماده محمود محمود

عن تربيه  169717برلم  22192129، ليد فى  522220222السيد دمحم عبدالعال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

 مواشى حالبه ، بجهة : لصاصين الشرق ملن عبدالعال دمحم عبدالعال

عن  169792برلم  22192113، ليد فى  122220222السيد دمحم عبدالمحسن الزلرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

 دمحم السيدتوريدات عامه ومماوالت ، بجهة : المطاويه ملن اسالم 

عن معمل  169799برلم  22192113، ليد فى  2222220222سعد ابراهيم دمحم سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  863

 مخلالت ، بجهة : الطيبه م الزلازيك ملن صبرى ابراهيم دمحم

عن بيع  142797برلم  22192113، ليد فى  1522220222فإاد مراد فإاد عبدالبارى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  864

 صان الحجر المإجر مراد فإاد عبدالبارى دمحم -صنعاء  9عزبة  2حبوب ومحاصيل زراعيه بالتجزئه ، بجهة : محل 

عن ورشه نجاره  169821برلم  22192114، ليد فى  522220222امانى فتحى السيد امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  865

 لزلازيك ملن فتحى دمحم رشاد عبدالعزيز، بجهة : هريه رزنه ا

عن مماوالت  169884برلم  22192115، ليد فى  622220222حسام حسن احمد ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 عامه ، بجهة : ش سعد زؼلول منيا الممح ملن اكمل شحته ابوالعزم

عن  169897برلم  22192116، ليد فى  252220222اله ،  امير مصطفى ابوالفتوح سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس م -  867

 بماله ، بجهة : اسكان شباب مبارن الحناوى الزلازيك ملن طارق السيد دمحم

عن حدايد  169921برلم  22192116، ليد فى  522220222دمحم ابراهيم عبدالسميع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  868

 ان عرب سرحان المإجر ابراهيم عبدالسميع علىوبويات ، بجهة : كفر موسى عمر

عن ورشة لتصنيع  169927برلم  22192116، ليد فى  322220222مجدى دمحم مسلم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  869

 وتشكيل حديد الكريتال وااللومنيوتال والتوريدات العموميه ، بجهة : طهرة حميد المإجر دمحم مسلم دمحم السيد

عن مكتب  169932برلم  22192116، ليد فى  122220222دمحم زكريا احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  872

 رحالت داخليه ونمل عمال داخلى ، بجهة : الزوامل بلبيس ملن  زكريا احمد دمحم سالم

عن  169953برلم  22192117، ليد فى  122220222عصام الرفاعى ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  871

 لطع ؼيار جرارات ، بجهة : صان الحجر المبليه صان الحجر ملن نجم السيد نجم السيد

عن مالبس  169962برلم  22192117 ، ليد فى 752220222زينب دمحم دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  872

 جاهزه جملة عدا المالبس العسكرية ، بجهة : الناصرية / صان الحجر بملن خلود ابراهيم اسماعيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشه  169968برلم  22192117، ليد فى  522220222يسريه يسرى عبدالحميد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  873

 ؾ ملن امان دمحم دمحم سليم فارسحداده بسيطه ، بجهة : كفر االشرا

عن بيع  169996برلم  22192122، ليد فى  5222220222احمد وهيب عبدالوهاب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  874

 وتجاره االعالؾ والمواد الؽذائيه ، بجهة : عزبه التل ملن محمود سعيد احمد

عن  172257برلم  22192128، ليد فى  522220222د ، رأس ماله ،  ممدوح على جمال الدين عبدالحميد  ، تاجر فر -  875

 مكتب خدمات نمل ، بجهة : بهنباى الزلازيك ملن ماهر على جمال الدين

عن لطع  172282برلم  22192129، ليد فى  212220222خضره عبدالعظيم امام عريان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  876

 سه الرى طريك المرور جوار مسجد الجناينى منيا الممح ملن احمد خالد حسنؼيار تون تون ، بجهة : ش هند

عن مكتب  172283برلم  22192129، ليد فى  252220222احمد محمود عبدالحميد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  877

 درحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : حى السالم النمروط فالوس ملن مصباح محمود عبدالحمي

عن بيع  172234برلم  22192128، ليد فى  122220222ام دمحم عبدهللا عبدالؽفار طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  878

 المإجر  ابراهيم احمد على عطيه -داير الناحيه  -احذيه ، بجهة : بندؾ 

عن شونه  172255برلم  22192128د فى ، لي 1522220222دمحم عبدالعظيم دمحم خراشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  879

 اسمنت وحديد ، بجهة : كفر دمحم جاويش الزلازيك ملن  عبدالعظيم دمحم خراشه

عن  172288برلم  22192129، ليد فى  1522220222عبير السيد عبدالعزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  882

 محمود فوزى احمد دمحممعلؾ مواشى تسمين ، بجهة : الحريه ابوحماد ملن 

عن بماله  172327برلم  22192132، ليد فى  212220222مديحه عبدالمنعم دمحم عويس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  881

 تموينيه ، بجهة : شارع ترعه الدايدمون ملن مجدى ابراهيم منصور

عن بماله  172318برلم  22192132، ليد فى  12220222دمحم رفعت عبدالرحمن بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  882

 وتموين ، بجهة : اكياد المبليه فالوس ملن رفعت عبدالرحمن بيومى

عن مكتب  172336برلم  22192132، ليد فى  522220222شيماء دمحم صابر جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  883

 يد رمزى عبدالعزيز عبدالحميدتوريدات عامه ، بجهة : شنباره الميمونه الزلازيك ملن ول

عن تربيه  172334برلم  22192132، ليد فى  1222220222ايمان ابراهيم عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  884

 مواشى حالبه ، بجهة : المرايصه الصالحيه ملن عصام دمحم سويلم

عن تجارة وبيع  169573برلم  22192121، ليد فى  1222220222دمحم ابراهيم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  885

المواد الؽدائيه ومستلزماتها وخلط ودمج مواد بروتنيه ودهنيه النتاج لبن بودرة ، بجهة : اللبشه البكارشه م صان الحجر المإجر 

 عادل اسماعيل سليم

عن مرزعة  169713برلم  22192129، ليد فى  1522220222عازه دمحم دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  886

 تسمين مواشى حالبه ، بجهة : كفر زيدان منديل المإجر فايد دمحم السيد

عن معلؾ  169752برلم  22192112، ليد فى  122220222ياسر الشحات مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  887

 لشحات مصطفىتسمين مواشى حالبه ، بجهة : النخاس ملن مصطفى ا

 169755برلم  22192112، ليد فى  122220222اسالم محمود عبدالرحمن انور مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  888

 عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلحوين ملن عبدالعزيز عطيه عبدالعاطى

عن  169789برلم  22192113، ليد فى  122220222احمد سعد عبدالوهاب عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  889

 شارع الجيش المنتزه الزلازيك ملن دمحم سعد عبدالوهاب 32مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  169797برلم  22192113، ليد فى  32220222مصطفى عادل السيد سليم درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  892

 حه ، بجهة : بنى شبل ملن سعد الهنا عياد دمحممكتب اعمال مسا

عن اكسسوار  169828برلم  22192114، ليد فى  52220222زكى عبدالفتاح زكى علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  891

 محمول ، بجهة : شارع المدابحه ملن حنان دمحم دمحم السيد

عن محل  169863برلم  22192115، ليد فى  122220222رأس ماله ،   ايمان دمحم دمحم مسلم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، -  892

 منظفات ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : الزوامل بلبيس ملن دمحم سالم مرسى سويلم

عن معلؾ  169872برلم  22192115، ليد فى  1222220222دمحم عبدالعليم دمحم ابو الهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  893

 البه ، بجهة : العزيزيه ملن سناء دمحم عطيهمواشى ح

عن  169887برلم  22192115، ليد فى  1222220222عمرو صالح عبدالكريم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  894

 تجاره مالبس  عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المنشيه ملن صالح عبدالكريم مرسى

عن  169916برلم  22192116، ليد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،   منصور احمد منصور مصباح  ، تاجر -  895

 اصالح كهرباء سيارات وبطاريات ، بجهة : ش عبدالسالم عارؾ منيا الممح ملن احمد منصور مصباح

عن تشكيل  162417برلم  22192116، ليد فى  522220222حمدى ابراهيم على سكران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  896

 الء معادن ، بجهة : ع السكران النخاس الزلازيك ملن دمحم ابراهيم على سكرانوط

عن تشكيل  162417برلم  22192116، ليد فى  522220222حمدى ابراهيم على سكران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  897

 وطالء معادن ، بجهة : له محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ ورليات فى الزلازيك

عن تجاره  169931برلم  22192116، ليد فى  522220222مجدى محمود دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  898

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : ميت ابوعلى الزلازيك  ملن مجدى محمود دمحم سالم

عن مكتب  169967برلم  22192117، ليد فى  122220222نفيسه السيد حسن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  899

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : لرمله المإجر السيد ؼريب منصور

عن مكتب  169966برلم  22192117، ليد فى  122220222حاتم طلعت دمحم دمحم المنايلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  922

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر يوسؾ شحاته ملن عزيزه سكران دمحم على

عن تجارة  169947برلم  22192117، ليد فى  122220222ابراهيم حسين ابراهيم مزروع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  921

 مراتب ، بجهة : سنهوا ملن مشيرة انور السيد-المشه -سجاد 

عن تجارة  169947 برلم 22192117، ليد فى  122220222ابراهيم حسين ابراهيم مزروع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  922

عن نشاط مزرعة مواشى  2218/7/9وشطب فى  1999/3/22فى 83422مراتب ، بجهة : كان له محل برلم -المشه -سجاد 

 بناحية سنهوا ملن السيد ابراهيم مزروع

عن  151715برلم  22192132، ليد فى  522220222فاطمه ابراهيم الدسولى دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  923

 مصنع للصناعات المؽذيه لصناعه السيارات ، بجهة : كفر شلشلمون ملن السيد عابد دمحم السيد

عن ادوات صحيه ،  172357برلم  22192131، ليد فى  522220222دمحم عادل حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  924

 لوس ملن  عادل حسين دمحمبجهة : سعدت ابوخليل جوار المدرسه االعداديه النوافعه فا

عن بوفيه  172356برلم  22192131، ليد فى  122220222احمد ابراهيم حسن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  925

 لتحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : دهمشا ملن طارق محمود احمد شحاته

عن تجاره  172372برلم  22192131، ليد فى  222220222س ماله ،  دمحم عبدالفتاح صالح سالمه  ، تاجر فرد ، رأ -  926

 لطع ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : سعود  البحريه الحسينيه ملن  عبدالفتاح صالح سالمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  172423برلم  22192131، ليد فى  522220222عبدالخالك ابراهيم عبدالخالك عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  927

 ار موتوسيكالت وسيارات ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن السيد عبدهللا يونسلطع ؼي

عن تجاره وتسويك  169948برلم  22192117، ليد فى  122220222دمحم عادل فهمى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  928

 الزلازيك ملن فاطمه عبدهللا دمحمالمالبس الجاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : برج الجحش بجوار هايبر السالم 

عن  169974برلم  22192117، ليد فى  122220222محمود منصور عبدالعال دمحم عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  929

 بيع اكسسوارات وكمبيوتر عدا االنترنت ، بجهة : انشاص الرمل ملن عبدالمادر سليمان دمحم

عن اكسسوار  169981برلم  22192117، ليد فى  522220222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد على احمد على مطر  ، -  912

 ش االزهر الشريؾ بلبيس ملن السيد دمحم السالوى 11سيارات ، بجهة : 

عن مكتب  169997برلم  22192122، ليد فى  122220222تامر سامى رشاد حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  911

 ل عمال ، بجهة : ش دمحم عبده مشتول السوق ملن سامى رشاد حبشىرحالت داخليه ونم

عن بماله ، بجهة :  172424برلم  22192131، ليد فى  22220222فرج عبده فرج السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  912

 يوسؾ بن المإجر زكى زكى متى -ش باب الشريه 39

عن تجاره وتعبئه  149715برلم  22192131، ليد فى  152220222أس ماله ،  حماد فرحان عامر دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  913

 مواد ؼذائيه والبان ، بجهة : تل جراد انشاص الرمل بلبيس ملن  فرحان عامر دمحم

عن تجاره وتعبئه  149715برلم  22192131، ليد فى  152220222حماد فرحان عامر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  914

 ؼذائيه والبان ، بجهة : له محل اخر عن تجاره   وتعبئه مواد ؼذائيه وسكر ومنتجات البان ولحوم وزيوت   فى مشتول السوق مواد

عن  172371برلم  22192132، ليد فى  1222220222اسالم رضا حمود دمحم السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  915

 بجوار المصرؾ المإجر رضا حمود دمحم -ى توريد مواد ؼذائيه ، بجهة : ش /رضا السيس

عن  172321برلم  22192132، ليد فى  122220222زكريا دمحم ابراهيم اسماعيل الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  916

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن عمرو دمحم دمحم

عن مكتب  172331برلم  22192132، ليد فى  122220222ر فرد ، رأس ماله ،  رضا السيد احمد حسن  ، تاج -  917

 رحالت داخليه ، بجهة : اوالد مهنا المإجر عبدالناصر دمحم السيد

عن مكتب  172331برلم  22192132، ليد فى  122220222رضا السيد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  918

 2228-12-23واؼلك فى  2228-11-27ها محل بناحية اوالد مهنا افتتح فى رحالت داخليه ، بجهة : كان ل

عن مكتب  172339برلم  22192132، ليد فى  52220222دمحم مصطفى عامر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  919

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصوالح جوار كوبرى الوحده فالوس ملن صفاء عبدهللا حسين

عن  172346برلم  22192132، ليد فى  522220222يحيى عماد منير عباس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  922

 االشارة المإجر ايمان عواد عبدالفتاح -مكتب مماوالت عامه ، بجهة : شارع السنهوتى 

عن لطع ؼيار  172364برلم  22192131، ليد فى  122220222هميس حسين السيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  921

 سيارات ، بجهة : ع التل الحسينيه ملن فاطمه دمحم دمحم

عن  172393برلم  22192131، ليد فى  212220222منار حسين عبدالعزيز عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  922

 يماكسسوارات  وادوات تجميل ، بجهة : سعود المبليه ملن عبدالرازق عدالن كر

عن تعبئه مواد ؼذائيه  172387برلم  22192131، ليد فى  252220222رضا دمحم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  923

 ، بجهة : السعادنه كفر ايوب بلبيس ملن السيد محمود عيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  172385برلم  22192131، ليد فى  122220222خالد ابراهيم عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  924

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : حى المؽازى ابوحماد ملن احالم احمد اسماعيل

عن تجاره مواشى  172382برلم  22192131، ليد فى  222220222سناء السيد عبدهللا سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  925

 حالبه ، بجهة : السناجره ابوحماد ملن دمحم السيد عبدهللا

عن  169898برلم  22192116، ليد فى  1222220222رانيا دمحم عبدالسالم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  926

 ش سيناء ابوحماد ملن ابراهيم سعد الدين ابراهيم18مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

عن لطع ؼيار  169896برلم  22192116فى ، ليد  252220222دمحم فاروق دمحم خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  927

 سيارات ، بجهة : منيه المكرم فالوس ملن فاروق دمحم خليفه

عن معلؾ  169912برلم  22192116، ليد فى  252220222احمد السيد السيد سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  928

 د سالمهمواشى حالبة ، بجهة : ش الملعب / الحلمية بملن محمود السيد السي

عن تربيه مواشى  169943برلم  22192117، ليد فى  5222220222فتحيه دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  929

 حالبه ، بجهة : الناصريه صان الحجر ملن هيثم دمحم على

عن مكتب  169972برلم  22192117، ليد فى  522220222حسام دمحم السعيد دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  932

 توكيالت تجاريه ، بجهة : شارع الحريه المإجر دمحم دمحم السعيد دمحم

عن  169958برلم  22192117، ليد فى  522220222احمد جبر محمود مصطفى خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  931

 تجاره وتوزيع االؼذيه الخاصه ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : شارع الجمهوريه ملن داليا جبر محمود

عن مكتب  169963برلم  22192117، ليد فى  52220222ايه ابراهيم احمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  932

 ركاب / بملن احمد دمحم زكى رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ميت

عن لطع ؼيار  169988برلم  22192122، ليد فى  522220222ندا دمحم ندا عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  933

 سيارات ، بجهة : مفارق المطار ملن رمضان دمحم ندا

عن مكتب  172362برلم  22192131فى ، ليد  222220222دمحم عبدالسالم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  934

 رحالت داخليه ، بجهة : كوبرى سليم العزبه البيضا صان الحجر ملن احالم السيد عبده

عن  172381برلم  22192131، ليد فى  522220222حسنى سعيد عبدالمنعم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  935

 جر سعيد عبدالمنعم عبدالهادىبنزينة سيارات ، بجهة : كفر ميت بشار المإ

عن ممشره فول  172395برلم  22192131، ليد فى  522220222خالد شحاته احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  936

 سودانى ، بجهة : عرب الفدان ابوحماد ملن عصام دمحم دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،ليدت فى  1222220222ش / دمحم حسن دمحم حموده وشركاه   شركة  ،   تجارة السيرامين وتوريد البلتات   ،رأس مالها    -  1

، عن تجارة السيرامين وتوريد البلتات ، بجهة : الكتيبه طريك بلبيس العباسه المإجر عبدالكريم دمحم  169999برلم  22192122

 لطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،ليدت  422220222 سامى سعيد عبدالخالك وشركاه   شركة  ،  تصدير وتوريدات عموميه   ،رأس مالها   شركة / عمر دمحم -  2

م مشتول السوق بجوار  -كفر ابراش  39، عن تصدير وتوريدات عموميه ، بجهة : طريك  172312برلم  22192132فى 

 السداوى لالخشاب المإجر احمد سعيد عبدالخالك السداوى

ل ؼريب دمحم الشرلاوى وشريكته   شركة  ،  تصنيع وتجميع االدوات والمستلزمات واللمبات الكهربائيه   ،رأس مالها   ش / نبي -  3

، عن تصنيع وتجميع االدوات والمستلزمات واللمبات الكهربائيه ، بجهة :  169823برلم  22192114،ليدت فى  12222220222

م ويمثلها / 2م2ام المإجر ش / الروضه المشرله للتطور واالستثمار العمارى شحوض خارج الزم -المنطمه الصناعيه بانشاص 

 سمير جوده عطيه

شركه / فوزيه عطيه وشركاها   شركة  ،  تجارة وتوزيع المواد الؽذائيه واالسمان الطازجه والمجمدة بالجمله   ،رأس مالها    -  4

وتوزيع المواد الؽذائيه واالسمان الطازجه والمجمدة بالجمله ،  ، عن تجارة 169983برلم  22192117،ليدت فى  122220222

 منشية الجامعة  خلؾ مولؾ ميت ؼمر المإجر لطفى دمحم جودة -بجهة : شارع عمر بن الخطاب 

مدارس الشريؾ الخاصه   شركة  ،  بناء المدارس لنشر العمليه التعليميه وادارة المدارس الخاصه   ،رأس مالها    -  5

، عن بناء المدارس لنشر العمليه التعليميه وادارة المدارس الخاصه ، بجهة :  169721برلم  22192129،ليدت فى  22222.000

واحمد نصرالدين  -وابتسام دمحم عبدالحميد احمد  -وروحيه  -ودمحم  -وخالد -بنايوس المإجر عبدالحميد  -شارع ترعة بهنباى 

 عبدالحميد

،ليدت فى  222220222كته   شركة  ،  تجارة االسمدة والمبيدات والتماوى   ،رأس مالها   شركة / احمد عزت وشري -  6

، عن تجارة االسمدة والمبيدات والتماوى ، بجهة : شارع شعبان العزازى المإجر عزت عبداللطيؾ  169661برلم  22192126

 احمد

 192220222المواد الؽذائيه ولحوم مجمدة   ،رأس مالها    شركة / دمحم دمحم السيد محمود وشريكه   شركة  ،  بيع وشراء -  7

، عن بيع وشراء المواد الؽذائيه ولحوم مجمدة ، بجهة : عزبة الشهيدى التابعه لبيشة لايد  169683برلم  22192128،ليدت فى 

 المإجر السيد احمد عثمان

مواد الؽذائيه والحلويات وتوريدها   ،رأس مالها   ش/ السيد ندا وشركاه   شركة  ،  معمل حلويات وتعبئه وتؽليؾ ال -  8

، عن معمل حلويات وتعبئه وتؽليؾ المواد الؽذائيه والحلويات وتوريدها ،  172272برلم  22192121،ليدت فى  2522220222

 بجهة : ام رماد المإجر على السيد على

،ليدت فى  2522220222المواد الؽذائيه   ،رأس مالها    ش/ دمحم فريد ابراهيم وشركاه   شركة  ،  تعبئه وتؽليؾ وتوزيع -  9

، عن تعبئه وتؽليؾ وتوزيع المواد الؽذائيه ، بجهة : شارع العروبه م مشتول السوق المإجر مختار  169851برلم  22192114

 محمود يمانى

ت والتوريدات العموميه واستصالح االراضى   شركه /عبدالحليم دمحم دمحم  سعيد وشريكه   شركة  ،  المماوالت العامه والتوكيال -  12

، عن المماوالت العامه والتوكيالت والتوريدات العموميه  169586برلم  22192122،ليدت فى  5222220222،رأس مالها   

 واستصالح االراضى ، بجهة : االسديه المإجر عبدالحليم دمحم دمحم

،   تربية ابمار حالبه وعجول تسمين وتنميه زراعيه   ،رأس مالها   شركة / مالن حمدان نبهان وشريكته   شركة   -  11

، عن تربية ابمار حالبه وعجول تسمين وتنميه زراعيه ، بجهة : سامى  172325برلم  22192129،ليدت فى  1222220222

 لصاصين الشرق المإجر مالن حمدان نبهان عطيه -االسماعيليه  -طريك الصالحيه المديمه  -سعد 

وسام احمد ابراهيم حسن وشريكتها   شركة  ،  توكيالت تجاريه وتسجيل وتصنيع المكمالت الؽذائيه ومستحضرات التجميل  -  12

، عن توكيالت تجاريه وتسجيل  169922برلم  22192116،ليدت فى  522220222المحليه للنفس ولدى الؽير   ،رأس مالها   

 -حسن صالح  2-شارع الدار البيضاء  8ميل المحليه للنفس ولدى الؽير ، بجهة : وتصنيع المكمالت الؽذائيه ومستحضرات التج

 الزلازيك المإجر نسرين سليم دمحم يس

،ليدت  42220222شركة / احمد نايؾ احمد دمحم جيرة هللا وشريكه   شركة  ،  تجارة االعالؾ ومستلزماتها   ،رأس مالها    -  13

 ارة االعالؾ ومستلزماتها ، بجهة : شبرا العنب المإجر اشرؾ احمد دمحم جيرة هللا، عن تج 169742برلم  22192112فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة / حنان زناتى حسين ؼديرى وشركاها   شركة  ،  تجارة وبيع مستحضرات التجميل المحليه والمكمالت الؽذائيه  -  14

تجميل والمكمالت الؽذائيه بخامات محليه واالؼذيه والميام باعمال الوكاالت التجارية والتصنيع لدى الؽير لكال من مستحضرات ال

، عن تجارة وبيع مستحضرات  172182برلم  22192127،ليدت فى  82220222الخاصه والمطهرات والمبيدات   ،رأس مالها   

التجميل والمكمالت  التجميل المحليه والمكمالت الؽذائيه والميام باعمال الوكاالت التجارية والتصنيع لدى الؽير لكال من مستحضرات

الدور االول علوى  223ش عمارة رلم 3 -الؽذائيه بخامات محليه واالؼذيه الخاصه والمطهرات والمبيدات ، بجهة : حى الزهور 

 المإجر احمد جمال دمحم الصادق

ات التجميل المحليه ش/ دمحم خيرى دمحم وشركاه   شركة  ،  تسويك وتوريد وتسجيل االدويه البشريه والبيطريه ومستحضر -  15

والمستحضرات الطبيه والمعمليه والمبيدات الزراعيه واضافات االعالؾ واالعشاب الطبيه واالالت واالجهزه والمستلزمات الطبيه 

 والمعمليه واالمصال واللماحات والمواد الخام لالدويه والمحاليل الطبيه والمطهرات والمنظفات الصناعيه والبان االطفال والمكمالت

التصدير والتوكيالت التجاريه فيما هو مسمح به لانونا   ،رأس مالها    -الؽذائيه واالؼذيه الخاصه وتصنيع ما سبك لدى الؽير 

، عن تسويك وتوريد وتسجيل االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات  172217برلم  22192127،ليدت فى  12222220222

والمعمليه والمبيدات الزراعيه واضافات االعالؾ واالعشاب الطبيه واالالت واالجهزه التجميل المحليه والمستحضرات الطبيه 

والمستلزمات الطبيه والمعمليه واالمصال واللماحات والمواد الخام لالدويه والمحاليل الطبيه والمطهرات والمنظفات الصناعيه والبان 

التصدير والتوكيالت التجاريه فيما هو مسمح به لانونا ،  -ك لدى الؽير االطفال والمكمالت الؽذائيه واالؼذيه الخاصه وتصنيع ما سب

 الموميه المإجر دمحم دمحم سالم شعبان -ش الصحابه   4بجهة : 

،ليدت  182220222شركة / دمحم ابراهيم المؽاورى وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزيع لطع ؼيار السيارات   ،رأس مالها    -  16

، عن تجارة وتوزيع لطع ؼيار السيارات ، بجهة : شارع ترعة االسماعيليه بجوار مطعم عروسة  169877 برلم 22192115فى 

 سعدون المإجر عادل دمحم عبدالؽفار -البحر بالجهه الشرليه 

،ليدت فى  122220222شركه محمود هاشم عبدالعظيم وشريكه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى  ،رأس مالها    -  17

 ، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : كفر عياد ملن فكرى محمود عبدالحليم محمود 172192برلم  22192127

 6من المجموعه  36والفمرة  19ش/ مجدى نجيب يعموب ابراهيم وشريكته   شركة  ،  استيراد فيما عدا المجموعه  -  18

والفمرة  19، عن استيراد فيما عدا المجموعه  172232برلم  22192128،ليدت فى  22222220222والتصدير   ،رأس مالها   

 بساتين االسماعيليه المإجر ابراهيم محمود السيد -حن الندى ش مطا21والتصدير ، بجهة :  6من المجموعه  36

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    156276تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  نجوى دمحم الحبيب دمحم االهوانى  ،    - 1

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    123356محمود السيد عبدالرحمن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    169276دمحم عبده عيد طلعت الصادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تاريخ    76235عبد العال  محمود ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 عتزال التجارة نهائياشطب ال

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تاريخ    57566ربيع زكى منصور عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 شطب العتزال التجارة نهائيا

لسجل  تم محو/شطب ا   22192121، وفى تاريخ    57566ربيع زكى منصور عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تاريخ    126595احمد امرهللا سعد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 7

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    127692جمعة دمحم خليل لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 8

 شطب لوفاته

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    92969احمد مصطفى على عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 9

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    153422احمد دمحم جودة دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22192122، وفى تاريخ    115356شادى سعيد دمحم حمزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    139917:  نوره محمود السيد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم   - 12

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192123، وفى تاريخ    68473محمود احمد دمحم حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192123، وفى تاريخ    128223شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  ايهاب السيد دمحم عبد الحميد دمحم   - 14

 محو/شطب السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22192123، وفى تاريخ    162657دمحم دمحم يوسؾ على درويش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم    22192123، وفى تاريخ    128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

و/شطب تم مح   22192126، وفى تاريخ    84396رضا دمحم العربى السيد عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 17

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192126، وفى تاريخ    147158الصافى دمحم علوان بسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 18

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192126، وفى تاريخ    162387حفنى ابراهيم احمد ابراهيم البطريك  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 19

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22192126، وفى تاريخ    147158الصافى دمحم علوان بسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192126، وفى تاريخ    152824بانسيه عبدهللا يوسؾ عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

  تم محو/شطب السجل   22192126، وفى تاريخ    115422دمحم محمود ؼريب حشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 شطب لوفاته

تم محو/شطب    22192126، وفى تاريخ    82251ابراهيم عبدالخالك عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

   22192126ى تاريخ ، وف   161316ريهام عبدالعزيز دمحم دمحم للرحالت ونمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تاريخ    81625مجدى منصور دمحم  دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تاريخ    147151ليده برلم : نها  ابراهيم مسلم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 26

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192128، وفى تاريخ    163137ليلى على ابوشبان حسب النبى الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 27

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تاريخ    68912سيد ابراهيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : صابر ال   - 28

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192128، وفى تاريخ    68912صابر السيد ابراهيم المصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 29

 جارة نهائياالسجل  شطب العتزال الت

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تاريخ    128342منى دمحم ابراهيم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 شطب العتزال التجارة نهائيا

حو/شطب تم م   22192128، وفى تاريخ    114282فاتن الحسينى بهى نصر هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    168285احمد دمحم السيد عبدالعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22192129، وفى تاريخ    152136امنيه دمحم احمد على النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    95665ربيع صالح فرؼلى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  شطب    22192129، وفى تاريخ    69657سبك ليده برلم :  سعيد دمحم دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،    - 35

 لوفاته

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    147927كمال امين ابراهيم يحيى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22192129، وفى تاريخ    72124تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   صالح عبد الرحمن ابو هاشم دمحم  ،   - 37

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192129، وفى تاريخ    152119احمد عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 38

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192129، وفى تاريخ    123959عبدهللا محمود عطيه موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 39

 السجل  شطب لوفاته

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    129658بهاء صبحى مرسى السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 هائياشطب العتزال التجارة ن

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    61119سميحه عليوه دمحم رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192112، وفى تاريخ    77295مصطفى يحى دمحم سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 طب العتزال التجارة نهائياش

تم محو/شطب    22192112، وفى تاريخ    166172دمحم سليمان عبدالعزيز معيمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192112خ ، وفى تاري   143143ناصر ابراهيم احمد الشبينى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192112، وفى تاريخ    146292على ابوزيد عبدالرحمن عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192112، وفى تاريخ    161215سبك ليده برلم : ابراهيم بركات دمحم عبدالؽنى  ،  تاجر فرد  ،     - 46

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192112، وفى تاريخ    129415شادى ابراهيم جودة عبدالدايم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 47

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192112، وفى تاريخ    127276 عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ايمن على دمحم   - 48

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192112، وفى تاريخ    133477محمود سعيد دمحم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 49

 ياشطب العتزال التجارة نهائ

تم محو/شطب    22192112، وفى تاريخ    136825سلطان لالستيراد و التصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192113، وفى تاريخ    169321محمود فضلى عبدالحميد فضلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192113، وفى تاريخ    122579هانى احمد سيد احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 شطب العتزال التجارة نهائيا السجل 

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تاريخ    152595دمحم احمد دمحم احمد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تاريخ    147389فاديه عاطؾ دمحم سليم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192113، وفى تاريخ    168929حاتم عطية الشحات عبدالفتاح اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تاريخ    121597ه برلم : نشؤت السيد حسن عرفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليد   - 56

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192113، وفى تاريخ    132173الحسينى السيد على محمود خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 57

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تاريخ    124411عيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : على احمد حسن اسما   - 58

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تاريخ    84822احمد السيد اسماعيل االمير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 59

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22192114، وفى تاريخ    152682سيد عثمان امين فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22192114، وفى تاريخ    125333احمد حلمى دمحم محمود العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 ل  تم الؽاء الفرع بسبب االستؽناء عنهالسج

تم محو/شطب    22192114، وفى تاريخ    168417عماد ابراهيم محمود فيصل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192114وفى تاريخ ،    129416عبدهللا على مصطفى عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192114، وفى تاريخ    162958مصطفى جميل سعد السيد الدواش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192114، وفى تاريخ    112239سبك ليده برلم :  محمود حامد محمود عطيه  ،  تاجر فرد  ،    - 65

 العتزال التجارة نهائيا 2219/1/15فى  66145السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22192114، وفى تاريخ    151491نعمات عبدالمنعم عبدالحميد حسن حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزال التجارة نهائيا محو/شطب السجل  شطب

تم محو/شطب    22192114، وفى تاريخ    81868عوض محمود عوض هللا خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 67

 السجل  شطب لوفاته

ل  تم محو/شطب السج   22192115، وفى تاريخ    143835صبرى جوده دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 68

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192115، وفى تاريخ    145994نورهان عادل الدسولى الديسطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 69

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192115خ ، وفى تاري   127462احمد هليل مدبولى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 72

 شطب  العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22192115، وفى تاريخ    112239محمود حامد محمود عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 71

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تاريخ    127681دعاء دمحم ابراهيم سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 72

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192116، وفى تاريخ    58192رأفت ابوالمجدعيسى عيسى وفا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 73

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تاريخ    68682ر فرد  ،  سبك ليده برلم : سالم  فهمى  دمحم دمحم شحاته  ،  تاج   - 74

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تاريخ    123389دمحم زكريا احمد دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 75

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192116، وفى تاريخ    127769رمضان احمد حفنى شرؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  احمد   - 76

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192116، وفى تاريخ    153987هشام عثمان حافظ الؽمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 77

 التجارة نهائياالسجل  شطب العتزال 

تم محو/شطب    22192116، وفى تاريخ    116267احمد كمال بدوى عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 78

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم    22192116، وفى تاريخ    166291عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 79

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

شطب السجل  تم محو/   22192116، وفى تاريخ    162351دمحم السيد عبده اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 82

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تاريخ    148284حسن عبدالفتاح حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 81

 تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22192116تاريخ ، وفى    162614السيد مسعد كمال دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 82

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    154482امانى فتحى عبدالحليم جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 83

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    66159بك ليده برلم : ميشيل  خضر  اسكندر  سالم  ،  تاجر فرد  ،  س   - 84

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    141547ام احمد احمد السيد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 85

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    167163 عبدالحليم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدالحليم دمحم   - 86

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22192117، وفى تاريخ    142364عادل دمحم رزق دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 87

 ارة نهائياشطب العتزاله التج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    129762صالح دمحم دمحم  سليمان التلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 88

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192117، وفى تاريخ    141547ام احمد احمد السيد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 89

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    82392عبد الرإؾ رشاد  مهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 92

 شطب العتزال التجار نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192122وفى تاريخ ،    168295ساره فارس ماهر مرجان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91

 شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    139229دمحم دمحم امين عبدالكريم طنانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 92

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    138377تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد نبيل عبدالحميد دمحم زايد  ،     - 93

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    167553لرنى عبدالجليل حسين حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 94

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تاريخ    151123كوثر سيد الهادى شعله  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 95

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192121، وفى تاريخ    142289ابراهيم الدسولى عمر دمحم عمر الهاللى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 96

 سجل  شطب العتزال التجارة نهائيامحو/شطب ال

تم    22192121، وفى تاريخ    135454عبدالممصود عبدالجواد عبدالؽفار نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 97

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192121، وفى تاريخ    92267 احمد السيد احمد عليوة عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   - 98

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تاريخ    122728عماد احمد على عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 99

 تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    167579رد  ،  سبك ليده برلم : عبدهللا رفعت احمد دمحم  ،  تاجر ف   - 122

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192122، وفى تاريخ    146791عبدالعظيم عبدالفتاح يوسؾ رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 محو/شطب السجل  للوفاة

تم محو/شطب    22192122، وفى تاريخ    77464واكد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  احمد عبدالفتاح الطوخى   - 122

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192122، وفى تاريخ    154458رمضان دمحم الهادى دمحم زامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 السجل  شطب بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22192122، وفى تاريخ    131815ابراهيم دمحم امين عبدالكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تاريخ    82586فرحات السيد فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 125

 طب العتزال التجارة نهائياش

تم محو/شطب    22192122، وفى تاريخ    82369فايزة رشدى دمحم حبشى جبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192122، وفى تاريخ    87152حسن عبد الوهاب حسن بدران  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 127

 السجل  شطب لوفاته

تم    22192123، وفى تاريخ    114474فكرى محمود عبد الحليم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 128

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192123، وفى تاريخ    163326مصطفى على دمحم فإاد عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 129

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22192123، وفى تاريخ    142134دعاء ثروت الشبراوى يوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 ل  شطب العتزال التجارة نهائياالسج

تم محو/شطب    22192123، وفى تاريخ    112283السيد زين العابدين عطيه لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192123تاريخ  ، وفى   82227ابراهيم السيد سعد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192123، وفى تاريخ    158361اسالم ابوالعال عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    159693ده برلم : عادل رافت ابوالمجد عيس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لي   - 114

 السجل  تم الؽاء الفرع بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    131817احمد حسين دمحم سلمى عطوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    162921نعيم عبدالحميد رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم محسن    - 116

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192127، وفى تاريخ    162695دمحم السيد نجاتى السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 117

 لتجارة نهائياشطب العتزال ا

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    127233هيثم دمحم ابو الفتوح حسن زلله  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 118

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    152812حمدى فهمى مصطفى المرجل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 119

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192127، وفى تاريخ    87962سمير سعيد مهدى عبدالمجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 122

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192128، وفى تاريخ    151983هناء دمحم رفعت دمحم حسنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تاريخ    132132نورا جمال سعد طلبة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 122

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192128، وفى تاريخ    127883فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم احمد راضى دمحم خريبه  ،  تاجر    - 123

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192128، وفى تاريخ    168812ابراهيم حميده شحاته حميده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    151713هللا دمحم حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبد   - 125

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192129، وفى تاريخ    62416على ابراهيم ابو المعاطى السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 تزال التجارة نهائياالسجل  شطب الع

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    163921هشام عبدالفتاح ؼنيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 127

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192129يخ ، وفى تار   122549احمد دمحم الحسينى صديك االمين الظواهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 128

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192129، وفى تاريخ    159455دمحم حمدى احمد دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 129

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تاريخ    144819ليده برلم :  دمحم سامى دمحم سليم مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 132

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192132، وفى تاريخ    72923الممدم لإلستيراد والتصدير والتوزيع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192132، وفى تاريخ    72923ورالدين دمحم الممدم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم ن   - 132

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192132، وفى تاريخ    165853عصام راضى عبدالبالى على دياب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 133

 تزال التجارة نهائيامحو/شطب السجل  شطب الع

تم محو/شطب    22192132، وفى تاريخ    123877احمد رجب السيد عبد المجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 134

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192132، وفى تاريخ    117417عبدالناصر دمحم السيد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 135

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192132، وفى تاريخ    54211اسماعيل عبد الحميد االهوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 136

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22192132، وفى تاريخ    54211اسماعيل عبدالحميد اسماعيل االهوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 137

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

/شطب تم محو   22192132، وفى تاريخ    123877احمد رجب السيد عبدالمجيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 138

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    22192132، وفى تاريخ    132428محمود سعيد دمحم حسين ابوخضرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 139

 محو/شطب السجل  شطب لوفاته

تم    22192132ريخ ، وفى تا   111949عاطؾ عبدالحميد على على عجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 142

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192131، وفى تاريخ    142642محمود عبدالمجيد دمحم بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تاريخ    165392يده برلم : دمحم عليوه احمد عرابى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 142

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تاريخ    146771دمحم صبرى دمحم طلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 143

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تاريخ    99257تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   عادل على عبد السالم  ،   - 144

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تاريخ    118575دمحم على عواد هزاع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 145

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22192131، وفى تاريخ    94548يوسؾ صابر عبدالملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  اشرؾ   - 146

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   127169بسام جبرائيل على مطر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   2522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   155253تامر جودة ابوالوفا احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   252220222س ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   132212دمحم محمود صالح حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   125642ساميه دمحم المليجى بهنسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   168222هناء العزب موسى عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   522220222له ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   168222عوض على ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   3222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122 وفي تاريخ ،  122124ناجى احمد دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  7

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   168462دمحم على دمحم على بهنساوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   164562اميره دمحم على عطيه الزيات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  9

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192122وفي تاريخ ،   168236احمد هشام عبدالحميد يس عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   1222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   98464على دمحم على سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1222220222رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   169434نادر منير يوسؾ سعيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   119655ايمن سعيد موسى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22192122وفي تاريخ ،   119655اسواق سعيد للمالبس الجاهزه والخردوات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   1222220222المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   149339دمحم دمحم محمود ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   156869نعمه ابوالفتوح عرفه سكر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   122220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   165247عزيزه دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  17

 جنيه   1522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   115356شادى سعيد دمحم حمزه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  18

 جنيه   122220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192123وفي تاريخ ،   128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  19

 جنيه   122220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123، وفي تاريخ   153928السيد سليمان عيسى سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   2522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   167461اسالم ابراهيم دمحم سالمه مهدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   522220222ه ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   121232احمد عبد العزيز احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   132568ابراهيم على طلبة على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   3222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192123وفي تاريخ ،   128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   22220222مال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   121224عوض طه سعد احمد جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   1252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192126وفي تاريخ ،   164399بك ليده برلم عصام عبدهللا سالم دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، س -  26

 جنيه   3522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22192126وفي تاريخ ،   168545مصنع الشربينى لتصنيع المالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  27

 جنيه   25222220222تؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ ال

تم تعديل رأس المال ,   22192126وفي تاريخ ،   168996احمد عبدالعزيز حسنين السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  28

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192126وفي تاريخ ،   117924ور حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عمرو عثمان منص -  29

 جنيه   1522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل , تم تعديل رأس الما  22192126وفي تاريخ ،   145464رضا موسى محمود عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   1522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192126وفي تاريخ ،   168693هدى دمحم على دمحم النبراوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192126وفي تاريخ ،   169395سنى عبدالرحيم لاسم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم رباب ح -  32

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعديل  22192128وفي تاريخ ،   162428دمحم الدهشان للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192128وفي تاريخ ،   162428دمحم الدهشان لمماوالت البناء والتشطيب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   1222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   162428دمحم حسن احمد ابراهيم الدهشان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   168294مدحت محمود السيد عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   1522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   125118هنا السيد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  37

 جنيه   5222220222ه ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   163822احمد عبدهللا حسين دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  38

 جنيه   1252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   169569ايمن السيد سليم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  39

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   125963سعيد فوزى دمحم عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   322220222أس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   125922سعيد دمحم يوسؾ حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   1522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   164182احمد عبدالحميد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   164211حسام عاطؾ متولى زيدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   2222220222ماله ، وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   169246دمحم ابراهيم عبدالحك عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   133668جمال محمود دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192129وفي تاريخ ،   111278احمد السيد عبد الحميد دمحم عاشور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   522220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   136731موريس كريم مرزوق داود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  47

 جنيه   2522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   88617هناء السيد دمحم دمحم حبوس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  48

 جنيه   512220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129،  وفي تاريخ  169524رشا جوده متولى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  49

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   136184دمحم عربى احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   121238السيد دمحم بؽدادى احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192112في تاريخ ، و  162492داليا سمير عوض ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192112وفي تاريخ ،   169482احمد عبدهللا رجب على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   522220222، التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل   22192112وفي تاريخ ،   169682السنجرى لمطع ؼيار واكسسوارات السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   522220222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192112وفي تاريخ ،   169682يده برلم ياسر السنجرى عبدهللا مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ل -  55

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192112وفي تاريخ ،   121224اعتماد دمحم دمحم سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   522220222المال ليصبح رأس ماله ، التؤشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس   22192112وفي تاريخ ،   122973عبدالعزيز محمود محمود احمد التلبانى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  57

 جنيه   1522220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192112وفي تاريخ ،   122233يم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم السيد عبدهللا توفيك ابراه -  58

 جنيه   222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192112وفي تاريخ ،   158452سمير احمد دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  59

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192112وفي تاريخ ،   94412عبدالمنعم ابراهيم سالمه عرفه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   2222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192112وفي تاريخ ،   157325سكران مرسى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم حالوتهم دمحم  -  61

 جنيه   212220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تعديل رأس المال ,  تم  22192112وفي تاريخ ،   94786داليا دمحم طلعت عبدالعظيم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192112وفي تاريخ ،   151357ابراهيم السيد ابراهيم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

  جنيه  522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192112وفي تاريخ ،   124226ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   822220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192112،  وفي تاريخ  143228سمير رمضان دمحم عبدالعظيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   1522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   161446احمد عبدالهادى احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192113وفي تاريخ ،   151673ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  67

 جنيه   622220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   128284العربى دمحم حماد سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  68

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   135648حسام صبرى دمحم حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  69

 جنيه   1222220222رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   137861اسالم سعيد عوض حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  72

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192113وفي تاريخ ،   151992ليده برلم احمد ابراهيم الدسولى عبدالحليم عشوش  تاجر فرد ،، سبك  -  71

 جنيه   222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192113وفي تاريخ ،   168391طه دمحم رمضان دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  72

 جنيه   522220222رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشير:   تعديل

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   123212دمحم بالل الباز بالل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  73

 جنيه   22222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192113وفي تاريخ ،   132242يسرى محمود سليمان نصار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  74

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192113يخ ، وفي تار  157266هيثم دمحم السعيد عبدالمنعم على سليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  75

 جنيه   3222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192113وفي تاريخ ،   165517ياسر دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  76

 جنيه   1522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192114وفي تاريخ ،   169348خليل دمحم زكرى  خليل السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  77

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192114تاريخ ، وفي   135312دمحم عثمان على السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  78

 جنيه   1522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192114وفي تاريخ ،   166464امانى وحيد اسماعيل سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  79

 جنيه   1522220222اله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192114وفي تاريخ ،   167295دمحم السيد عبدالبارى على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  82

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192114وفي تاريخ ،   128392عوض فكرى دمحم ابوزيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192114وفي تاريخ ،   165122منى عبدالبديع سعد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  82

 جنيه   1222220222ح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصب

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192114وفي تاريخ ،   152289حسام فتحى دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  83

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192114وفي تاريخ ،   165942ده برلم بيرفانا زكريا سعد حسين عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لي -  84

 جنيه   252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192114وفي تاريخ ،   151265احمد جوده عبدهللا مصلحى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  85

 جنيه   522220222المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192115وفي تاريخ ،   151821هيام سليم حسن سليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  86

 جنيه   322220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192115وفي تاريخ ،   167342ك ليده برلم مصطفى جمعه مصطفى دمحم النجار  تاجر فرد ،، سب -  87

 جنيه   1222220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   132534محمود احمد دمحم دمحم سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  88

 جنيه   522220222عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   ت

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   147721عصام دمحم دمحم حسين سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  89

 جنيه   722220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192115وفي تاريخ ،   147647جر فرد ،، سبك ليده برلم السيد حسن دمحم عبدالخالك  تا -  92

 جنيه   2222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   117982شعبان دمحم اسماعيل عطية الريس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  91

 جنيه   122222220222ؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وص

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192115وفي تاريخ ،   141333مصنع العزونى للبالستين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  92

 جنيه   4222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   141333م محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم رضوى دمحم عصا -  93

 جنيه   4222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   22192115وفي تاريخ ،   141333مصنع العزونى للبالستين لتصنيع جميع انواع الشنط  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  94

 جنيه   4222220222تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192115وفي تاريخ ،   128641عبدالعزيز الصادق دمحم حسن سرحان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  95

 جنيه   52220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192115وفي تاريخ ،   88517رضا سعد على عبدالؽفار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  96

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192115يخ ، وفي تار  127252السيد احمد السيد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  97

 جنيه   2522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   135227وليد عبدالعظيم الصاوى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  98

 جنيه   5222220222ه ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   129973ناجى دمحم على منصور رمضان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  99

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192115وفي تاريخ ،   133524لم عبدهللا عليوة عبدهللا المسلمى  تاجر فرد ،، سبك ليده بر -  122

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192116وفي تاريخ ،   116267احمد كمال بدوى عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   5222220222مال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس ال

تم تعديل رأس المال ,   22192116وفي تاريخ ،   162774دمحم دسولى دمحم ابراهيم المللى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   1522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192116وفي تاريخ ،   164691جيهان وجدى حسنى سعد مرجان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   522220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192116وفي تاريخ ،   144863اسامه عبدالحكيم دمحم يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192116وفي تاريخ ،   144524دمحم عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  125

 جنيه   2222220222،, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 

تم تعديل رأس المال ,   22192116وفي تاريخ ،   95641عمرو احمد عبدالسميع الناؼى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192116وفي تاريخ ،   166853ناصر احمد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  127

 جنيه   2222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192116وفي تاريخ ،   148284حسن عبدالفتاح حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  128

 جنيه   2522220222س ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192116وفي تاريخ ،   162859دمحم فتوح اسماعيل دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  129

 جنيه   122220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس   22192116وفي تاريخ ،   169862ه برلم احسان حسنى حسانين علوان الحكيم  تاجر فرد ،، سبك ليد -  112

 جنيه   3222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   123164احمد السيد دمحم ؼنيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   522220222مال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس ال

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   125134دمحم احمد سالم عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   125134سبك ليده برلم دمحم احمد سالم عبدالمادر  تاجر فرد ،،  -  113

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   168394دمحم سعيد عبدهللا حسونه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   522220222يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   22192117وفي تاريخ ،   141433احمد عيسى دمحم دمحم عيسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   12220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192117وفي تاريخ ،   151523اجر فرد ،، سبك ليده برلم بكرى عبدالحفيظ دمحم ابراهيم  ت -  116

 جنيه   622220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   167324متولى متولى دمحم متولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  117

 جنيه   1522220222شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التؤ

تم تعديل رأس المال ,   22192117وفي تاريخ ،   167163عبدالحليم دمحم عبدالحليم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  118

 جنيه   2222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   149422ه ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم جمال جود -  119

 جنيه   122220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال  تم تعديل رأس  22192117وفي تاريخ ،   153229محمود دمحم مصطفى كمال عتمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   22222220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   57222احمد باز السيد  على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192117وفي تاريخ ،   148217حمد عبدهللا احمد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم على ا -  122

 جنيه   212220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , تم ت  22192117وفي تاريخ ،   168398ابراهيم وجيه عطيه السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192117وفي تاريخ ،   74431دمحم ؼريب السيد ؼريب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   2522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192117وفي تاريخ ،   156954دمحم عربى كامل احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  125

 جنيه   252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   167113السيد محمود دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   2222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،
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 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   162255حسن دمحم حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  127

  جنيه  422220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192122وفي تاريخ ،   167131منصور السيد رمضان محمود على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  128

 جنيه   2222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192122تاريخ ، وفي   123617منال عبدالوهاب سليمان حسن عزب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  129

 جنيه   5222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192122وفي تاريخ ،   142124دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  132

 جنيه   5222220222بح رأس ماله ،, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   166257اسماء دمحم على بالسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   52752ممدوح  ابراهيم دمحم الملط  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  132

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122،  وفي تاريخ  169836دمحم الهادى دمحم ابراهيم لنديل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  133

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   165193دمحم السيد ابراهيم حسن الممدم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  134

 جنيه   492220222له ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   147291دمحم صابر عبدالوهاب على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  135

 جنيه   2522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   111691يوسؾ حسن يوسؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  136

 جنيه   2222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وفي تاريخ ،   121665مإسسة احمد دمحم عبدالرحمن لالستيراد والتوكيالت التجاريه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  137

 جنيه   5222220222ؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصؾ الت  22192122

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   121665احمد دمحم عبدالرحمن سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  138

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192121وفي تاريخ ،   129975دالرحمن السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد دمحم عب -  139

 جنيه   2522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعديل رأس  22192121وفي تاريخ ،   162146محمود دمحم اسماعيل حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  142

 جنيه   3522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   123912نجيه احمد شعبان احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   122426انيس ابراهيم عبده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  هيثم -  142

 جنيه   152220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعديل  22192121وفي تاريخ ،   122426هيثم انيس ابراهيم عبده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  143

 جنيه   152220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   22192121وفي تاريخ ،   127286اسامه عبدالمحسن محمود السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   12222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   136442عبدالبديع دمحم دمحم فرح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  145

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192121ريخ ، وفي تا  165237هشام دمحم الباز عبدالسالم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  146

 جنيه   1222220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192121وفي تاريخ ،   143417منى حسين عبدالحميد اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  147

 جنيه   322220222اله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192121وفي تاريخ ،   122728عماد احمد على عيسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  148

 جنيه   42222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192121وفي تاريخ ،   117522رضا حسين عبداللطيؾ حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  149

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192122وفي تاريخ ،   169244داليا باز دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  152

 جنيه   522220222ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس 

تم تعديل رأس   22192122وفي تاريخ ،   142383عماد الدين على عبدالحميد دمحم شطا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   1222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   154685ليده برلم حاتم حسينى ابراهيم شعبان  تاجر فرد ،، سبك  -  152

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   126426محمود حسن امين السيد التوام  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  153

 جنيه   1222220222يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   165236شحاته دمحم حسين سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  154

 جنيه   122220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   144292ر فرد ،، سبك ليده برلم احمد ماهر درويش احمد امين  تاج -  155

 جنيه   5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22192122وفي تاريخ ،   157292مكتب رحالت هشام صابر عبدهللا ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  156

 جنيه   522220222ال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس الم

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   167752احمد عبدالممصود عمران زايد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  157

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   152657م عواد احمد الشموتى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عصا -  158

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

يل رأس المال , تم تعد  22192122وفي تاريخ ،   152657عصام عواد احمد الشموتى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  159

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   155282احمد ابراهيم اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  162

 ه جني  5222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس   22192122وفي تاريخ ،   167342مصطفى جمعه مصطفى دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192122وفي تاريخ ،   133642ثناء ؼريب سليمان السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  162

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192122، وفي تاريخ   172242ياسر ياسين عبدالعزيز دمحم شحاته  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  163

 جنيه   1522220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192122وفي تاريخ ،   165838حسن ابوالمعاطى ابوالمعاطى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  164

 جنيه   122220222اله ،, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   125982عوده دمحم رفعت عوده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  165

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   167989طارق ابراهيم دمحم سويلم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  166

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   169688مبرون جمعه صابر سيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  167

 جنيه   212220222ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس 

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   168853شعبان السعيد عبداللطيؾ على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  168

 جنيه   512220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   156281 عزيزه السيد عبدهللا على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم -  169

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   152827وليد جمال ابراهيم جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  172

 جنيه   5222220222صبح رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال   22192123وفي تاريخ ،   131384منال عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  171

 جنيه   5222220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   137932ليده برلم طاهر سعد صابر يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك  -  172

 جنيه   122220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192123وفي تاريخ ،   148895عماد احمد موسي دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  173

 جنيه   522220222لمال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس المال ,   22192123وفي تاريخ ،   143161احمد عامر عبدالبر حماد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  174

 جنيه   4222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192127وفي تاريخ ،   159255ك ليده برلم دمحم سليمان حسنين دمحم  تاجر فرد ،، سب -  175

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192127وفي تاريخ ،   149722العوضى لتجارة السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  176

 جنيه   1252220222رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل 

تم   22192127وفي تاريخ ،   149722العوضى لبيع وشراء سيارات ولطع ؼيار سيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  177

 جنيه   1252220222تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   22192127وفي تاريخ ،   167954ادى مهدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم سالم مهدى اله -  178

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال تم تعديل رأس   22192127وفي تاريخ ،   157561رضا ابراهيم حسن احمد عرفات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  179

 جنيه   422220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192127وفي تاريخ ،   167953هالل عبدهللا دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  182

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192127وفي تاريخ ،   163426ا ممدوح لرنى بيومى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم راني -  181

 جنيه   322220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

يل رأس المال , تم تعد  22192127وفي تاريخ ،   128124دعاء حسين عطيه حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  182

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192127وفي تاريخ ،   115962عمر بؽدادى مصطفى بؽدادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  183

 جنيه   4222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192127وفي تاريخ ،   168348دمحم السيد دمحم حفنى راجح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  184

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192127وفي تاريخ ،   123863نهى دمحم عبدالمنعم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  185

 جنيه   212220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192127وفي تاريخ ،   162463مدحت عرابى مصطفى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  186

 جنيه   522220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   148575احمد عبدالؽنى السيد عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  187

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128اريخ ، وفي ت  169752ياسر الشحات مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  188

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   122537حسن منصور دمحم يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  189

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   125484امام عبدالعال دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  192

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   143822دمحم السيد عبدالمطلب عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  191

 جنيه   252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   169852صالح دمحم طلعت عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  192

 جنيه   3222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192128وفي تاريخ ،   165456عماد فاروق دمحم دمحم امين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  193

 جنيه   1252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192128وفي تاريخ ،   96821جميل محمود حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  194

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس   22192128وفي تاريخ ،   127642ايمان عبد الشكور عبد الرحمن عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  195

 جنيه   222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   62457دمحم سعد على  حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  196

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   119311احمد ماهر حسن حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  197

 جنيه   252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129خ ، وفي تاري  143275دمحم ؼريب السيد بكرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  198

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   155238حسام دمحم نبوى بيومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  199

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   156428دمحم مجدى على على ياسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  222

 جنيه   252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   129729لمياء عبدالرحمن كريم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  221

 جنيه   252220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   81617اشرؾ دمحم  مؤمون امين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  222

 جنيه   5222220222ماله ، التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   166376عبير سليم دمحم يونس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  223

 جنيه   722220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   157633 احمد عبدالعظيم على السيد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم -  224

 جنيه   52220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192129وفي تاريخ ،   168851عبداللطيؾ عادلى االحمدى عبداللطيؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  225

 جنيه   512220222أس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل ر

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   121344مايسة عبدالمنعم خليل مبرون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  226

 جنيه   52220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   168426د ،، سبك ليده برلم ورده ابراهيم السيد احمد  تاجر فر -  227

 جنيه   252220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   147622اسماء عبدالحميد السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  228

 جنيه   252220222ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشي

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   162669دمحم حسين على ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  229

 جنيه   222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22192129وفي تاريخ ،   129722هر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مصطفى محمود عبدالعظيم زا -  212

 جنيه   522220222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   154422هناء ثروت دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  211

 جنيه   52220222لتؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192129وفي تاريخ ،   122133احمد ابراهيم دمحم شلبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  212

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192129وفي تاريخ ،   169725ه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم رضا كامل فرؼلى خليف -  213

 جنيه   212220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192132وفي تاريخ ،   152252اشرؾ جمال السيد البشاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  214

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصؾ

تم تعديل رأس   22192132وفي تاريخ ،   143272دمحم محمود مصطفى سالمة الهايج  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  215

 جنيه   1222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192132وفي تاريخ ،   86519ر احمد عبدالدايم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم زينب نص -  216

 جنيه   522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعديل رأس   22192132وفي تاريخ ،   132288عماد دمحم السيد يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  217

 جنيه   1522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192132وفي تاريخ ،   152194احمد فتحى دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  218

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22192132وفي تاريخ ،   169881دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  219

 جنيه   2222220222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192132وفي تاريخ ،   87487رمضان خليل مجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  222

 جنيه   52220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   22192132وفي تاريخ ،   148822إالكترو جاد لتجارة االجهزة الكهربائية والتوريدات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  221

 جنيه   1222220222ل ليصبح رأس ماله ،تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس الما

تم تعديل رأس المال ,   22192132وفي تاريخ ،   148822احمد نبيل مرسى دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  222

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192132وفي تاريخ ،   165138يده برلم عمرو شعبان دمحم عطيه  تاجر فرد ،، سبك ل -  223

 جنيه   2522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192132وفي تاريخ ،   157284دمحم احمد توفيك الشافعى سته  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  224

 جنيه   522220222يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعد

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192132وفي تاريخ ،   79872دمحم السيد ابراهيم حسانين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  225

 جنيه   5222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192132وفي تاريخ ،   125157جر فرد ،، سبك ليده برلم اسماء فتحى عبدالفتاح حسن  تا -  226

 جنيه   3222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   94712امين دمحم مرعى عبداللطيؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  227

 جنيه   522220222ؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ الت

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22192131وفي تاريخ ،   132348دمحم كيالنى شبانة كيالنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  228

 جنيه   522220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   172162بدالؽفار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم خالد عليوه السيد ع -  229

 جنيه   2522220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ تم تعديل رأس الم  22192131وفي تاريخ ،   123755دمحم نصر هللا دمحم خليل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  232

 جنيه   1222220222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   162247سمير لطب عبداللطيؾ لطب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  231

 جنيه   622220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22192131وفي تاريخ ،   153219لمطع ؼيار السيارات المستعمله  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  البالصى -  232

 جنيه   1222220222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   157711مكتب بيومى للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  233

 جنيه   2222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   157711بيومى سليم دمحم بيومى بكر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  234

 جنيه   2222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   164726احمد عبداللطيؾ حماد مرسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  235

 جنيه   3222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131تاريخ ،  وفي  138661مايكل عادل نصيؾ جرجس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  236

 جنيه   1222220222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22192131وفي تاريخ ،   151173ايمان عالء عبدالحميد جمال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  237

 جنيه   252220222ماله ، وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  127828سامى اسليمان فهيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 حمد الـتؤشير:   ، تعدل الى كوبرى بحر البمر ملن اسليمان فهيد ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169561منى عبدهللا خليفه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتؤشير:   ، كفر دمحم جاويش المإجر عبدهللا مصطفى ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169552والء سيد كامل حسين رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتؤشير:   ، سنهوت منيا الممح ملن عبدالفتاح زؼابه عبدالفتاح على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169562حسام دمحم فايز الصاحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

  خالد الـتؤشير:   ، برج الياسمين شارع السيد مرعى المإجر الهادى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192121وفي تاريخ  169549كريم رشاد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 ، هريه رزنه ش فرعى من الطريك المديم ش ابوحسان الزلازيك ملن رشاد دمحم متولى شاهين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169553ه برلم    عبده شعبان حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  6

 الـتؤشير:   ، الطاهره الزلازيك ملن شعبان حسن ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169556مصطفى جمال عبده شريؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  7

 ش الجامع الكبير كفر الزند الزلازيك ملن احمد كمال فتحى9الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169548دمحم محمود احمد ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

 الـتؤشير:   ، الصنافين منيا الممح ملن صالح احمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  82826محمود دمحم تهامى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  9

 الـتؤشير:   ، تعدل الى سنهوت ملن مديحه عبدالعزيز دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169568محفوظ عبدهللا محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 الـتؤشير:   ، الجديدة المإجر عبدهللا محفوظ احمد 

تعديل العنوان , تم  22192121وفي تاريخ  169582ؼاده محى عبدالدايم عبدالمطلع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصؾ الـتؤشير:   ، التلين ش النمطه منيا الممح ملن حنان على على صمر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169557نبيله دمحم على الشملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بدالرحمنشارع الحدادين المنتزه الزلازيك ملن حمدى ابراهيم ع 25الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169573دمحم ابراهيم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتؤشير:   ، اللبشه البكارشه م صان الحجر المإجر عادل اسماعيل سليم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121ي تاريخ وف 165578منى عبدالفتاح دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 الـتؤشير:   ، عزبةالحاج توفيك بملن احمد دمحم عبدهللا  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169551محمود السعيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ابراهيم  بحر البمر المإجر السعيد احمد3الـتؤشير:   ، زراعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ،  22192121وفي تاريخ  169576دمحم سالم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ش الجبالوى الحريه ابوحماد ملن هبه سالم دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169564يوسؾ كمال يوسؾ رشوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  17

 الـتؤشير:   ، شارع هندسه الرى ملن احمد دمحم محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  96262احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

ط مصنع بخور بناحية ش هندسة الرى الدور عن نشا 96262الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 االرضى امام فيال اللواء الحبشى المإجر عزة ابراهيم ابراهيم موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169578حماده سعيد بندارى عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  19

 حماد الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن منصور عبدالرحمن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169558دمحم محسن دمحم دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتؤشير:   ، كفر الشيخ ذكرى الصوه ملن محسن دمحم دمحم

تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   تم  22192121وفي تاريخ  168222عوض على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ، تعدل الى جزيرة عليوة الحسينيه ملن سامى عبدالرحمن عبدالرحيم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169577سعيد حسين سعد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتؤشير:   ، الحوض الطويل منيا الممح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169577سعد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سعيد حسين -  23

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تجاره الجمله الخاصه باالؼزيه والمشروبات بالعاشر من رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعديل العنوان ,  22192121 وفي تاريخ 169579مسعود عبدالناصر مسعود مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 وصؾ الـتؤشير:   ، بيشة عامر المإجر عبدالناصر مسعود مسعود 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  113963احمد سعد دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 ملن عايده عزت كامل دمحم  الـتؤشير:   ، تعدل ليصبح شارع رشيد برج المصطفى امام مصر والسودان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169554احمد عبدالناصر دمحم نجدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الـتؤشير:   ، سندنهور ملن تامر دمحم جوده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169552دمحم فاروق انس طه مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  27

 الـتؤشير:   ، سعود البحريه المإجر سمير عبدالعزيز ابراهيم السماحى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169571كيرلس مدحت عادل يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 ك ملن  السيد دمحم كمالالـتؤشير:   ، امام الممابر طريك هريه الجديد الزلازي

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  169572عبدالعظيم جميل عبدالعظيم امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  29

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر دمحم جاويش ملن جميل عبدالعظيم امين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169574عبدالسالم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 منشاة ابو عمر المإجر السيد دمحم حسن  -الـتؤشير:   ، عزبة الباشا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169559متولى متولى دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 طفى احمدالـتؤشير:   ، صفيطه ملن دمحم مص

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169563احمد ربيع علوان جالل الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 شارع المحمكمه ملن هشام ربيع علوان 63الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192121ريخ وفي تا 169565تامر دمحم عبدالرحمن ؼنيم السداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابراش م مشتول السوق المإجر دمحم عبدالرحمن ؼنيم السداوى 

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  169567شيماء عبداللطيؾ عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 ن دمحم ابراهيم على وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة التل / بمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169547رمضان احمد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 الزلازيك المإجر عطيات دمحم احمد احمد  -الحسينيه  -الـتؤشير:   ، ش العبور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169572مروه عبدالعزيز على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر الحسينيه ملن   عبدهللا عبدالكريم فايد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  96262احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  37

 الـتؤشير:   ، ش هندسة الرى الدور االرضى امام فيال اللواء الحبشى المإجر عزة ابراهيم ابراهيم موسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  96262احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  38

 2222-6-4بناحية ش العمدة ملن ماهر دمحم فهمى بنشاط تمسيم وبيع االراضى والعمارات افتتح فى الـتؤشير:   ، له محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169575محمود عربى كمال شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  39

 الـتؤشير:   ، شارع عمر بن الخطاب ملن دمحم محمود على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169566اء سعد منصور احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    به -  42

 اكتوبر بملن عبدالؽفار عبدالعزيز الربع  6الـتؤشير:   ، ش 
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, وصؾ تم تعديل العنوان  22192121وفي تاريخ  168222هناء العزب موسى عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 الـتؤشير:   ، تعدل الى كوم حلين ملن حسن على على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  169569ايمن السيد سليم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتؤشير:   ، شيبه المإجر السيد سليم الشافعى 

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  169562،  سبك ليده برلم    عفاؾ فرج عبده احمد البنهاوى ، تاجر فرد  -  43

 وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون ملن صالح حامد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169592نهله ابراهيم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 سى طه مصطفىالـتؤشير:   ، الخطاره ملن شحته السانو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169593فكتوريا عوض حنا سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 الـتؤشير:   ، ش الثوره منيا الممح ملن عزيز احمد توفيك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122 وفي تاريخ 169624عبدهللا دياب سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 الـتؤشير:   ، ازولين بشاره الحسينيه ملن محاسن دمحم عبدالكريم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169598ايهاب دمحم سالمه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  47

 الصوه ابوحماد ملن مدحت دمحم سالمه 2الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169598ايهاب دمحم سالمه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  48

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مكتب مماوالت وعمارات فى ابوحماد

عديل العنوان , وصؾ تم ت 22192122وفي تاريخ  169616كريم سيد السيد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  49

 الزلازيك ملن احمد حسن دمحم 123الـتؤشير:   ، ش البؽدادى المساكن التعاونيه عمار 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169587ناجى الهادى احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الشحاتالـتؤشير:   ، بنى شبل الزلازيك ملن ياسمين الشحات 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169591ابوالسباع عبدالباسط حسن منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 وصؾ الـتؤشير:   ، خلوه الشعراوى منياالممح ملن حسن عبدالباسط حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122 وفي تاريخ 169611احمد عفت محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الـتؤشير:   ، بير عماره بلبيس ملن ناصر مسلم على حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169629زهور حسن راتب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الـتؤشير:   ، منشاة بشارة المإجر امجد عبدالرحمن احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  115356يد دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شادى سع -  54

 الـتؤشير:   ، تعدل الى طريك الزلازيك العصلوجى ملن منال سعيد منصور 

وان , وصؾ تم تعديل العن 22192122وفي تاريخ  115356شادى سعيد دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 بسبب االستؽناء عنه  2218/12/32فى  22223الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169628سامح احمد ابراهيم ؼريب حبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 لن عادل جبر بيومىوصؾ الـتؤشير:   ، ش خالد بن الوليد مشتول السوق م

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169582محمود رمضان رياض ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  57

 وصؾ الـتؤشير:   ، طريك االسفلت ميت بشار ملن عواطؾ الشحات عطيه
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تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169589اسماء حماده اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  58

 الـتؤشير:   ، اوالد سيؾ ملن صباح السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  168636هانى دمحم ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  59

 الـتؤشير:   ، ابو شعبه ملن حسن الصادق على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169615 الهادى خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سمير دمحم -  62

 الـتؤشير:   ، الدمحميه منيا الممح ملن سمير دمحم الهادى

ان , تم تعديل العنو 22192122وفي تاريخ  169625احمد السيد عبدالؽفار سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش احمد عرابى برج الشافعى فالوس ملن اسماعيل فتحى خضر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169622دمحم حسن عباس حسن عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 الـتؤشير:   ، ش صالح الصالحى المنايات ملن عبدالسالم دمحم عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169594فاطمه محمود موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 الـتؤشير:   ، ع االتحاد صان الحجر ملن دمحم عبدالرحمن دمحم

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22192122وفي تاريخ  169585سحر ؼريب دمحم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 الـتؤشير:   ، ش المحطه سلمنت المإجر رضا عواد احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169626سعيد سليمان امام ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن عزمى دمحم طلعت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169596مجدى لطب احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتؤشير:   ، صان المبليه صان الحجر ملن السيد لطب احمد

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22192122وفي تاريخ  169598ايهاب دمحم سالمه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  67

 الـتؤشير:   ، الصوه ابوحماد ملن فتوح فتحى فتوح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169598ايهاب دمحم سالمه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن رحالت داخليه ونمل عمال فى ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  129488عرفة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود السيد ابراهيم  -  69

 الـتؤشير:   ، تعدل الى منشية االمام الحسينى امام ادارة الزلازيك ملن هبه محمود السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان  22192122وفي تاريخ  169612عبدالحميد عبدالفتاح عبدالنبى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  72

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش سيد عزالدين مشتول السوق ملن احمد عبدالحميد عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169621عبدالحليم سعيد عبدالحليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

وشطب فى  2218/2/22فى  162451نشاط تعبئه سكر بناحيه شارع الشيخ مركز الزلازيك رلم الـتؤشير:   ، كان له محل عن 

2218/12/27 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169621عبدالحليم سعيد عبدالحليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  72

 اهيم دمحمالـتؤشير:   ، طريك الجبانه هريه رزنه ملن نبويه ابر

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169622عبدالحميد صالح دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  73

 وصؾ الـتؤشير:   ، ام عجرم المإجر احمد صالح دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169581عبدالحميد دمحم درويش السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  74

 الـتؤشير:   ، برج الدكتور سالمه الدور السادس المإجر عبدالرحمن عبدهللا مصلحى 
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تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169597دمحم احمد متولى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  75

 متولى على الـتؤشير:   ، صان البحريه صان الحجر ملن احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  98464على دمحم على سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  76

 ، تعدل اسم المالن الى حكمت على دمحم امام 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169595دمحم سالم دمحم دمحم الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  77

 بساتين االسماعيليه المإجر سالم دمحم دمحم  -الـتؤشير:   ، عزبة صدلى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169592ايمان السيد محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  78

 الـتؤشير:   ، الميمونه ملن احمد محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169612مجده سالم عبدالممصود سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  79

 الـتؤشير:   ، ش مسجد شمس الدين الحفنى   حفنا بلبيس ملن دمحم عرفات ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169613دمحم سعيد حسين رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  82

 الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن سعيد حسين رزق

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169584محمود احمد دمحم على رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 ش الكعبه مشتول السوق ملن عواطؾ دمحم هاشم دمحم بدر 34الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169583فوزى رفاعى سالمه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  82

 وصؾ الـتؤشير:   ، تلبانه المإجر صبحى دمحم عبدالستار 

, وصؾ الـتؤشير:    تم تعديل العنوان 22192122وفي تاريخ  169599دمحم سعيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  83

 ، شارع شفيك الحريرى الزلازيك ملن فاطمه سعيد على دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169614اشرؾ محمود الشوادفى عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 دمنية المكرم المإجر سولينه اسماعيل احم -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع التامين الصحى 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169623جرجس سالمه عبدالملن واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  85

 ش الحريه منيا الممح ملن هند صابر حامد19وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169618تامر االنور ربيع الحنفى الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  86

 وصؾ الـتؤشير:   ، اباظه اكياد البحريه فالوس ملن عايده دمحم على

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169628دمحم فتحى اسماعيل احمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  87

 ابراهيم ابراهيموصؾ الـتؤشير:   ، عزبه حسن اؼا شوبن بسطه ملن ايناس عبدهللا 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169632حسن عبدالعزيز احمد السيد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 وصؾ الـتؤشير:   ، طريك االسفلت بالروضه فالوس ملن السعيده السيد على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  159693 عادل رأفت ابوالمجد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  89

بناحية كوبرى شرويده امام مصنع الؽزل والنسيج بالزلازيك ملن احمد  159693الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 رأفت ابو المجد عيسى 

تم تعديل  22192123وفي تاريخ  172416برلم    عبدالمإمن عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  92

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن سعيد عبدالحميد عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169636احمد جمال احمد السيد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 جوار النفك الحفاينه ابوحماد ملن احالم دمحم حسنيوليو  23الـتؤشير:   ، ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169622خالد سعيد خليل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  92

 الـتؤشير:   ، شارع هندسه الرى بجوار مخزن البوتاجاز ملن خليل سعيد خليل

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169638ك سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالخالك صالح عبدالخال -  93

 شارع عالء الدين حى المهندسين شرويده ملن عوض هللا عبدالعظيم بندارى 12وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169619امانى دمحم السيد عبدالفتاح بعلشها ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  94

 وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرمل ملن دمحم السيد عبدالفتاح السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123 وفي تاريخ 169642عبير امام عبدالعزيز مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  95

 الـتؤشير:   ، عزبة نجيب المنايات المإجر عالء جمال دمحم الحصرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169635دمحم جمال احمد السيد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  96

 دمحم حسن يوليو الحفاينه ملن احالهم 23الـتؤشير:   ، شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169623احمد جالل عبدالؽفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  97

 الـتؤشير:   ، شارع سعد زؼلول ملن دمحم جالل عبدالؽفار

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  159693عادل رأفت ابوالمجد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  98

 الـتؤشير:   ، كوبرى شرويدة امام مصنع الؽزل والنسيج الزلازيك ملن احمد رأفت ابو المجد عيسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169621نسمه دمحم عبدالحفيظ عبدالعليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  99

 ملن دمحم ؼريب علىالـتؤشير:   ، العباسه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169626ؼنيم صابر عطيه ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الـتؤشير:   ، الحميديه منيا الممح ملن رمزيه حامد  ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123اريخ وفي ت 169633جودت السيد جاد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الـتؤشير:   ، اول طريك ابوحماد ابوكبير ابوحماد ملن على دمحم مهدى

تم تعديل العنوان  22192123وفي تاريخ  128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 لبيس ملن فهيمه احمد عبدالعزيز, وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ع ناصر ب

تم تعديل العنوان  22192123وفي تاريخ  128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنه 

تم تعديل العنوان  22192123وفي تاريخ  128452ر فرد ،  سبك ليده برلم    هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل ، تاج -  124

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش بورسعيد ملن مصطفى دمحم يوسؾ عامر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  163782حسن دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 عدل الى كفر العزازى ملن احمد منصور دمحم خليل الـتؤشير:   ، ت

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192123وفي تاريخ  169642دمحم عبده حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 ، كفر زيدان منديل ملن عصام محمود على

تم تعديل العنوان  22192123وفي تاريخ  169622ليده برلم    يوسؾ عبدالعزيز يوسؾ عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك  -  127

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ابوصرار ملن اكرام دمحم على سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169624دمحم عبدهللا عبدالمادر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  128

 نكلون الزلازيك ملن سعيد دمحم حسنالـتؤشير:   ، ش داير الناحيه الز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  159393دمحم ابراهيم كامل عبدالهادى لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  129

 عن نشاط مصنع النتاج وتوزيع االلومنيوم 159393وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ملن حسن فتحى السيد c8 98برأسمال خمسون الؾ جنيه بناحية عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169652عرفات عبدالعال سليم هانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتؤشير:   ، ميت ربيعه المإجر احمد عبدالعال سليم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169652انى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عرفات عبدالعال سليم ه -  111

 2212-12-17واؼلك فى  1999-12-15الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية ميت ربيعه افتتح فى 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169639تامر عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 وصؾ الـتؤشير:   ، ام الزين الزلازيك ملن شامل عبدالفتاح اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169625سعيد حسنى عبده جاد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 دمحم احمدالـتؤشير:   ، شارع داير الناحيه البحرى الزنكلون ملن نوره 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169634حازم دمحم دمحم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتؤشير:   ، طريك المطاويه ابوحماد ملن دمحم دمحم زيدان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169629دمحم مصطفى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتؤشير:   ، ش المطافى حاره بنزايون فالوس ملن ايمن وعماد وحسن وطارق مصطفى دمحم موسى

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  169631عمرو عطيه عبده مرسى مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 النحال المإجر عفاؾ عبدالمعبود وهيبى  -ى من ش الخليج حارة لدر -وصؾ الـتؤشير:   ، ش فاروق 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169632دمحم جابر ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 الـتؤشير:   ، الجعفريه المإجر جابر ابراهيم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169627د ،  سبك ليده برلم    دمحم فوزى دمحم السيد دعبس ، تاجر فر -  118

 الـتؤشير:   ، شارع سعد زؼلول ملن دمحم دمحم دمحم الشبراوى

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  74446طارق فتحى مصلحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

عن نشاط فراكة ارز بناحية طريك شمباره ابونجاح  74446تتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتؤشير:   ، اف

 ملن حنان رجب عبدهللا2

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169637نرمين يوسؾ محمود بهادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 د ملن طلبه شاهين صمرالـتؤشير:   ، الشيخ جبيل ابوحما

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  169641دمحم عبدالمنعم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الـتؤشير:   ، سواده فالوس ملن السيد دمحم على

تم تعديل العنوان ,  22192123 وفي تاريخ 74446طارق فتحى مصلحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 ملن حنان رجب عبدهللا2وصؾ الـتؤشير:   ، طريك شمباره ابونجاح 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  74446طارق فتحى مصلحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن ماكينه طحين فى الزلازيك شمباره الميمونه

تم تعديل العنوان ,  22192123ي تاريخ وف 153925عبدهللا محمود عبدالسالم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ارض الجوت خلؾ الوكايل الجديده بلبيس ملن عبدالفتاح نجيب احمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  22192126وفي تاريخ  169646اسالم عبدالحميد عبدالؽفار احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 المإجر عبدالحميد عبدالؽفار احمد  -سنهوا  -، عزبة سالم    , وصؾ الـتؤشير:

تم تعديل  22192126وفي تاريخ  129551عمرو صالح الدين عبد السميع السويفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

لبيس ملن طارق موسى ا طريك بلبيس الماهره الصحراوى ب 163العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، جمعيه المهندسين العرب لطعه 

 حسن

تم تعديل  22192126وفي تاريخ  129551عمرو صالح الدين عبد السميع السويفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  127

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تصنيع منتجات الكاوتش فى بلبيس

تم تعديل  22192126وفي تاريخ  169658رد ،  سبك ليده برلم    عمرو اسماعيل عبدالمادر منصور جاد هللا ، تاجر ف -  128

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر المشايخ اكياد البحريه ملن اسماعيل عبدالمادر منصور

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169644دمحم ابراهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  129

 ير:   ، برج ابوعبدون ش الجمهوريه فالوس ملن على ابوالنجا محمودالـتؤش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169649بدر صابر ابراهيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الـتؤشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن رضا صابر ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  169655الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى احمد مصطفى عبد -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الكومى من ش بورسعيد بلبيس ملن عبدالحفيظ السعدونى دمحم السيد

يل العنوان , وصؾ تم تعد 22192126وفي تاريخ  124341سهير ابراهيم على عمارة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الـتؤشير:   ، تعدل الى شارع عمربن الخطاب مركز مشتول السوق ملن عزت حسين حسن شرالى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169672دمحم حافظ رشاد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 / الزلازيك بملن رشا السيد عبدالهادى  الـتؤشير:   ، برج الشريؾ / مسجد ابو عامر / ش الشريؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169647محمود دمحم مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 الـتؤشير:   ، جزيره السعاده الزلازيك ملن دمحم عبدهللا حسن

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  117924ه برلم    عمرو عثمان منصور حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  135

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الماجور فلل الجامعه ثان الزلازيك ملن احمد ابراهيم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169662اسماعيل لطفى اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 ، اللبشه صان الحجر ملن دمحم عبدالروإؾ عبدالمنعم  الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  169664عبدهللا عبدالحميد الشحات السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  137

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابومسلم ابوحماد ملن عبدالحميد الشحات السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169648ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حارس لطب عبدهللا حسي -  138

 الـتؤشير:   ، سواده ملن عبدالرحمن احمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  169665ابراهيم داود حسن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  139

 ر حافظ ملن احمد ابراهيم داإدوصؾ الـتؤشير:   ، كف

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169654وفاء سليم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 الـتؤشير:   ، سلمنت بلبيس ملن دمحم فإاد محمود حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169669دمحم على زيدان سالم عويمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 الـتؤشير:   ، شارع جمال عبدالناصر ملن دعاء حمدى محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169669دمحم على زيدان سالم عويمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

وشطب فى  2216/6/12فى  151359ناحيه شارع عزام بحر البمر الحسينينه رلم الـتؤشير:   ، كان له محل عن نشاط بيع اسمان ب

2217/8/16 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169669دمحم على زيدان سالم عويمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 2217-8-16ر الحسينيه شطب فى الـتؤشير:   ، كان له محل اخر عن استيراد وتصدير فى ش جمال عبدالناص

تم تعديل العنوان  22192126وفي تاريخ  129551السويفى لتصنيع منتجات الكاوتشون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

عن نشاط تصنيع خراطيم الرى الزراعيه  129551, وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

ا طريك بلبيس الماهره الصحراوى بلبيس ملن طارق  163ن وجوانات المواسير بناحية جمعيه المهندسين العرب لطعه والكاوتشو

 موسى حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  122942رامى دمحم صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 وميه ملن سيراليم فوزى وبالميالد ماهرفوزى الم-ش عطفى  15الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل  22192126وفي تاريخ  129551عمرو صالح الدين عبد السميع السويفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

لزراعيه عن نشاط تصنيع خراطيم الرى ا 129551العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

ا طريك بلبيس الماهره الصحراوى بلبيس ملن طارق  163والكاوتشون وجوانات المواسير بناحية جمعيه المهندسين العرب لطعه 

 موسى حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169656احمد عبدالسميع دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  147

 ش خالد بن الوليد ابوحماد ملن دمحم السيد متولى الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  169666حسام الدين دمحم ابوشرخ حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  148

 ش ابوصمر الزنكلون الزلازيك 5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  145464ده برلم    رضا موسى محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك لي -  149

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش الجيش لسم النظام ملن دمحم سعيد دمحم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  135192دمحم عبدالسالم دمحم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 ، الستين المالن ابوحماد ملن  عبدالسالم دمحم عبدالسالمالـتؤشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  135192دمحم عبدالسالم دمحم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ حلوى فى ع الستين العباسه ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169657فهد دمحم عبدالصادق احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 الـتؤشير:   ، السعديين منيا الممح ملن لواحظ عبدالعزيز موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169663دمحم السيد احمد السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الـتؤشير:   ، شارع السالم صيدناوى ملن ناصر دمحم فرحانه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169645محمود بؽدادى عبده بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 مود عبدهللا محمود عامرالـتؤشير:   ، ش احمد عبدالرحمن من ش الؽشام  الزلازيك ملن مح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169668تامر حمدى فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 الـتؤشير:   ، الناصريه الحسينيه ملن فرحان على السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  135192دمحم عبدالسالم دمحم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

عن نشاط تربية مواشى بناحية الستين المالن ابوحماد ملن   135192الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عبدالسالم دمحم عبدالسالم
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 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126في تاريخ و 169667احمد دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  157

 الزلازيك المإجر دمحم دمحم ابراهيم  -النظام  -شارع حسين عفاشه  29الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169651رفيعه سعيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  158

 ابراش مشتول السوق ملن سامر دمحم محمودالـتؤشير:   ، ع البركاوى كفر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169653نبيله عطيه دمحم على عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  159

 الـتؤشير:   ، ع حسنى الحلميه ابوحماد ملن ابراهيم دمحم احمد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  22192126وفي تاريخ  169662اجر فرد ،  سبك ليده برلم    كمال سمير عشم هللا ميخائيل ، ت -  162

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجمهوريه ملن عبدالحميد دمحم عبده زلط

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169652طارق دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 دمحم دمحم على -الرئيسى الخيس ملن احمد دمحم دمحم على الـتؤشير:   ، شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169659احمد السيد احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 ش سيد احمد من سعد زؼلول منيا الممح ملن طلعت على جعفر3الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192126وفي تاريخ  169643م السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح دمحم ابراهي -  163

 الـتؤشير:   ، الطريك الدولى عزبه عبدالحميد لمحاوى مفارق ابونصار ملن دمحم عبدهللا دمحم الممحاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128خ وفي تاري 169695عالء ربيع دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 الزلازيك المإجر احمد ابراهيم ابو السعود  -برج ابو السعود  -الـتؤشير:   ، شارع العشرين الحناوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169688مبرون جمعه صابر سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 يه المديمه ملن دمحم عزازى دمحمالـتؤشير:   ، الصالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169644دمحم ابراهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتؤشير:   ، ترعه المنيا فالوس ملن ؼريب السيد بكرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169676حمدى عادل دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  167

 الـتؤشير:   ، لهبونه الحسينيه ملن  احمد ابراهيم السيد سالم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169675فاطمه احمد عبداللطيؾ حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  168

 ر ملن حسن السيد عبدالعالوصؾ الـتؤشير:   ، التلمه الظواهره م ابوعم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  137259احمد وجيه دمحم دمحم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  169

 الـتؤشير:   ، تعدل الى انشاص الرمل ملن رفعت دمحم عبدهللا السيد ؼنيم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169721بك ليده برلم    احمد العوضى دمحم دمحم ادريس ، تاجر فرد ،  س -  172

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت حبيب المإجر دالل فرحان سليمان 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169721احمد العوضى دمحم دمحم ادريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  171

  2218-4-4واؼلك فى  2211-5-29احية ميت حبيب بنشاط مكتب رحالت داخليه افتتح فى وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل بن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169644دمحم ابراهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  172

 ى وعالوعبير وساره عبدالسالم علىحاره مسعد الساحه الشعبيه فالوس ملن محاسن دمحم احمد وعل19الـتؤشير:   ، 

تم تعديل  22192128وفي تاريخ  169682السنجرى لمطع ؼيار واكسسوارات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  173

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، عليم ابوحماد ملن  السنجرى عبدهللا مصطفى
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 93 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169681،  سبك ليده برلم    احمد نبيل ابراهيم على جوده ، تاجر فرد  -  174

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش السيد مرعى منيا الممح ملن دمحم جالل احمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169682ياسر السنجرى عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  175

 ، عليم ابوحماد ملن  السنجرى عبدهللا مصطفى وصؾ الـتؤشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169677دمحم محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  176

 الـتؤشير:   ، ع ابراهيم موسى كفر العزازى ابوحماد ملن محمود على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169724رد ،  سبك ليده برلم    على دمحم على عبدالعزيز ، تاجر ف -  177

 شارع البحرى كفر الزند ملن ابوبكر امين محمود 8الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192128وفي تاريخ  169682دمحم السيد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  178

 دين الزلازيك ملن السيد مسلم عبدالعزيز، بر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  111921عمر سعيد محمود امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  179

 الـتؤشير:   ، تعدل الى الزنكلون ملن آيه خالد صالح دمحم سالمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169696ه برلم    دمحم حسن سليمان راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  182

 شارع االثريه اسفل  مسجد المؽربى ملن عصام الدين دمحم وهدان 1الـتؤشير:   ، العمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169722احمد دمحم عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  181

 الـتؤشير:   ، كفر مشرؾ المالن ملن عبدالعزيز عبدهللا حسن

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22192128وفي تاريخ  169684عثمان على عثمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  182

 الـتؤشير:   ، المطاويه ملن ابراهيم على رجب

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169678شاكر دمحم عبدالحليم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  183

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الحلبى الزلازيك ملن احمد شاكر دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169671نوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم يحيى دمحم احمد عطيه -  184

 وصؾ الـتؤشير:   ، اوالد مهنى المإجر يحيى دمحم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169722راويه ابراهيم سليم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  185

 ، صان الحجر البحريه م صان الحجر ملن دمحم ابراهيم عيد ابراهيمالـتؤشير:   

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169692احمد دمحم حسينى ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  186

 وصؾ الـتؤشير:   ، السناجره ملن جاب هللا صالح السيد جاب هللا 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169693هادى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سمير عبدال -  187

 وصؾ الـتؤشير:   ، برج اسماء ش الموميه الزلازيك ملن حمدى ابراهيم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169679دمحم ابراهيم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  188

 الـتؤشير:   ، بنى عامر ملن احمد هالل دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169673حسام محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  189

 الـتؤشير:   ، السعيديه المإجر احمد دمحم عبدالفتاح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169673اجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسام محمود احمد دمحم ، ت -  192

 2218-9-23واؼلك  2214-8-22الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية السعيديه افتتح فى 
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, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192128وفي تاريخ  169723جيهان احمد ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  191

 الـتؤشير:   ، صان المبليه صان الحجر ملن عبدالحى على السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169672فاتن عبدالهادى سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  192

 الـتؤشير:   ، ش الدلميرى ش الماسوره المنايات ملن خالد عبده دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169697احمد شحاته يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وفاء سيد -  193

 الـتؤشير:   ، السعادات بلبيس ملن عبدالنبى ابراهيم مراد

ل العنوان , تم تعدي 22192128وفي تاريخ  169699دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز العرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  194

 وصؾ الـتؤشير:   ، شيبه الزلازيك ملن محمود دمحم خيرى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169685دمحم عاطؾ دمحم ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  195

 الـتؤشير:   ، ش الجيش ابوحماد ملن السيد عباس حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169687مادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سمير سعيد حسين عبدال -  196

 الـتؤشير:   ، ابوسمران بلبيس ملن دمحم سعيد حسين عبدالمادر

 تم تعديل العنوان , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169691دمحم مخيمر السيد عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  197

 حى المؽازى المإجر سحر عبدهللا حسن  -الـتؤشير:   ، شارع دمحم عبدالسالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  73583دمحم ابراهيم طنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  198

 ن دمحم على دمحم على فخر الـتؤشير:   ، تعدل الى / ش ترعة المنيا امام بنن مصر الدور الثامن علوى بمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169644دمحم ابراهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  199

 بناحية ش ترعه المنيا فالوس ملن ؼريب السيد بكرى 169644الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169644محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم ابراهيم -  222

حاره مسعد الساحه الشعبيه فالوس ملن محاسن دمحم احمد 19بناحية  169644الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 وعلى وعالوعبير وساره عبدالسالم على

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169674يد مطير سلمى مطير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد الس -  221

 وصؾ الـتؤشير:   ، لرمله ملن السيد مطير سلمى

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169692دمحم دمحم حسينى مرسى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 ـتؤشير:   ، حى مبارن ميدان الزراعه الزلازيك ملن زوزو احمد امينوصؾ ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  169689سعيد عطيه احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 شيبه الزلازيك ملن اكرام عطيه السطوحى 1الـتؤشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169686عال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود يوسؾ احمد عبدال -  224

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد ملن السيد عباس حسن

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169694عمرو دمحم عبدالمنعم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 ير:   ، النعامنه ملن دمحم عبدالمنعم دمحموصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  169698خالد دمحم محمود عطيه حسن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 وصؾ الـتؤشير:   ، لرمله ملن عمرو دمحم محمود عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169727ه برلم    دمحم سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  227

 الـتؤشير:   ، الطويله فالوس ملن  سليمان دمحم سليمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169712ميرال السيد احمد السيد هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  228

 ثان الحسينيه ملن مبارن على عبدالمجيد وصؾ الـتؤشير:   ، جميمه الحسينيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169717السيد دمحم عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  229

 الـتؤشير:   ، لصاصين الشرق ملن عبدالعال دمحم عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  164598فتحيه احمد دمحم البلوشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش المركز الحسينيه ملن السعيد السيد احمد السيد احمد المنير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169726  عبدالمنعم اسماعيل عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  211

 الـتؤشير:   ، ش االنتاج / بملن العشماوى عبدالحميد احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  159246نسرين ابراهيم دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 عه منشية السادات الزلازيك ملن عبدهللا دمحم عبدهللا ش المطب 2وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  115286محى حسانين دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 ع على جبر جوار مدرسه السيده عائشه الصوه ابوحماد ملن رإيات حامد دمحم 2الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  115286حى حسانين دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    م -  214

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مخبز بلدى فى ابوحماد واستصالح اراضى 

م تعديل العنوان , وصؾ ت 22192129وفي تاريخ  169727عبدهللا سمير على ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 شارع كليه الطب مساكن االستاد الزلازيك ملن محمود السيد دمحم 5الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169729معمل تحاليل شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 طيؾالـتؤشير:   ، ش بورسعيد بلبيس  ملن عدنان حسن سعدو عبدالل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169729معمل شرؾ للتحاليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 الـتؤشير:   ، ش بورسعيد بلبيس  ملن عدنان حسن سعدو عبداللطيؾ

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169712جيهان طلعت جمال المرنفيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  218

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع ابويوسؾ العصلوجى الزلازيك ملن صالح اسماعيل على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  167466بيمن ابراهيم ثابت ابادير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  219

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش على فهمى ملن كريم جبره كامل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169732خالد على يسين عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 الصالحيه الجديده ملن السيد عبدالحميد عبدالرحمن 4مجاوره  59الـتؤشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  141936سامح محمود يوسؾ دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

عن نشاط منؾ< بيع سجاد  بناحية طريك منيا  141936وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخرتابع للسجل التجارى رلم 

 الممح الجديده مركز منيا الممح ملن محمود يوسؾ دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169729م    عزه عطا احمد مهدى كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  222

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل المإجر اشرؾ دمحم التيجانى 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169715محمود عطيه عبدالمادر عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 عطيه عبدالمادروصؾ الـتؤشير:   ، بنى عامر الزلازيك ملن على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169728السيده السيد سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 الـتؤشير:   ، بنى صالح بلبيس ملن وائل عزيز عزت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169724محمود دمحم سالم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 ش ابومعالى المنشيه الجديده فالوس ملن زهيره سليمان سليمان26الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169731ورده احمد عيسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 يه ملن عمرو ابراهيم احمدالـتؤشير:   ، شارع المستشفى االميرى بندر الحسين

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169714مصطفى سعيد رمضان حسن الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  227

 الزلازيك المإجر دمحم متولى عوض  -لسم الجامع  -امام جامع النهضه  -وصؾ الـتؤشير:   ، ميدان الكوبرى الجديد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169716هيم دمحم عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابرا -  228

 الـتؤشير:   ، ش هندسه الرى جوار مخبز ام ياسر منيا الممح ملن ابراهيم دمحم عبداللطيؾ

تم تعديل العنوان  22192129وفي تاريخ  169723 اشرؾ عبدهللا عبدالحليم عبدهللا البطل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  229

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ابوجمعه الصوامع لصاصين الشرق الحسينيه ملن ام كلثوم السيد على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169713عازه دمحم دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 يدان منديل المإجر فايد دمحم السيد الـتؤشير:   ، كفر ز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  162797يسريه دمحم سعيد دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر ابراش مركز مشتول السوق ملن عاطؾ عبدالوهاب خضرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192129وفي تاريخ  169728فرد ،  سبك ليده برلم    خالد دمحم حسن دمحم ، تاجر  -  232

 ، ش امين باشا فالوس ملن دمحم حسن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  115286محى حسانين دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

ع على  2عن نشاط ممشرة فول سودانى  بناحيه محل  115286رئيسى  آخرتابع للسجل التجارى رلم  الـتؤشير:   ،  افتتاح محل

 جبر جوار مدرسه السيده عائشه الصوه ابوحماد ملن رإيات حامد دمحم

 تم تعديل العنوان , وصؾ 22192129وفي تاريخ  169718ايمان دمحم خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 الـتؤشير:   ، اوالد سيؾ ملن جمال السيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169722دمحم كمال دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 الـتؤشير:   ، الحوض الطويل ملن سناء النادى احمد

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  169725سبك ليده برلم     ممتازه عطيه السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  -  236

 شبرا النخله المإجر رافت عيد واكد  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة سعيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169725رضا كامل فرؼلى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  237

 يا الممح ملن رضا حسين عبدهالـتؤشير:   ، بندؾ من

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169711مصباح جوده السيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  238

 الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن امينه عبدالعزيز دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  141936سامح محمود يوسؾ دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  239

 وصؾ الـتؤشير:   ، طريك منيا الممح الجديده مركز منيا الممح ملن محمود يوسؾ دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  141936سامح محمود يوسؾ دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 فى الزلازيك 6من المجموعه  36والفمره  19وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مكتب استيراد عدا المجموعه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169722احمد حسن على بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 :   ، الملكيين البحريه ملن احمد السيد دمحمالـتؤشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169719احمد السيد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 الـتؤشير:   ، ترعه سراج ملن فتحى فاروق دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  169726 عطيه حماده محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 الـتؤشير:   ، الزنكلون ملن حماده محمود محمود 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  157434عبدالسميع متولى ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 عبدالسميع متولى ابراهيم  وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش الشبكه  م بشارة ملن

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169742عبدهللا احمد عبدهللا احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر مكاوى تبع كفر عطاهللا سالمه المإجر سيداحمد عبدهللا سيداحمد  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169764دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فاطمة نمر سالمة حماد  -  246

 الـتؤشير:   ، الباشا / م ابو عمر مركز منشاة ابو عمر بملن وحيد دمحم طنطاوى 

يل العنوان , وصؾ تم تعد 22192112وفي تاريخ  169732حسام عبدالحكيم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  247

 الـتؤشير:   ، سعود البحريه المإجر صفاء السيد يوسؾ 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  248

 ب / كفر ابراش / مشتول السوق بملن احمد دمحم عبدالوها 39وصؾ الـتؤشير:   ، طريك 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  249

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية كفر ابراش ملن سعيد عبد الخالك متولى الداوى / بنشاط  بماله

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169751ر فرد ،  سبك ليده برلم    شيماء دمحم عبدالسالم حسانين ، تاج -  252

 اكتوبر ملن احمد دمحم عبدالسالم 6وصؾ الـتؤشير:   ، عزبه 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169733فتحى ابوالفتوح حسن ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 اول طريك الشوبن المإجر احمد نيازى بدوى وصؾ الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169734دمحم احمد عبدالعال عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد ملن فوزى عبدالرحمن احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192112وفي تاريخ  169741   دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  253

 ، النمروط ملن هانى يوسؾ ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169757احمد ابراهيم مهدى نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 م ومها صالح عبدالرحمن مشرؾ الـتؤشير:   ، ش على فهمى م من ش سعد زؼلول بملن اسال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169739هويده جمال دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 الـتؤشير:   ، رمسيس صان الحجر ملن اسماعيل حسن الصانط

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169735اسامه منصور دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 الـتؤشير:   ، كفر حافظ ملن دمحم منصور دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169772طارق دمحم دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  257

  واحمد دمحم دمحم عرفه ودمحم دمحم عرفهالـتؤشير:   ، ش بورسعيد من ش ابراهيم عويضه بلبيس ملن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169769السيد السيد سالمه زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  258

 الـتؤشير:   ، رمسيس مركز صان الحجر ملن السيد سالمه زيدان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  22192112وفي تاريخ  169237ر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالهادى صابر عبدالهادى عبدالبالى ، تاج -  259

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش جسر المصرؾ ملن دمحم حسن السيد سراج

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169747احمد السيد عبدالرإؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 ، شارع المدارس م ابوعمر ملن دمحم على منصور    الـتؤشير:

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169756دمحم عبدهللا دمحم دمحم نعيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتؤشير:   ، شارع جامعه االزهر المإجر جمعية محبى السادة االشراؾ يمثلها / احمد عبدالحميد احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169745دمحم بركات عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عياد / بملن بركات عبدالمنعم مصطفى

تعديل العنوان , وصؾ تم  22192112وفي تاريخ  169762هشام ياسين ياسين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 الـتؤشير:   ، ميت يزيد ملن صالح جوده ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169746اسالم بركات عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عياد / بملن بركات عبدالمنعم مصطفى 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169738وعلى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حمدى ابراهيم اب -  265

 رمسيس صان الحجر ملن ابراهيم ابوعلى البلتاجى 3وصؾ الـتؤشير:   ، 

عنوان , تم تعديل ال 22192112وفي تاريخ  169743الديدامونى ابوالفضل الوصيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع وهدان عزبه عبداللطيؾ حسانين ملن منى دمحم عطيه

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169744امال بهجت ابراهيم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  267

 مإجر محمود السيد عبدالرحمن الزلازيك ال -النحال  -وصؾ الـتؤشير:   ، ش المجارى من شارع مصطفى كامل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169766مصطفى لطب حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  268

 الـتؤشير:   ، شارع الخطيب عزبه البلبيسى ملن ناديه السيد مصطفى عليوه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169768دمحم عبده عبده النبوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  269

 الـتؤشير:   ، كوبرى مشه مركز صان الحجر ملن عبده عبده النبوى

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  272

عن نشاط تصنيع لدى الؽير مبيدات بيطريه  129251وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 / كفر ابراش / مشتول السوق بملن احمد دمحم عبدالوهاب 39وصحه عامه ومبيدات منزليه بناحية طريك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169753جر فرد ،  سبك ليده برلم    شريؾ عيسى نظير عيسى ، تا -  271

 امام االكاديميه اليابانيه المإجر اسالم دمحم احمد السيد  121الـتؤشير:   ، شارع 

ديل العنوان تم تع 22192112وفي تاريخ  169748ماجده احمد عبدالحميد احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  272

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش احمس / النحال / الزلازيك بملن دمحم دمحم دمحم ؼريب 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169582محمود رمضان رياض ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  273

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت بشار / بملن هشام عبدالوهاب صادق دمحم

وفي تاريخ  169761ؼريب علوان لتجارة البراميل ومخلفات المصانع بجميع انواعها ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  274

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، طريك بلبيس / العاشر من رمضان بجوار بنزينة ابو شنب / الروضة بملن  22192112

 ؼريب علوان عطية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169737 زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ السيد دمحم -  275

 الـتؤشير:   ، شبرا العنب منيا الممح ملن سعد السيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  168253احمد ابراهيم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  276

 ملن ابراهيم حسن السيد  -ؤشير:   ، تعدل الى المناجاة الصؽرى الـت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169752ياسر الشحات مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  277

 الـتؤشير:   ، النخاس ملن مصطفى الشحات مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169752رد ،  سبك ليده برلم    دمحم السيد احمد دمحم جناحة ، تاجر ف -  278

 الـتؤشير:   ، سنهوا / منيا الممح بملن السيد احمد دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169629زهور حسن راتب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  279

 ملن امجد عبدالرحمن احمد -م بشارة -زبة المائة الـتؤشير:   ، تعدل الى ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169754فضيله احمد حسن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  282

 الـتؤشير:   ، شارع المدارس اكياد البحريه ملن خالد فتحى دمحم يوسؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169758تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     حميدة دمحم عبدالهادى كيالنى ، -  281

 الـتؤشير:   ، تلحوين بملن ايمن سيمر ابوالفتوح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169749السيد عبدالرحمن دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  282

 ض الطرفة / عزبة حلمى بملن خالد سالمه عبدالفتاح الـتؤشير:   ، حو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169767عطيه عيد البكرى ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  283

 الـتؤشير:   ، الروضه الحاجر ملن دمحم عبدالباسط دمحم عبدالصمد

تم تعديل  22192112وفي تاريخ  169755، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اسالم محمود عبدالرحمن انور مصطفى -  284

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين ملن عبدالعزيز عطيه عبدالعاطى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169736دمحم كمال السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  285

 ، شارع المعهد الدينى الصوه ملن محسن دمحم احمدالـتؤشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169762احمد زكى على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  286

 الـتؤشير:   ، كوبرى الجامعه / بملن صفاء دمحم ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  169759ه برلم    عبدالنبى حسن عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  287

 الـتؤشير:   ، كفر الحصر / بملن ياسر السيد احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169763خيرى عبدالحميد عبدالحميد فاضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  288

 ابوعلى الزلازيك ملن عبدالحميد عبدالحميد عبدالحميد فاضلوصؾ الـتؤشير:   ، عزبه فاضل تبع ميت 

تم تعديل العنوان ,  22192112وفي تاريخ  169765دمحم جمال فيصل عبدهللا منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  289

 وصؾ الـتؤشير:   ، جزيرة السعادة المإجر فاطمة سعبد سجيع عبدهللا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192112وفي تاريخ  172113 مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم السيد دمحم دمحم -  292

 الـتؤشير:   ، المطاويه ابوحماد ملن امنيه دمحم عوض

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169792السيد دمحم عبدالمحسن الزلرد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  291

 ـتؤشير:   ، المطاويه ملن اسالم دمحم السيد وصؾ ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  97971عمرو على ماهر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  292

 ش عبده العياط اول النحال الزلازيك ثان ملن سامح نادى تهامى1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  97971، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عمرو على ماهر عبدالوهاب -  293

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن جزاره ولحوم مجمده فى الزلازيك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169783الناجى عبدالهادى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  294

 ؤشير:   ، الصالحية / بحر البمر / الحسينية بملن احمد عبدالهادى احمد الـت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  161446احمد عبدالهادى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  295

 امام  م الحسينيه ملن دمحم امام يوسؾ-بحر البمر -الصالحيه  1الـتؤشير:   ، تعدل الى  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  128284العربى دمحم حماد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  296

 الـتؤشير:   ، تعدل الى  عرب تل الجراد  انشاص الرمل ملن دمحم حماد سالم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  97971عمرو على ماهر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  297

ش عبده العياط اول 1عن نشاط بيع لحوم مجمده بناحية  97971الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 تهامى النحال الزلازيك ثان ملن سامح نادى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169823دمحم احمد عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  298

 الـتؤشير:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن جمعه رجب حسن

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169826جمال محمود ابراهيم حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  299

 وصؾ الـتؤشير:   ، لريه طارق بن زياد م ابوعمر مركز منشاه ابوعمر ملن دمحم السيد حلمى صالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169825رضا احمد على عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ن عبدالرازق دمحم عبدالرازقالـتؤشير:   ، هانون م ابوعمر مل

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169789احمد سعد عبدالوهاب عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 شارع الجيش المنتزه الزلازيك ملن دمحم سعد عبدالوهاب 32وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  163382بك ليده برلم    ايمان بركات دمحم السيد ، تاجر فرد ،  س -  322

 منشؤة بشارة ملن دمحم السيد هاشم -الـتؤشير:   ، ش مشهور الطحاوى  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  163382ايمان بركات دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

برأسمال عشرة آالؾ جنيه بناحية  ش بور سعيد بندر الحسينيه ملن  2218/4/3فى  163382ا مخبز طبالى برلم الـتؤشير:   ، له

 السيد عبدالسالم مختار

تم تعديل  22192113وفي تاريخ  169829مصطفى مصطفى دمحم ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 وسمران امتداد ميدان الطياره ملن دمحم سليمان سليمان اب 12العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169798هدى السيد ؼالى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 الـتؤشير:   ، كفر شلشلمون ملن اسماعيل عبدالحليم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169799سبك ليده برلم      سعد ابراهيم دمحم سعيد ، تاجر فرد ، -  326

 الـتؤشير:   ، الطيبه م الزلازيك ملن صبرى ابراهيم دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169772دعاء ايمن عبدالظاهر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  327

 مشتول السوق ملن طه السيد خليل حسنين وصؾ الـتؤشير:   ، لشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  157728هشام احمد كيالنى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  328

عن نشاط معلؾ مواشى وتسمين وحالبه   برأسمال  157728الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنيه بناحية الحلميه ابوحماد ملن السيد فتحى السيد 82222

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  123112عبدالكريم عبدالحميد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  329

  ودمحم يحى  عبدهللا دمحم -الـتؤشير:   ، تعدل الى ش عبدالمنعم رياض ملن / هانى خميس رمضان 

تم تعديل العنوان  22192113وفي تاريخ  151673ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر ابو مسلم ملن مسعد السيد دمحم كريم 

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169788بدر عبدالشافى لطب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عمر مصطفى ملن جنديه عمر عبدالمادر عمر

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169774محمود حمدى خليل االكيابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 عبدالؽنى دمحموصؾ الـتؤشير:   ، الجديده منيا الممح ملن فهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  163382ايمان بركات دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

عن نشاط مواشى حالبه برأسمال مائة الؾ جنيه بناحية  163382الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 شؤة بشارة ملن دمحم السيد هاشمش مشهور الطحاوى من

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169795دمحم عبدالعال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حافظ / بملن عبدالرحمن عبدالعال عبدالرحمن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169773برلم    هشام السيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  315

 الزلازيك المإجر ادارة هيئة االولاؾ المصريه  -الـتؤشير:   ، بولؾ المسجد الكبير شارع الميساريه 

ان , تم تعديل العنو 22192113وفي تاريخ  169785فتحيه سيؾ العزب سراج الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعدى الطريك العمومى بجوار المسجد الكبير مركز م ابوعمر ملن هالل بسام احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  157728هشام احمد كيالنى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

 يدالـتؤشير:   ، الحلميه ابوحماد ملن السيد فتحى الس

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  157728هشام احمد كيالنى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تجاره حبوب وعالفه    فى ابوحماد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169787احمد السيد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتؤشير:   ، الربعمايه منيا الممح ملن السيد محمود مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 دمحم عبدالوهاب حسن حبيبكفر ابراش مشتول السوق ملن احمد  39وصؾ الـتؤشير:   ، طريك 

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن بماله  فى كفر ابراش ملن سعيد عبد الخالك متولى الداوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169822ر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد سكران عباس جمعه ، تاج -  322

 الـتؤشير:   ، شارع عمر بن الخطاب ملن السيد دمحم متولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169779جورج وليم سعيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 شهيد العوضى الحسينيه  الزلازيك ملن ميشيل حنا عوض هللاش ال23الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169781فتحيه فوزى نصر احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 الـتؤشير:   ، عزبه التل ملن ابراهيم دمحم عبدالمادر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169821بك ليده برلم    طارق عثمان موسى دياب ، تاجر فرد ،  س -  325

 الـتؤشير:   ، النحاسين فالوس ملن عثمان   موسى دياب عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  172392دمحم عبدهللا سليمان ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 الـتؤشير:   ، لريه ابوشلبى سواده عزبه الطاروطى ملن عبدهللا سليمان ابوزيد

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169784هناء عبدالسالم شحاته منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  327

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حافظ بملن رجب شولى رزق 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169777ناصر رجب حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  328

 الـتؤشير:   ، ترعه السعديه ملن مصطفى ابراهيم عبده

تم تعديل العنوان  22192113وفي تاريخ  169792الصادق عبدالكريم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    جمال  -  329

 , وصؾ الـتؤشير:   ، االسدية بملن سيؾ الدين حسن 

, تم تعديل العنوان  22192113وفي تاريخ  169778ابراهيم احمد رزق جبر مراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، الشيخ ابوحماد ملن دمحم السيد عبدالعال

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169786مصطفى فهمى مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ايوب سليمان ملن دمحم حسن سيد احمد

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169811اجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناصر الشربينى حسن عبدالرحمن ، ت -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، الرست صان الحجر ملن عبدالسالم دمحم دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169797مصطفى عادل السيد سليم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 ، بنى شبل ملن سعد الهنا عياد دمحم  وصؾ الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169812عصام محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 الـتؤشير:   ، الخطارة المإجر فريده محمود دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  172363احمد عثمان ماهر موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 الـتؤشير:   ، شارع النصر بهجات ملن عثمان ماهر موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169771رانيا دمحم دمحم محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 ى الـتؤشير:   ، ميت ربيعه المإجر دمحم على دمحم عل

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  142797فإاد مراد فإاد عبدالبارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  337

عن نشاط بيع حبوب زمحاصيل زراعيه بالتجزئه  142797وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ن الحجر المإجر مراد فإاد عبدالبارى دمحمصا -صنعاء  9عزبة  2بناحية محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169827خالد عبود محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  338

 الـتؤشير:   ، سهل الحسينيه م ابوعمر ملن عبود محمود دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  162567سبك ليده برلم    مدحت دمحم السيد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،   -  339

 ش فتحى الناله المسلميه الزلازيك ملن دمحم السيد احمد 22/  2وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

 تم تعديل العنوان , 22192113وفي تاريخ  162567مدحت دمحم السيد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن اوكيالت تجاريه وتصنيع وتعبئه وتوزيع اضافات االعالؾ والمواد الؽذائيه فى  الزلازيك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169796ايمان محمود السيد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 خالد فتحى الـتؤشير:   ، حى مبارن ملن احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192113وفي تاريخ  169828دمحم دمحم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 ، الجبهه م ابوعمر ملن محضيه على سعد

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22192113وفي تاريخ  169793دمحم جمعه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 الـتؤشير:   ، ش الشونه الحسينيه ملن السيد كمال عبدالجواد سالمه

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169794ابراهيم دمحم عبدالحميد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 حوصؾ الـتؤشير:   ، الزهراء الزلازيك ملن دمحم عبدالحميد عبدالفتا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169776دمحم عبدالفتاح دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 الـتؤشير:   ، كفر موسى عمران الزلازيك ملن عبدالفتاح دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  167182عامر محمود يوسؾ محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 ملن عيد فرج السيد عوده -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى خارج الزمام بساتين االسماعيليه 

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169775احمد دمحم السيد عبدالعال الدحار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  347

 ملن ايمن كمال دمحم وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  142797فإاد مراد فإاد عبدالبارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  348

 صان الحجر المإجر مراد فإاد عبدالبارى دمحم  -صنعاء  9عزبة  2وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192113وفي تاريخ  169791سبك ليده برلم     عبده السيد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  -  349

 ، ش الشيخ  / بملن هشام مسعد الدسن حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169822دمحم فاروق ابوالمجد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 اوى منشاه بشاره الحسينيه ملن جمال دمحم دمحم مطاوعالـتؤشير:   ، ش مشهور الطح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169782دمحم مجدى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتؤشير:   ، المنيل جوار المعهد الدينى انشاص الرمل بلبيس ملن سعيد رجب دمحم عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  169782ر مصطفى عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايه طاه -  352

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الشهيد طيار الحسينيه الزلازيك ملن عبدالسالم درويش ابوالحسنين

تم تعديل  22192113وفي تاريخ  151992احمد ابراهيم الدسولى عبدالحليم عشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر اكياد ملن عبدالناصر ابراهيم الدسولى  عبدالحليم

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  162567مدحت دمحم السيد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

ش فتحى الناله المسلميه  22/ 2بناحية محل  162567ح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتؤشير:   ، افتتا

 الزلازيك ملن دمحم السيد احمد

تم تعديل العنوان ,  22192113وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

عن نشاط مكتب استيراد وتصدير بناحية طريك  129251وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 دمحم عبدالوهاب حسن حبيب كفر ابراش مشتول السوق ملن احمد 39

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113وفي تاريخ  169824على احمد على الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 شارع سيدى ؼريب ملن طارق على احمد على 22الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192113اريخ وفي ت 169824على احمد على الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  357

وشطب فى  1997/4/23فى  77138الـتؤشير:   ، كان له محل عن نشاط تجاره ادوات صحيه بناحيه شارع سيدى عباس رلم 

2213/8/19 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192113وفي تاريخ  169812دمحم عبدالسالم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  358

 الـتؤشير:   ، صان الحجر المبليه صان الحجر ملن على عبدالمنعم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169849محمود عوض محمود عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  359

 وصؾ الـتؤشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن  ناديه احمد احمد يوسؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169841حمود السيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم م -  362

 الـتؤشير:   ، الشوليه بلبيس ملن نصره حامد دمحم

وصؾ تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169829دمحم محمود ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتؤشير:   ، ش السيد على الفراخه سابما المنتزه الزلازيك ملن على احمد بخيت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169827دمحم عزت مصطفى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 الـتؤشير:   ، كوبرى الملح م ابوعمر ملن ابراهيم عبدالفتاح على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169818ملط للهندسه والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ال -  363

 الـتؤشير:   ، المطاويه المإجر على ابراهيم على 

, وصؾ تم تعديل العنوان  22192114وفي تاريخ  169818الملط للهندسه والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

  2218-1-3واؼلك فى  1987-6-6الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية المطاويه م ابو حماد افتتح فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  127827عبدالمنعم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

شارع االخيوه ملن  2عن نشاط مواشى حالبه بناحية محل  127827ارى رلم الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التج

 عادل احمد على احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169821امانى فتحى السيد امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 الـتؤشير:   ، هريه رزنه الزلازيك ملن فتحى دمحم رشاد عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169832حاتم ربيع صالح عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  367

 الـتؤشير:   ، عرب الفدان ملن ربيع صالح عبدالعظيم

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22192114وفي تاريخ  127827عبدالمنعم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  368

 شارع االخيوه ملن عادل احمد على احمد 2الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  127827عبدالمنعم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  369

  127827الـتؤشير:   ، له محل عن نشاط مكتب مماوالت عموميه بناحيه شارع االخيوه رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169828زكى عبدالفتاح زكى علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  372

 الـتؤشير:   ، شارع المدابحه ملن حنان دمحم دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169816دمحم جمال نصر دمحم نصر خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 وصؾ الـتؤشير:   ، شيبه ملن سوسن عبدالعاطى دمحم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169842نبيل مصطفى ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  372

 دالرحمن عبدالرحمنوصؾ الـتؤشير:   ، شارع متفرع من شارع جمال عبدالناصر ملن فريده عب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169845دمحم عبدهللا دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  373

 الـتؤشير:   ، منشيه الماضى فالوس ملن بكرى عبدهللا دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169815السيد فتحى عبدالرحمن ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  374

 نشوة ملن اسماء على عبدالسميع -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابو كامل 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169834فوزى فهمى رمضان عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  375

 دهللا عبدالعزيزوصؾ الـتؤشير:   ، ش المركز الحسينيه ملن جالل عب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  155692دمحم السيد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  376

 الـتؤشير:   ، تعدل الى شبرا النخله ملن دمحم السيد احمد عثمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114في تاريخ و 169822فتحى رمضان حماد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  377

 ش فضل / م اباظة / الزلازيك بملن ايهاب عبدالحميد زكى  7الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169844دمحم دمحم عبدهللا سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  378

 حر البمر ملن دمحم عبدهللا سالمهالـتؤشير:   ، زراعه واحد الصالحيه ب

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169842دمحم ابراهيم السيد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  379

 وصؾ الـتؤشير:   ، طحله بردين الزلازيك ملن ابراهيم السيد احمد

تم تعديل العنوان  22192114وفي تاريخ  169837سبك ليده برلم     رمضان عبدالعظيم السيد على زمان ، تاجر فرد ،  -  382

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الجيش ابوحماد ملن رضا عبدالوهاب دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169847على وجدى عبدالحميد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  381

 د وجدى عبدالحميد عبدالعال وصؾ الـتؤشير:   ، بملن السي

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169822احمد فاروق عبدالحكيم مشهور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  382

 الزلازيك المإجر دمحم دمحم اسماعيل -لسم النظام  -ا شارع الماضى  16وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169838فرد ،  سبك ليده برلم     محمود كامل دمحم مصطفى ، تاجر -  383

 ش سعد زؼلول منشيه اباظه الزلازيك ملن اسامه مجدى صابر عطيه2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169962طلعت عيد متولى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  384

 وصؾ الـتؤشير:   ، شنبارة جوار الوحدة المحلية بملن مركز شباب شنبارة الميمونة ويمثلة عبدالسالم ياسين حسين موسى 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169814، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وردشان دمحم شافعى سليمان متولى  -  385

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر االشراؾ ملن عمرو ابراهيم دمحم دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169839عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  386

 ؤشير:   ، تمسيم الحناوى الزلازيك اول ملن سهير دمحم حسينوصؾ الـت

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169846سعيد منصور حامد سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  387

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابوسمران بلبيس ملن السيد متولى دمحم دمحم عيسى

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169835جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم رجب عبدالرحمن -  388

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن حسينى رجب عبدالرحمن

ؾ تم تعديل العنوان , وص 22192114وفي تاريخ  169852يحيى على شحاته عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  389

 الـتؤشير:   ، بهجات المإجر سلوى على شحاته 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  121717خالد احمد ربيع ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  392

 وصؾ الـتؤشير:   ، المنتزه شارع ابوهدب ملن حماده احمد دمحم ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169817ع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رامى عامر جابر ابو عامر هز -  391

 الزلازبك المإجر سليمان السيد موسى  -عزبة عبداللطيؾ حسانين  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع المصطفى 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169824اكرام عبدالوهاب مصطفى كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  392

 اكتوبر بلبيس ملن دمحم فإاد احمد6ش  48وصؾ الـتؤشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169831دمحم السيد عبدالمادر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  393

 الـتؤشير:   ، الطحاويه ملن السيد عبدالمادر السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169833احمد نبيل سيد عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  394

 الـتؤشير:   ، ع الزاهد جوار الكليه الجويه بلبيس ملن حازم حافظ الزاهد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169848محمود دمحم دمحم منسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  395

 الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد ملن نوال فهمى دمحم بدوى

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169819شريؾ احمد صابر دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  396

 المدينه الصناعيه ملن احمد صابر دمحم 9وصؾ الـتؤشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169843هانى عبدالوهاب السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  397

 الـتؤشير:   ، ابوعياده الزمامنه م ابوعامر الحسينيه ملن ابراهيم محمود سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114يخ وفي تار 135312دمحم عثمان على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  398

 الـتؤشير:   ، ام صوير م ابو عامر / بملن السيد صالح احمد عبدالسالم 

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  161657شيماء فايد عبدالرحمن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  399

 يل ملن فايد عبدالرحمن عبدالعزيز وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر زيدان مند

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  166293ناهد دمحم رمضان عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر احمد جبران ملن حسن عبدهللا دمحم صيام 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169825ليده برلم    حسين السيد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  421

 الـتؤشير:   ، االتحاد صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن السيد حسن دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192114وفي تاريخ  169832سعيد عبدالعزيز حامد منتصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 شارع فاروق الزلازيك ملن ناجى عبدالشكور عبدالرحمن عطيه 5،   وصؾ الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192114وفي تاريخ  169836دمحم الهادى دمحم ابراهيم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 الـتؤشير:   ، بنى شبل ملن الهادى دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169867، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ممدوح دمحم عوض دمحم زواده -  424

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الزوايدة بيشه عامر ملن دمحم عوض دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169881دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

 ش الرئيسى حى السالم الزلازيك ملن عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر 173وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169881دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 2216-12-22ى وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل اخر عن نفس النشاط وشطب ف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  95641عمرو احمد عبدالسميع الناؼى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  427

عن نشاطمماوالت عامه وتوريدات عموميه واستثمار  95641وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابه للسجل التجارى رلم 

 عمادين المنتزه  الزلازيك ملن صالح عبدالؽفار دمحم حسنعمارى بناحية عماره ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169888دمحم منصور دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  428

 ش االلفى من ش الؽشام الموميه ملن دمحم على عطيه2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169855الوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد فريد حفنى الف -  429

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش بالل بن رباح / خلؾ الساحة بملن احمد فريد حفنى 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192115وفي تاريخ  135227وليد عبدالعظيم الصاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 156357الـتؤشير:   ، له محل عن نشاط مكتب استيراد وتوكيالت تجاريه بناحيه اكياد المبليه رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  135227وليد عبدالعظيم الصاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

مه الصناعيه الثانيه بملن صاحب الشؤن بموجب محضر استالم مإرخ فى المنط 288الـتؤشير:   ، الصالحيه الجديده لطعه 

 معتمد جهاز تنميه مدينه الصالحيه الجديد 2215/8/23

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  135227وليد عبدالعظيم الصاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

عن نشاط تصنيع وتجميع اجهزه كهربائيه برأسمال   135227آخر تابع للسجل التجارى رلم الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى 

 المنطمه الصناعيه الثانيه بملن صاحب الشؤن 288جنيه بناحية الصالحيه الجديده لطعه  52222

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169865انس عبداللطيؾ دمحم السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 وصؾ الـتؤشير:   ، خلؾ نادى المعلمين ملن عبداللطيؾ دمحم السيد

تم تعديل  22192115وفي تاريخ  169882عبدالرإؾ عبدالوهاب عبدالرإؾ ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن ايمان عاطؾ دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169892دمحم سامى السيد السيد معروؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوا ملن سامى السيد السيد معروؾ

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169892نى العمرى عبدهللا عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حس -  416

 وصؾ الـتؤشير:   ، خلوه ابومسلم عمريط ملن شيماء على دمحم على عوض

عديل العنوان , وصؾ تم ت 22192115وفي تاريخ  169884حسام حسن احمد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  417

 الـتؤشير:   ، ش سعد زؼلول منيا الممح ملن اكمل شحته ابوالعزم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  147721عصام دمحم دمحم حسين سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  418

 هللا لاسم بجوار سيكم بلبيس ملن على لاسم عبد 3الـتؤشير:   ، الروضه المستجد 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169863ايمان دمحم دمحم مسلم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  419

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل بلبيس ملن دمحم سالم مرسى سويلم

تم تعديل العنوان ,  22192115تاريخ  وفي 95641عمرو احمد عبدالسميع الناؼى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 وصؾ الـتؤشير:   ، عماره العمادين المنتزه  الزلازيك ملن صالح عبدالؽفار دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  95641عمرو احمد عبدالسميع الناؼى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 يع نظارات فى ش الجالء المنتزه الزلازيكوصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن ب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169894رياض محمود رياض ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتؤشير:   ، نشوة ملن همام محمود رياض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169879السيد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 وصؾ الـتؤشير:   ، الثالثه الصالحيه المديمه ملن نهى حلمى عبدالؽنى دمحم

تم تعديل العنوان  22192115وفي تاريخ  166936مصطفى محمود حسين محمود نوار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 ؽشام ملن احمد فتحى امين اسماعيل, وصؾ الـتؤشير:   ،  تعدل الى ش ال

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169872احمد ابراهيم دمحم دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

 وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرمل بلبيس ملن فاطمه دمحم دمحم معوض

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169882رلم    حماده دمحم رمضان صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  426

 الـتؤشير:   ، تلحوين الزلازيك ملن اسماعيل عبدالبالى اسماعيل

تم تعديل العنوان  22192115وفي تاريخ  169862احسان حسنى حسانين علوان الحكيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  427

  الشرلاوى البطريك ملن ماجد محمود خليل, وصؾ الـتؤشير:   ، شارع دمحم

تم تعديل  22192115وفي تاريخ  169885شيماء عبدالناصر عبدالفتاح احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  428

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ازولين ملن عبدالرحيم عبدالفتاح احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  132717بك ليده برلم    احمد مجدى احمد السيد ، تاجر فرد ،  س -  429

ش جوده  36عن نشاط تصنيع وتعبئة مواد ؼذائيه بناحية  132717الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 خليل تمسيم المعلمين الزلازيك ملن ابراهيم السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169883الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه على السيد  -  432

 الـتؤشير:   ، تلحوين  ملن السيد عبدالرسول دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169862محمود السيد السيد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 ر:   ، السعيديه ملن اشرؾ السيد السيد سيد وصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  157272عبدهللا احمد امام فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

جنيه  51222عن نشاط تجارة اجهزه كهربائيه براسمال 157272الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 حى السالم الزلازيك ملن احمد امام فرؼلى -شموسى بن نصير  12- 2بناحية محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169864عرفات للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 الـتؤشير:   ، م بشاره الحسينيه ملن احمد دمحم دمحم عبدالدايم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169873حمدى احمد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  434

 الـتؤشير:   ، شارع بحر مشتول الماضى ملن صفيه دمحم المتولى دمحم عطيه

تم تعديل العنوان ,  22192115 وفي تاريخ 169891احمد جوده السيد دمحم عيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  435

 ش التحرير ملن جوده السيد دمحم عيسوى  7وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169866السيد السيداحمد زياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 الـتؤشير:   ، سواده ملن دمحم السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169872دمحم ابو الهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عبدالعليم -  437

 الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن سناء دمحم عطيه 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  133524عبدهللا عليوة عبدهللا المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  438

 حارة نعيم  م من ش الحريرى المنتزة الزلازيك ملن خالد السيد على حسن  3الـتؤشير:   ، تعدل الى وصؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169875محمود عبده الهادى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  439

 فتحى دمحم عبدالمنعم  حسن صالح الزلازيك ملن نجالء-الـتؤشير:   ، ش وادى النيل 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169856انجى صبحى عبدالمطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 وصؾ الـتؤشير:   ، التلين / بملن وليد طلعت عبدالعزيز 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115تاريخ وفي  157272عبدهللا احمد امام فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 ش موسى بن نصير حى السالم الزلازيك ملن احمد امام فرؼلى  12- 2الـتؤشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  157272عبدهللا احمد امام فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

ش موسى بن نصير حى 12عن نشاط  مكتب مماوالت وتركيبات وتوريدات كهربائيه بناحية  157272الـتؤشير:   ، له محل برلم 

 ىالسالم الزلازيك  ملن  احمد امام فرؼل

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169887عمرو صالح عبدالكريم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 وصؾ الـتؤشير:   ، المنشيه ملن صالح عبدالكريم مرسى

ل العنوان , تم تعدي 22192115وفي تاريخ  169868مروه حسن عبدالسالم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل ملن حسين شاؼعى على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169878نزيه دمحم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن سمير حسن على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169857ك ليده برلم    احمد دمحم ابوسريع السيد ، تاجر فرد ،  سب -  446

 الـتؤشير:   ، ع حنا مرهم ابوحماد ملن السيد دمحم ابوسريع

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169874احمد عيد عبدالرشيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  447

 نة / بملن جميالت  عبدالرشيد عبدالعزيزوصؾ الـتؤشير:   ، الميمو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169889تامر سعيد سليمان السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  448

 الـتؤشير:   ، ميت يزيد ملن السيد سالم ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169858زينب دمحم حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  449

 كفر الجرايه المإجر شحته السيد دمحم  -الـتؤشير:   ، ش داير الناحيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  132534محمود احمد دمحم دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 ديه ملن سهام دمحم النادى دمحمالـتؤشير:   ، تعدل الى االس

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169869شيرين السيد عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المحطه العزيزيه ملن حسين مسلم حسن 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169859م    محمود زكريا محمود حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  452

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر موسى جاويش منيا الممح ملن فتحى حسن على

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  166132على السيد على دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  453

 ديه ملن احمد دمحم عبدالفتاح وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى السعي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169876صالح صالح جبر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 صان الحجر ملن دمحم صالح صالح جبر-المصبى ؼرب-الـتؤشير:   ، الثالثين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169893م    على منير على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  455

 الـتؤشير:   ، هريه رزنه ملن عبدهللا رمضان دمحمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169854الفت دمحم طلعت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 الـتؤشير:   ، طاروط / بملن دمحمحسن السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169852صالح دمحم طلعت عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  457

 الـتؤشير:   ، عزبه الشيخ طلعت عبدالحك المناجاه الكبرى ملن دمحم طلعت عبدالحك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  132717احمد مجدى احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  458

 ش جوده خليل تمسيم المعلمين الزلازيك ملن ابراهيم السيد ابراهيم 36الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  132717احمد مجدى احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  459

 ى منشاه اباظه الزلازيكالـتؤشير:   ، له محل اخر عن سوبر ماركت ف

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169871احمد ابراهيم الدسولى احمد مهنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 شارع دمحم الطحان متفرع من شارع وادى النيل الزلازيك ملن دمحم حمدى عبدالعال 14وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169871ولى احمد مهنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ابراهيم الدس -  461

فى  139725شارع دمحم الطحان م من شارع وادى النيل رلم  14وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل عن نشاط مكتب ديكور بناحيه 

 2215/3/17وشطب فى  2214/5/29

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  169886نفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد عبدالعزيز حسين ح -  462

 وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخله ملن دمحم عبدالعزيز حسين

تم تعديل العنوان ,  22192115وفي تاريخ  164367عاصم عصام عبدهللا عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

 ر:   ، تعدل الى كفر الحلبى ملن عصام عبدهللا عبدالحليم وصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169861على على السيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 الـتؤشير:   ، شارع سعد زؼلول بجوار مسجد الشربينى ملن هيئه االولاؾ المصريه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192115وفي تاريخ  169853همام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وليد سعيد دمحم -  465

 الـتؤشير:   ، ش الشربينى من ش سعد زؼلول منيا الممح ملن ياسر دمحم حسين على

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22192115وفي تاريخ  169494هيام ابراهيم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر حافظ ملن هشام عاطؾ حسن نصر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169896دمحم فاروق دمحم خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  467

 الـتؤشير:   ، منيه المكرم فالوس ملن فاروق دمحم خليفه

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169897وح سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امير مصطفى ابوالفت -  468

 وصؾ الـتؤشير:   ، اسكان شباب مبارن الحناوى الزلازيك ملن طارق السيد دمحم

عديل العنوان , تم ت 22192116وفي تاريخ  169914طارق حسن عفت عبدالعظيم حمدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  469

 شارع الشيخ ابو حماد المإجر احمد سليم جاب هللا  75وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169921عبدالرحمن علم احمد عاطؾ جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  472

 ن محمود دمحم ش مولؾ المنصوره الزلازيك المإجر محمود حس 36وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169916منصور احمد منصور مصباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  471

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش عبدالسالم عارؾ منيا الممح ملن احمد منصور مصباح

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169919شيماء ابراهيم عبدالخالك طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  472

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر يوسؾ سالمه الزلازيك ملن السيد شحاته السيد عطيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  154192مصطفى ابراهيم مصطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  473

 ملن صباحى جوده السيد دمحم-الزلازيك ثان -المساكن -ش الشهيد احمد اسماعيل  11وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  116267احمد كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  474

 ش اللواء عبدالعزيز على ملن عبير فاروق حسين 26تؤشير:   ، تعدل الى الـ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  116267احمد كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  475

 عنه  بسبب االستؽناء 2212/12/3فى 7583الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169929اسماعيل محمود جالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  476

 الـتؤشير:   ، ؼزاله طريك ابوحماد الزلازيك ملن توتال ايجيبت ويمثلها دمحم مراد

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169938صالح ثروت السيد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  477

 وصؾ الـتؤشير:   ، المنشيه الجديده شارع جامع العيداروس المإجر ثروت السيد دمحم صالح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169921دمحم ابراهيم عبدالسميع على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  478

 موسى عمران عرب سرحان المإجر ابراهيم عبدالسميع على  الـتؤشير:   ، كفر

تم تعديل العنوان  22192116وفي تاريخ  145379كامل كمال كامل عبدالرحمن زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  479

 لكيالنى, وصؾ الـتؤشير:   ، طريك عبدالمنعم رياض عمارة الكيالنى بجوار المعهد الدينى بملن  شريؾ حازم ا

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169936حسن دمحم عبدالمنعم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  482

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش البوشى االشاره الزلازيك ملن محمود على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116خ وفي تاري 169935احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  481

 الـتؤشير:   ، ش حوض الطويل العصلوجى الزلازيك ملن جوده جوده امين

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169928نوال صالح عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  482

 الزلازيك  ملن ايمن عبدهللا دمحم عبدهللاش الجيش ش الحمام لسم الجامع 2وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169932ابراهيم محمود اسماعيل هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  483

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجالء المرين ملن زؼلول السيد دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169925رد ،  سبك ليده برلم    خضر دمحم العوضى ؼنيم دمحم ، تاجر ف -  484

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر موسى عمران الزلازيك ملن ايمان السيد دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  162417حمدى ابراهيم على سكران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  485

عن نشاطتشكيل وطالء معادن بناحيةع السكران النخاس  162417، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم    الـتؤشير:

 الزلازيك ملن دمحم ابراهيم على سكران

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169932دمحم زكريا احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  486

 تؤشير:   ، الزوامل بلبيس ملن  زكريا احمد دمحم سالمالـ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169931دمحم مجدى محمود دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  487

 الـتؤشير:   ، ميت ابوعلى الزلازيك  ملن مجدى محمود دمحم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169933جر فرد ،  سبك ليده برلم    على محمود موسى مميبل ، تا -  488

 الـتؤشير:   ، دوامه ع مميبل فالوس ملن دمحم سالمه دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169898رانيا دمحم عبدالسالم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  489

 ش سيناء ابوحماد ملن ابراهيم سعد الدين ابراهيم18ر:   ، وصؾ الـتؤشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169926محسن عبدالؽنى جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  492

 الـتؤشير:   ، كفر موسى عمران الزلازيك ملن نصره متولى دمحم متولى

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169928يم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالخالك فرج ابراه -  491

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابوشميس سعود البحريه الحسينيه ملن فرج ابراهيم السيد

, وصؾ تم تعديل العنوان  22192116وفي تاريخ  169925عوده عواد سليم عوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  492

 الـتؤشير:   ، لريه السالم بلبيس ملن عيد عواد سليم عوده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169917سماح السيد ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  493

 الـتؤشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن عبدالعزيز عبدالعظيم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  162859اعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم فتوح اسم -  494

 الـتؤشير:   ، تعدل الى مالمس ش الرشاح ملن عبير انور على عبدالؽنى 

ديل العنوان , تم تع 22192116وفي تاريخ  169924عبدالجواد دمحم عبدالجواد عطويه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  495

 وصؾ الـتؤشير:   ، زهر شرب منيا الممح ملن عفاؾ دمحم عبدالجواد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169912احمد السيد السيد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  496

 الـتؤشير:   ، ش الملعب / الحلمية بملن محمود السيد السيد سالمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169922حمد الصباغ احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  497

 ش فتحى حبيب النحال الزلازيك ملن مصيلحى محمود مصيلحى13الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  155926امينه السيد العربى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  498

 الزلزيك بناحية ش بور سعيد ملن احمد دمحم عادل 155926الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169899طارق اسماعيل عوض اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  499

 تلبانه المإجر / اسماعيل عوض اسماعيل وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22192116وفي تاريخ  169913مصطفى عبدالمإمن عبدالفتاح مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن عبدالمإمن عبدالفتاح مهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169915عماد احمد دمحم احمد زيتون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 الـتؤشير:   ، حى البحر ش/ بور سعيد المإجر دمحم احمد محد زيتون 

تم تعديل العنوان ,  22192116تاريخ وفي  169923محمود دمحم عبدالمعبود حسن باشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 الزلازيك المإجر عماد دمحم ثابت عثمان  -الحسينيه  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع ابو النصر 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169942توفيك عبدالعزيز دمحم سعيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 نا بلبيس ملن هشام عثمان حافظوصؾ الـتؤشير:   ، كفر حف

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169934دمحم لطفى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  524

 الـتؤشير:   ، طارق بن زياد سهل الحسينيه منشاه ابوعمر ملن لطفى على عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169922ليده برلم     سعيد السيد عبداللطيؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  525

 الـتؤشير:   ، ش على لنديل الحريرى الزلازيك ملن ابراهيم رمضان مجاهد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169939عايدة دمحم عبدالحك خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 على باشا مبارن المإجر عبير السيد عبدالسالم  الـتؤشير:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  22192116وفي تاريخ  169926مإسسه المسلمى لتجاره اللب وبيع البن والبيض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  527

 ش سعد زؼلول منشيه اباظه الزلازيك ملن احمد عبدالحكيم مرؼنى42تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  125982عوده دمحم رفعت عوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  528

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ميت سهيل ملن دمحم دمحم رفعت عوده

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22192116وفي تاريخ  169918عالء سالم فهمى دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  529

 الـتؤشير:   ، السعادات بلبيس ملن سالم فهمى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169911ابراهيم السيد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 الـتؤشير:   ، ش المركز الحسينيه ملن مبرون دمحم مبرون

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169912، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسام رزق عبدالمنعم دمحم  -  511

 الـتؤشير:   ، كوبرى الملح كفر المنشيه م ابوعمر ملن رمضان عطا الشربينى

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192116وفي تاريخ  169937دمحم صالح الدين دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 الـتؤشير:   ، الطويله بجوار المدرسه االعداديه المإجر صالح الدين دمحم احمد على النجار 

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169895دمحم عبدالرازق احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 د عبدالرازقوصؾ الـتؤشير:   ، منزل نعيم ملن احمد عبدالرازق احم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169941اسالم بكر السيد دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 الـتؤشير:   ، الميزانيه كفر ايوب بلبيس ملن  بكر السيد دمحم عيسى

تم تعديل العنوان  22192116وفي تاريخ  169927م    عالء عبدالحميد دمحم حسن عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  515

 , وصؾ الـتؤشير:   ، العزازى الجديده الصالحيه الجديده ملن عبدالحميد دمحم حسن

تم تعديل  22192116وفي تاريخ  169922اسراء عبدالخالك عبدالستار دمحم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 :   ، تلبانه المإجر عبدالخالك عبدالستار دمحم جاهين العنوان , وصؾ الـتؤشير

تم تعديل العنوان ,  22192116وفي تاريخ  169923دمحم عبدالرحمن عبدالرحيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  517

 وصؾ الـتؤشير:   ، اول طريك الديدامون فالوس ملن عمرو عبدالمجيد ابوزيد

تم تعديل العنوان  22192116وفي تاريخ  169929الدين امين عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود دمحم عالء -  518

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش عبدالعزيز الزلازيك البحرى الزلازيك ملن نورا محمود عمر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  162417حمدى ابراهيم على سكران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  519

 الـتؤشير:   ، ع السكران النخاس الزلازيك ملن دمحم ابراهيم على سكران

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  162417حمدى ابراهيم على سكران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 لازيكالـتؤشير:   ، له محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ ورليات فى الز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  169924دمحم مصطفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 الـتؤشير:   ، الجعفريه المإجر دمحم دمحم عبدالحميد 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22192116وفي تاريخ  169927مجدى دمحم مسلم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 الـتؤشير:   ، طهرة حميد المإجر دمحم مسلم دمحم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  158785رضا عبدالفتاح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش عمرو بن العاص ملن دمحم شحاته دمحم شحاته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192116وفي تاريخ  148284عبدالفتاح حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسن  -  524

 بسبب االستؽناء عنه  2218/12/26فى  22211الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل الىخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان  22192117وفي تاريخ  169969السيد مصطفى عبدالرحمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  525

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ام رماد ملن  مصطفى عبدالرحمن مصطفى 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169961رضا عبدالباسط ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 راهيم اسماعيل وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة رشدى / الديدامون بملن رشاد اب

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169972احمد عبدالرحمن ابراهيم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  527

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصنافين المبليه ملن عبدالرحمن ابراهيم عفيفى

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169946نهله رجب عبدالحميد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  528

 وصؾ الـتؤشير:   ، العزازى عزبه ابومحفوظ ملن ايهاب دمحم حسينى

تم تعديل العنوان  22192117وفي تاريخ  169974محمود منصور عبدالعال دمحم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  529

 , وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرمل ملن عبدالمادر سليمان دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169973ريحان عبدالخالك عليوه حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش سيدى عيسى مشتول السوق ملن يحيى زكريا دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  152486دمحم عادل عبدالرحمن عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 ملن احمد مصطفى مصطفى ش / مصطفى ابراهيم / المومية / الزلازيك ب 1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  152486دمحم عادل عبدالرحمن عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

ش ابراهيم عبدالممصود المساكن التعاونيه ملن عادل عبدالرحمن عبده / نشاطة  تعبئه وتجارة  17الـتؤشير:   ، له محل اخر بناحية 

 جنيه 21222اد ؼذائيه وراسماله / مو

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169944عالء السيد جوده السيد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 وصؾ الـتؤشير:   ، ام عجرم المإجر السيد جوده السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169971حسين دمحم حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  534

 الـتؤشير:   ، الطرابيه النوافعه ملن صبحى دمحم حسين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169987احمد ابراهيم السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  535

 حسين  الـتؤشير:   ، المطاويه ملن مصباح رمضان السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  141875احمد دمحم نصر عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  536

 مول االملش التحرير ملن دمحم احمد متولى  عيسى 2الـتؤشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  141875احمد دمحم نصر عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  537

عن نشاط بيع المشه ومفروشات  بناحية مول االمل ـ ش التحرير ـ   2218/11/17فى  141875الـتؤشير:   ، له محل برلم 

 ابوحماد ـ ملن/ دمحم احمد متولى عيسى

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169954صبحى عبدالحميد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  538

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابوعريضه صان الحجر ملن ممدوح ابوخاطره السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  539

 ملن احمد سالم عبدالمادر عبدهللا-الوس الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه طريك المنطرة بورسعيد ف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  542

 ملن احمد سالم عبدالمادر عبدهللا-الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه طريك المنطرة بورسعيد فالوس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134د سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احم -  541

 الـتؤشير:   ، تعدل الفرع الى رئيسى آخر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  542

 :   ، تعدل الفرع الى رئيسى آخرالـتؤشير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 ملن احمد سالم عبدالمادر -بناحية الروضة  2212/12/13فى 125134الـتؤشير:   ، له محل استيراد وتصدير برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم  -  544

 ملن احمد سالم عبدالمادر -بناحية الروضة  2212/12/13فى 125134الـتؤشير:   ، له محل استيراد وتصدير برلم 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169955يده برلم    ابراهيم رمضان دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  545

 وصؾ الـتؤشير:   ، الهيطه مركز صان الحجر ملن رمضان دمحم عبدالواحد

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169982السيد على عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

 تاح ملن احمد دمحم عبدالخالكوصؾ الـتؤشير:   ، تل مف

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  146528شادى دمحم نجيب على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  547

 ش الجالء النظام ملن دمحم و معتز لناوى خالؾ احمد  خليفة23الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  149716سبك ليده برلم      دمحم ؼنيم حسن ؼنيم ، تاجر فرد ، -  548

 ش سيد رخا مدينة االمل 36الزلازيك  بناحية امبابه رلم  149716الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  131177مرسى صالح مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  549

عن نشاط مماوالت علمه بناحية ش الحريه ملن السيد  131177الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عباس حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169967نفيسه السيد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  552

 الـتؤشير:   ، لرمله المإجر السيد ؼريب منصور 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169942مها مصطفى بالسى دمحم بالسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 وصؾ الـتؤشير:   ، سماكين الؽرب ملن السيد عبدالفتاح عبدالعال صالح

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169964ميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالباسط ابراهيم عبدالح -  552

 وصؾ الـتؤشير:   ، عرب سرحان كفر موسى عمران ملن نبيل سليمان ابراهيم

ـتؤشير:   تم تعديل العنوان , وصؾ ال 22192117وفي تاريخ  169984السيد دمحم زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  553

 لرية السالم ملن احمد عطيه دمحم عيسى-، عزبة ابو سمران 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169972حسام دمحم السعيد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  554

 الـتؤشير:   ، شارع الحريه المإجر دمحم دمحم السعيد دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169957ن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم حس -  555

 الـتؤشير:   ، شارع عبدالمنعم رياض ملن دمحم حسن دمحم عبده

,  تم تعديل العنوان 22192117وفي تاريخ  169958احمد جبر محمود مصطفى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  556

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الجمهوريه ملن داليا جبر محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  131177مرسى صالح مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  557

 الـتؤشير:   ، ش الحريه ملن السيد عباس حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  131177مرسى صالح مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  558

 ملن حسنى لطفى امام -صالون حالله بناحية المنير م مشتول السوق   2212/3/27فى 131177الـتؤشير:   ، له محل برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169981سبك ليده برلم     احمد على احمد على مطر ، تاجر فرد ،  -  559

 ش االزهر الشريؾ بلبيس ملن السيد دمحم السالوى  11الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  155238حسام دمحم نبوى بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

عن نشاط  اسمده وخصبات زراعيه بناحية لرية ميت  155238اح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم الـتؤشير:   ، افتت

 حبيب  المإجر البنن الزراعى المصرى ويمثله لانونا السيد/ السيد المصير بصفته  ريئس مجلس ادارة البنن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

الـتؤشير:   ، تم تعديل الفرع الى رئيسى آخر عن نشاط  تعدل الى تمشير وتعبئة الفول السودانى والحاصاالت الزراعيه وتصنيع 

 ملن احمد سالم -فالوس وتعبئة الممرمشات بانواعها برأسمال خمسون الؾ جنيه  بناحية الصالحيه المديمه طريك المنطرة بورسعيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  155238حسام دمحم نبوى بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 الـتؤشير:   ، لرية ميت حبيب  المإجر البنن الزراعى المصرى ويمثله لانونا السيد/ السيد المصير بصفته  ريئس مجلس ادارة البنن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  155238حسام دمحم نبوى بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

  2217-2-6الـتؤشير:   ، له محل ش الوحدة الصحيه انشاص الرمل افتتح فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169979دمحم حبيب على دمحم الجمسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 الـتؤشير:   ، ش البطريك الكبير ملن احمد دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169956احمد عبدالرازق احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  565

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر موسى عمران ملن دمحم عبدالرازق احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169953صام الرفاعى ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ع -  566

 وصؾ الـتؤشير:   ، صان الحجر المبليه صان الحجر ملن نجم السيد نجم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169968يسريه يسرى عبدالحميد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  567

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر االشراؾ ملن امان دمحم دمحم سليم فارس

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192117وفي تاريخ  169943فتحيه دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  568

 ، الناصريه صان الحجر ملن هيثم دمحم على

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169947يم حسين ابراهيم مزروع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراه -  569

 وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوا ملن مشيرة انور السيد 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169947ابراهيم حسين ابراهيم مزروع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  572

عن نشاط مزرعة مواشى بناحية سنهوا  2218/7/9وشطب فى  1999/3/22فى 83422ؾ الـتؤشير:   ، كان له محل برلم وص

 ملن السيد ابراهيم مزروع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169977عماد صالح ابراهيم زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  571

 عهد الدينى / الحسينية / الزلازيك بملن جمال عبدالممصود على ش الم 63الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169959حمزه عزت السيد عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  572

 الـتؤشير:   ، عزبه الدكتور بهنباوى  ملن دمحم عزت السيد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  149422اجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم جمال جوده ابراهيم ، ت -  573

 الـتؤشير:   ، تعدل الى شوبن بسطه ملن محمود جمال جودة ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169952احمد عالء الدين دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  574

 تؤشير:   ، شارع المدينه المنوره شارع طلبه عويضه الموميه الزلازيك ملن دمحم نافذ احمد الـ

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169978ماجدى احمد ؼنيمى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  575

 عبدالمجيد وصؾ الـتؤشير:   ، عزبه محرم الكبرى منيه سلمنت ملن احمد ؼنيمى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  97161سوسن الدمرداش دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  576

 ش خالد بن الوليد النكاريه ملن ورثة طلعت حسين الجوهرى   9الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169948   دمحم عادل فهمى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  577

 الـتؤشير:   ، برج الجحش بجوار هايبر السالم الزلازيك ملن فاطمه عبدهللا دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169966حاتم طلعت دمحم دمحم المنايلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  578

 كفر يوسؾ شحاته ملن عزيزه سكران دمحم على الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  141875احمد دمحم نصر عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  579

رلم جنيه بناحية محل  252222عن نشاط ورشة تنجيد وتصنيع ستائر براسمال 141875الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع 

 مول االملش التحرير ملن دمحم احمد متولى  عيسى 2

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  148217على احمد عبدهللا احمد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  582

 د عبدهللا احمد عطيهبناحية الماليمة ـ اوالد مهنا ملن/احم 148217وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  146528شادى دمحم نجيب على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  581

 ومعتز لناوى  خالؾ احمد خليفه  -الزلازيك بملن دمحم  -النظام  -ش الجالء  23الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169962، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     زينب دمحم دمحم على حسن -  582

 الـتؤشير:   ، الناصرية / صان الحجر بملن خلود ابراهيم اسماعيل 

 تم تعديل العنوان , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169963ايه ابراهيم احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  583

 الـتؤشير:   ، ميت ركاب / بملن احمد دمحم زكى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  141433احمد عيسى دمحم دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  584

 الـتؤشير:   ، تعدل الى التلين ملن خالد فتوح شلبى 

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  148217سبك ليده برلم    على احمد عبدهللا احمد عطيه ، تاجر فرد ،   -  585

 وصؾ الـتؤشير:   ، الماليمة ـ اوالد مهنا ملن/احمد عبدهللا احمد عطيه

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169952سامح طاهر السعيد محمود عويشة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  586

 ، ش العروبة / م مشتول السوق بملن دمحم محمود ابو النور  وصؾ الـتؤشير:  

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169982احمد دمحم ابراهيم حسن بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  587

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الشيخ زكرى الصوه ملن سكينه احمد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169975السيد دمحم السيد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  588

 الـتؤشير:   ، شارع ابوكؾ انشاص الرمل ملن عبدالمادر سليمان عيسى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117خ وفي تاري 169986سليمان حسين دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  589

 الـتؤشير:   ، شارع خليل ؼنيم لسم عبدالعزيز الزلازيك ملن على دمحم على على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  167163عبدالحليم دمحم عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  592

 بسبب االستؽناء عنه   2218/12/17فى  15294ر االمودع برلم وصؾ الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  154557وليد دمحم على توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  591

 الـتؤشير:   ، تعدل اسم المالن الى /السيد سعيد احمد عطيه 

تم تعديل العنوان  22192117وفي تاريخ  169976الط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رامى عبدالعظيم حسانين حسن الب -  592

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الهالوى العزيزية ملن/ احمد دمحم ممدوح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169985احمد ابراهيم السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  593

 ؤشير:   ، شارع الجيش ملن ابراهيم السيد ابراهيمالـت

تم تعديل العنوان ,  22192117وفي تاريخ  169945رمضان محمود ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  594

 وصؾ الـتؤشير:   ، العزازى ملن دمحم سلمان عيد سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169949بك ليده برلم    السيد دمحم عطيه دمحم الزهار ، تاجر فرد ،  س -  595

 الـتؤشير:   ، شارع بحر الجرنه بندؾ ملن سماح جوده  عبدالعزيز موسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192117وفي تاريخ  169965ايهاب دمحم دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  596

 ، ش مصطفى زيدان ملن محمود دمحم دمحمابو الفتوح الـتؤشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  144742دمحم رجب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  597

 دور ارضى الحريه ملن وائل رجب دمحم  2، شمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  144742برلم     دمحم رجب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  598

، له محل عن نشاط تصدير وتجاره جميع انواع الفاكهه والمحاصي الزراعيه وتعبئتها وتؽليفها بناحيه شارع الحريه الجعفريه رلم 

144742 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172226سماح ابراهيم عطيه على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  599

 الـتؤشير:   ، ع السبعين الحلميه ابوحماد ملن اسالم دمحم سعيد السيد

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172237جمال دمحم رجب احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 لممح ملن دمحم رجب احمد عبدهللاوصؾ الـتؤشير:   ، ميت بشار منيا ا

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  172233الهلو للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 ، البالشون بلبيس ملن اسامه سعيد دمحم رجب

تم تعديل  22192122وفي تاريخ  172223 هدى مصطفى عبدالهادى دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر االشراؾ الزلازيك ملن مصطفى عبدالهادى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172225ايمان حسن عبدالمطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الدروس المإجر عبدهللا على دمحم  متفرع من ش -الـتؤشير:   ، ش شلتوت 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172211احمد السيد عطيه حسين الروبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش ابوطعيمه الصيادين الزلازيك ثان ملن صالح دمحم ؼريب

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172228ر فرد ،  سبك ليده برلم    اسماعيل عبدالرازق عطيه سليمان ، تاج -  625

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر المنشيه منشؤة ابو عمر ملن السيد محمود على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  162263دمحم صيام عبدالمادر على منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

عن نشاط صناعات هندسيه براسمال عشرة آالؾ  162263تؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـ

 جنيه بناحية برج الصيام تمسيم عنتر خلؾ سوبر ماركت ابواحمد الدور االرضى النحال الزلازيك ملن لنديل مصبح حسينى

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172222،  سبك ليده برلم     عبدالحميد كمال عبدالحميد حسين ، تاجر فرد -  627

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابونجاح الزلازيك ملن كمال عبدالحميد حسين

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172221ابوالعال احمد ابوالعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  628

 ، منشيه االمام الحسينى الحسينيه الزلازيك ملن دمحم حسن امين شعبان وصؾ الـتؤشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  14719عطيه دمحم ابراهيم حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  629

 زلازيكال -الـتؤشير:   ، ش دمحم عبد كفر دمحم حسين بملن ناديه عبد الجواد دمحم عبد الجواد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172212بسمه دمحم عطيه عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 الـتؤشير:   ، برج المصطفى حى الزهور ش مدرسه الناصريه الزلازيك ملن مصطفى عبدهللا مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172218بك ليده برلم    عبدالحميد احمد عبدالحميد على ، تاجر فرد ،  س -  611

 وصؾ الـتؤشير:   ، الشؽانبه ملن على احمد عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  166213دمحم وهب احمد وهب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

عن نشاط مدشة حبوب واعالؾ رأسمال خمسون الؾ  166213للسجل التجارى رلم الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع 

 ش التحرير ملن مصكفى وهب دمحم  2جنيه  بالعمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  162263دمحم صيام عبدالمادر على منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 ام تمسيم عنتر خلؾ سوبر ماركت ابواحمد الدور االرضى النحال الزلازيك ملن لنديل مصبح حسينىوصؾ الـتؤشير:   ، برج الصي

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  162263دمحم صيام عبدالمادر على منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 ترونيه فى الزلازيكوصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مماوالت وتوريد اجهزه الك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169994طارق السيد متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 الـتؤشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن السيد متولى احمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169991البندارى احمد دمحم البندارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 الـتؤشير:   ، صان المبليه مركز صان الحجر ملن دمحم احمد دمحم بندارى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  166213دمحم وهب احمد وهب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  617

 ش التحرير ابو حماد ملن مصطفى وهب احمد 2الـتؤشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  166213دمحم وهب احمد وهب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  618

 بناحية شارع التحرير ملن مصطفى وهب احمد 2218/8/12فى  166213الـتؤشير:   ، له محل آخربيع حبوب واعالؾ  برلم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172231فكرى عبدالرإؾ عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  619

 وصؾ الـتؤشير:   ، واحد الصالحيه الحسينيه ملن حمدى عبدالرإؾ عبدالحميد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  169989يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يوسؾ الشوادفى  -  622

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع سعد باشا خلؾ السجل المدنى ملن جمال فريد دمحم

ان , وصؾ تم تعديل العنو 22192122وفي تاريخ  172226رضا عبدهللا دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 الـتؤشير:   ، لريه المنشيه اوالد سيؾ بلبيس ملن رمضان ابراهيم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172227ابراهيم ابراهيم عطوة دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 وه دمحموصؾ الـتؤشير:   ، فرشال م ابوعمر ملن احمد عيد طه على ومنى ابراهيم عط

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169988ندا دمحم ندا عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الـتؤشير:   ، مفارق المطار ملن رمضان دمحم ندا

تعديل العنوان , تم  22192122وفي تاريخ  169996احمد وهيب عبدالوهاب موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبه التل ملن محمود سعيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169998رباب حامد احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  625

 الـتؤشير:   ، التلين بملن ساهر على على عطية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172222،  سبك ليده برلم    محمود حسين كامل دمحم ، تاجر فرد  -  626

 الـتؤشير:   ، بنى شبل الزلازيك ملن باسم عبدالهادى صادق

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172239اشرؾ عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  627

 حماد ملن عبدهللا دمحم علىالـتؤشير:   ، عمريط ابو

تم تعديل  22192122وفي تاريخ  172215اسماعيل عبدالحفيظ عبدالمادر عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  628

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، البكارشه صان الحجر ملن حمدى متولى السيد احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172232سبك ليده برلم    هيثم ابراهيم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،   -  629

 الـتؤشير:   ، شارع عمر بن الخطاب الشادر ملن زكريا السيد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172236سامى عبدالمنعم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  632

 بيشة عامر المإجر عبدالمنعم ابراهيم دمحم  الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان  22192122وفي تاريخ  172214بلبل لبيع وشراء العمارات بالسمسره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 الصالحيه الجديده ملن فاطمه دمحم دمحم لطب 12مجاوره  2, وصؾ الـتؤشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172224الرمادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد عبدالسالم -  632

 وصؾ الـتؤشير:   ، اليمن بحر البمر ملن السيد الرمادى احمد

العنوان  تم تعديل 22192122وفي تاريخ  172229دمحم ابراهيم عبدالعليم نصر عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  633

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع ابوالشين متفرع من شارع سعد زؼلول ملن جوده دمحم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  168759هبا سعيد عبدالستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 بدالعاطى الـتؤشير:   ، تعدل الى السعديين ملن السيد عبدالمنعم السيد ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172235دمحم احمد حنفى ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  635

 الـتؤشير:   ، خارج زمام بساتين االسماعيليه لريه السالم  ملن عدنان بركات احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172222    شعبان دمحم عبدالرحيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  636

 الـتؤشير:   ، كفر العلماء المإجر هند السيد يوسؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  169995دمحم بخيت على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  637

 د على، بنى جرى ابوحماد ملن شاكر حموده راش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169992طلعت على عواد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  638

 الـتؤشير:   ، كفر ايوب عوض منيا الممح ملن عادل محمود دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  142529احمد زؼلول رأفت دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  639

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش ابو النجا المنشيه بلبيس ملن عادل دمحم السيد البطريك 

تم تعديل  22192122وفي تاريخ  172212احمد حسين ابراهيم عبدالهادى النشوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

 الؽشام الزلازيك ملن دمحم محروس شريؾ شريؾ العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش احمد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172223دمحم دمحم محمود دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 الـتؤشير:   ، بردين الزلازيك ملن احمد جمعه محمود

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172238ليده برلم     فردوس رمضان عبدالعزيز السيد ، تاجر فرد ،  سبك -  642

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر مصطفى افندى منيا الممح ملن سعيد دمحم حسين

تم تعديل العنوان  22192122وفي تاريخ  163665امينه فارس دمحم عبداللطيؾ عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 ملن السيد عبدالحميد مصطفى -منية المكرم ارض المحافظه المشروع  -، تعدل الى بندر فالوس   , وصؾ الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172222شيماء عبدالعال عبدالحميد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 لزلازيك ملن احمد لطفى السيدش المهندس عبدالمجيد مرسى النحال ا1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172213احمد دمحم رفعت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  645

 الـتؤشير:   ، شارع مدرسه السالم ملن دمحم رفعت دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172217احمد سليمان على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 ملن سليمان على احمد 158لطعه  5الـتؤشير:   ، الصالحيه الجديده مجاوره 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172219حسن حسين حسن عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  647

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزنكلون ملن حسين حسن عبدالسميع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  79552هدى دمحم سامى دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  648

 يم الدسولى الـتؤشير:   ، ابراج المضاه ميدان الزراعة / الزلازيك بملن نعيمة ابراه

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172234سامى رزق احمد حسين السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  649

 وصؾ الـتؤشير:   ، الكننه ابوحماد ملن رجب معوض احمد جبر

تم تعديل العنوان ,  22192122تاريخ  وفي 172227بهاء الدين عبدهللا على على شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  652

 ش هارون الرشيد ابوحماد ملن جمال كمال سالمه 4وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169997تامر سامى رشاد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 حبشى الـتؤشير:   ، ش دمحم عبده مشتول السوق ملن سامى رشاد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169993دمحم محمود لنديل موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  652

 الـتؤشير:   ، كفر ابونجم ابوحماد ملن صالح الدين حافظ ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  169992احمد دمحم هنداوى حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 الـتؤشير:   ، شارع السيد حسين انميزه ملن شعبان دمحم هنداوى 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172221اسامه احمد عبداللطيؾ صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 السيدوصؾ الـتؤشير:   ، ميت زافر الزلازيك ملن عفاؾ عبدالممصود 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172225فاطمه دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  655

 الـتؤشير:   ، ش الحكمدار منشاه ابوعمر ملن صالح مصطفى عبدالرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122خ وفي تاري 172232دمحم دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

 الـتؤشير:   ، الظواهريه منشاه ابوعمر  ملن على دمحم مهدى صالح

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172229دمحم عادل سليمان عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  657

 سليمان عبداللطيؾ وصؾ الـتؤشير:   ، كفر المدينه منشاه ابوعمر ملن عادل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172224عمرو صالح دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  658

 الزلازيك المإجر دمحم السيد حسن  -حى مبارن  -الـتؤشير:   ، ش ابو بكر الصديك 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  144742لم    دمحم رجب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  659

عن نشاط تربية مواشى تسمين وحالبه وتجارتها براسمال مائة الؾ  144742، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 دور ارضى الحريه ملن وائل رجب دمحم  2جنيه بناحية شمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172228مد الخيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن عبدالعظيم اح -  662

 الـتؤشير:   ، ابوسمران بلبيس ملن منى عبدالستار دمحم

,  تم تعديل العنوان 22192122وفي تاريخ  172216عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح على شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 برج سليم ش الموميه الزلازيك ملن ايمان عيد اسماعيل3وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172248عبير الشحات عبدالمطلب عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عبدهللا شنفاص ملن دمحم عبداللطيؾ السيد

تم تعديل العنوان  22192121وفي تاريخ  172256مرات مصطفى حموده دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ث -  663

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد ملن عبدالوهاب متولى عبدالمنعم

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  138377احمد نبيل عبدالحميد دمحم زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 بسبب االستؽناء عنه  2214/11/19ى  9822وصؾ الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172253دمحم عبدالفتاح رضوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  665

 / بملن هانى دمحم عبدالوهاب عبدالعظيم  الـتؤشير:   ، عزبة سعودى / انشاص الرمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  123912نجيه احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

 ر ش السوق لايتباى منشؤة ناص 67-الزلازيك بناحية الجماليه  123912الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172278ايمان دمحم دمحم عطايا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  667

 الـتؤشير:   ، ش مكتب البريد جزيره السعاده الزلازيك ملن وليد دمحم عبدهللا دمحم عطيه

تم تعديل العنوان  22192121وفي تاريخ  172273ه برلم    بسمة عبدهللا عبدالرحمن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  668

 , وصؾ الـتؤشير:   ، سماكين الؽرب / بملن حسام عبدالدايم الشوادفى 

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172268اسالم سامى عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  669

 بيس ملن دمحم طه عبدالحليموصؾ الـتؤشير:   ، الكتيبه بل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  672

 لصاصين الشرق المإجر احمد سالم عبدالمادر عبدهللا   -الـتؤشير:   ، تعدل الى شعفورة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  125134جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تا -  671

 لصاصين الشرق المإجر احمد سالم عبدالمادر عبدهللا   -الـتؤشير:   ، تعدل الى شعفورة 

العنوان , وصؾ تم تعديل  22192121وفي تاريخ  172244هبه احمد دمحم السيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  672

 الـتؤشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن عبده سعد دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172271ابراهيم مجاهد دمحم ابوساطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  673

 الـتؤشير:   ، الجنديه الطحاويه ملن حسن مصطفى على

وفي تاريخ  172276مإسسة عبدالاله لتحضير وبيع المشروبات باردة وساخنة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  674

شارع نجومى شارع لاسم المساكن التعاونيه الزلازيك ملن هانى السيد  26تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ،  22192121

 فإاد هاشم وحسن محمود متولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172242شحته لنديل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود -  675

 الـتؤشير:   ، شارع المركز ملن دمحم السيد بيومى

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172257حماده دمحم عبدالعزيز العوضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  676

 بحر المر ملن سعيد عوض ابراهيم 3صؾ الـتؤشير:   ، و

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172267طه دمحم دسولى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  677

 الـتؤشير:   ، العبسى بلبيس ملن محمود حسن دسولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172243ليده برلم     حماده سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك -  678

 الـتؤشير:   ، شنباره الميمونه الزلازيك ملن عبداللطيؾ مهدى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172279دمحم محمود شحاته سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  679

 لبحريه المإجر محمود شحاته  سليم الـتؤشير:   ، اكياد ا

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172258السيد دمحم عبدالعزيز العوضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  682

 بحر البمر ملن دمحم عبدالعزيز العوضى 3وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172254رلم    هدى السيد دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  681

 الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن السيد دمحم عبدالهادى

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172269عبدالحليم ابراهيم السيد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  682

 لسماعنه فالوس ملن ابراهيم السيد الشربينىوصؾ الـتؤشير:   ، ش ترعه ا

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172245دمحم رمضان عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  683

 وصؾ الـتؤشير:   ، جزيرة السعادة المإجر سهير ابراهيم دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172275تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد منصور ابراهيم عبدالمادر ،  -  684

 وصؾ الـتؤشير:   ، الكوثر الحسينيه ملن الباز دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  685

لصاصين الشرق  -الى تعدل الى شعفورة  2214/8/22فى  6656تعديل عنوان الرئيسى اآلخر المودع برلم  الـتؤشير:   ، تم

 المإجر احمد سالم عبدالمادر عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172265دمحم احمد ابراهيم مصطفى زيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  686

 ش مسجد ام المرى هريه رزنه الزلازيك ملن سعاد احمد فريدوصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172247ياسر رمزى حسين ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  687

 الـتؤشير:   ، ابوطواله جوار المعهد الدينى منيا الممح ملن رمزى حسين ؼنيمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172281 الخواص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمان احمد دمحم -  688

 الـتؤشير:   ، المطاويه ابوحماد ملن دمحم صابر عبدالرحمن مكاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عنوان , تم تعديل ال 22192121وفي تاريخ  172252رحاب عبدالسالم محمود عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  689

 الحى الثالث الصالحيه الجديده ملن عزازى عبدالعال عبدالجواد 7المجاوره  6وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172277احمد سمير انور شديان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  692

 ملن سمير انور شديان شارع الشهداء حى مبارن الزلازيك 52الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172264دمحم عيسوى على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  691

 الـتؤشير:   ، النوافعه فالوس ملن عبدالرحمن عيسوى على سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  155224عبير دمحم عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  692

عن نشاط فراكة ارز  بناحية م بشاره الحسينيه ملن ابراهيم  155224الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسج التجارى رلم 

 عبدالرحمن على

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  145217المعتصم عيسى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  693

                                                                                                                  وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش الؽشام برج حفنى الزلازيك ملن احمد حفنى عبدالخالك                                                

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  122728عماد احمد على عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  694

 بسبب االستؽناء عنه 2218/9/18فى  13441الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172262م    اشرؾ ابراهيم متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  695

 ش حسن صابر الموميه الزلازيك ملن مازن عباس محمود عباس22الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172266عمرو احمد بيومى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  696

 ل ملن عبدالحليم عبدالهادى دمحموصؾ الـتؤشير:   ، بنى هال

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172252حماده جمال دمحم السيد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  697

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعادات ملن عبداللطيؾ عبدالعزيز عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172259ك ليده برلم    خالد احمد دمحم احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سب -  698

 الـتؤشير:   ، ش السباعى النحال ملن اشرؾ عبدالعزيز بهى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172263ؼريب دمحم مصطفى عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  699

 دالعزيز عبدالعظيم ابراهيمالـتؤشير:   ، الدهاشنه ملن عب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172262عالء احمد بكرى دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  722

 الـتؤشير:   ، ش بحر ابواالخضر طريك ابواالخضر الزلازيك ملن دمحم احمد بكرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172241،  سبك ليده برلم    السيد السيد امين دمحم حسين ، تاجر فرد  -  721

 الـتؤشير:   ، ميت حبيب ملن دمحم السيد امين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172249اسالم بسيونى عمل يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  722

 ام نادى الصيد / لصاصين الشرق / بملن السيد دمحم كامل دمحم صمر الـتؤشير:   ، ؼصن الزيتون / ام

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  162146محمود دمحم اسماعيل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  723

 الصالحيه الجديده ملن دمحم على مرسى عجمى -الـتؤشير:   ، تعدل الى لرية الكوثر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172255دمحم السيد عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  724

 الـتؤشير:   ، هريه رزنه ملن حسام عبدالدايم الشوادفى

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22192121وفي تاريخ  122426هيثم انيس ابراهيم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  725

 الـتؤشير:   ، تعدل العنوان الى شارع الفاخوره طريك هريه الجديد ملن دمحم عثمان كامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172242ياسر ياسين عبدالعزيز دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  726

 ابوالعنين وصؾ الـتؤشير:   ، بردين ملن صالح محروس السيد

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172282روايح عبدالجليل ابوزيد ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  727

 وصؾ الـتؤشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن عادل سعيد عبدالعاطى

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172272ساميه حسينى دمحم سليمان وهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  728

 وصؾ الـتؤشير:   ، بساتين االسماعيليه ملن حمدى عبدالخالك محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172251دمحم عبدالستار عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  729

 حسن دمحم عبدالستارالـتؤشير:   ، ش احمد عرابى ابوحماد ملن م

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  155224عبير دمحم عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  712

 الـتؤشير:   ، م بشاره الحسينيه ملن ابراهيم عبدالرحمن على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  155224عبير دمحم عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  711

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن حبوب وبمول فى الحسينيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172246دمحم نصر عطيه محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  712

 الـتؤشير:   ، ابوعريضه صان الحجر ملن نصر عطيه محمود

تم تعديل العنوان ,  22192121وفي تاريخ  172261اسالم عبدالحكيم عبدالفتاح دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  713

 وصؾ الـتؤشير:   ، نشوه ملن عبدالحكيم عبدالفتاح دسولى

تعديل العنوان , وصؾ تم  22192121وفي تاريخ  172274كامل دمحم ابراهيم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  714

 الـتؤشير:   ، عزبة السعاتى / النحاسين بملن دمحم ابراهيم عامر وابو زيد دمحم سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192121وفي تاريخ  172282جمال ابراهيم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  715

 م احمدالـتؤشير:   ، المالن ابوحماد ملن السيد ابراهي

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  172292السيد دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  716

 ، فرسيس المإجر دمحم دمحم حسن 

ل العنوان , تم تعدي 22192122وفي تاريخ  172127عماد عبدالحميد عبدالصادق عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  717

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الشربينى منيا الممح ملن دمحم احمد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172132وفاء عماد عبدهللا عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  718

 الـتؤشير:   ، شارع مصطفى زيدان ملن طارق عبدهللا عبدالمجيد 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  126733اهيم عبدالعزيز احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابر -  719

 ش عزالدين حافظ الزلازيك بحرى الزلازيك ملن سعيد عبدالعزيز احمد9وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172114فرج موسى عامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  722

 الـتؤشير:   ، المطاويه ابوحماد ملن دمحم موسى عامر

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172126لوزه دمحم ابراهيم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  721

 داد محمودالمتفرع من ش هندسة الرى ملن هشام ح-وصؾ الـتؤشير:   ، ش صالح سالم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172289فتحى فوزى عبدالهادى ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  722

 وصؾ الـتؤشير:   ، شنبارة الميمونه المإجر سوميه عبداللطيؾ ابراهيم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122تاريخ  وفي 172123جمال على حسين الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  723

 الـتؤشير:   ، شارع الدكتور دمحم مندور المإجر كامل دمحم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  149427دمحم محمود احمد ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  724

 مان ملن ياسر حلمى عرفه الـتؤشير:   ، تعدل عزبة االبراهيميه كفر ايوب سلي

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  126733ابراهيم عبدالعزيز احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  725

ش عزالدين حافظ الزلازيك بحرى الزلازيك ملن سعيد 9بناحية  126733وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 ز احمدعبدالعزي

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  162265دمحم فوزى محمود خليل الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  726

 ابراش ملن فوزى محمود خليل الكاشؾ -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى عزبة الكاشؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172121ام دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  727

 الـتؤشير:   ، شلشلمون المإجر فرحات فرحات عبدالستار 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172129اسعاد الزينى صالح احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  728

 دالرحيم علىوصؾ الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه ملن عزازى عب

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172121رامى احمد حسين احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  729

 شارع داير الناحيه الزنكلون ملن حسن عبدالمنعم جاد سعد 5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم  22192122وفي تاريخ  162265بك ليده برلم    مكتب الكاشؾ للتوريدات العموميه والمماوالت ، تاجر فرد ،  س -  732

 ابراش ملن فوزى محمود خليل الكاشؾ -تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى عزبة الكاشؾ 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172133صدلى دمحم البكرى احمد على خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  731

 ـتؤشير:   ، الصالحيه المديمهى المإجر دمحم دمحم البكرى  احمد على خليفه وصؾ ال

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172125عبدالمنعم دمحم عبدالمعطى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  732

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت ربيعه ملن دمحم دمحم عثمان سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172122يوسؾ عبدالرحمن دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  733

 الـتؤشير:   ، المبه المإجر جمعية تنمية المجتمع ويمثلها / سعيد بدوى عبدالهادى  

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172131سمير السيد حسين على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  734

 وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوت المإجر دمحم السيد حسين على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172116دمحم عزيز سليم عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  735

 الـتؤشير:   ، كفر حافظ ملن اسالم دمحم عزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172116عزيز سليم عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  736

 الـتؤشير:   ، كفر حافظ ملن اسالم دمحم عزيز

تم تعديل  22192122وفي تاريخ  172111اسالم عباس تهامى عباس يوسؾ الجد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  737

 ؾ الـتؤشير:   ، شارع عبدالرإؾ شداد من شارع العروبه ملن فكريه دمحم منير الخضرىالعنوان , وص

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172295احمد عيد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  738

 الـتؤشير:   ، الثمانين المالن ابوحماد ملن فاطمه على سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172118سن عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد ح -  739

 الـتؤشير:   ، بساتين االسماعيليه المإجر عمر حسن عبدالوهاب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ديل العنوان , تم تع 22192122وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  742

ش 2عن نشاط منفذ بيع مواد بالستيكيه بناحية  156672وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الحمام يوسؾ بن الزلازيك ملن زكى زكرى ميت جوهر

تم تعديل العنوان ,  22192122 وفي تاريخ 156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  741

ش الحمام  1عن نشاط مصنع بالستين  بناحية  1569672وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلن 

 يوسؾ بن الزلازيك ملن حمدى احمد المرؼنى

تم تعديل العنوان ,  22192122اريخ وفي ت 172123رشا عبدالعاطى عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  742

 وصؾ الـتؤشير:   ، طحله بردين ملن عبدهللا دمحم عبدهللا عوض هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172293امانى ناشد نجيب ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  743

 ن سامح سمير جورجىش محمود االعصر الموميه الزلازيك مل7الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172299احمد سامى صابر ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  744

 الـتؤشير:   ، التلين بملن سامر صابر ؼمرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172286دمحم مصطفى دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  745

 الـتؤشير:   ، ش التحرير المإجر ربيع السيد عبدالجليل 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172134مإسسه حماد لمطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  746

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعادات ملن حسين لطفى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192122وفي تاريخ  172128، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مإسسه السناوى  -  747

 ، العزازى ملن خالد ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172125السيد ابو الفتوح احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  748

 الصعيدى المإجر سالمه فهمى رزق الـتؤشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172284احمد دمحم احمد فإاد صالح الحوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  749

 المرور المديم المإجر دمحم احمد فإاد صالح -وصؾ الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172297تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم فتحى حسن رمضان حسن ،  -  752

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع السيد العربى لسم عبدالعزيز ملن فتحى حسن رمضان

 تم تعديل العنوان , 22192122وفي تاريخ  172132ابراهيم فايك ابراهيم دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  751

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت سهيل المإجر فايك ابراهيم دمحم عوده 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  155926امينه السيد العربى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  752

 الـتؤشير:   ، دويده ملن/ احمد دمحم عادل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172119،  سبك ليده برلم    تامر سعيد اسماعيل دمحم ، تاجر فرد  -  753

 الـتؤشير:   ، شارع المعهد الدينى العصلوجى ملن سعيد اسماعيل دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172122دمحم سعد عبدالجليل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  754

 حى الزهور المالن ملن الحسن كمال حسن 36، عمار رلم  الـتؤشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172285لكوظ لتوريدات مواد ؼذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  755

 الـتؤشير:   ، ش دمحم مندور المساكن التعاونيه الزلازيك ملن ؼاده حلمى عبدالرحمن رشوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172285كوظ لتوريدات مواد ؼذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ل -  756

برأسمال عشرة آالؾ جنيه  بناحية طريك الزلازيك ابو حماد ملن ؼاده  172285الـتؤشير:   ، له محل تجارة حبوب جمله برلم 

 حلمى عبدالرحمن رشوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172122حسين السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ السيد  -  757

 الـتؤشير:   ، البالشون بجوار مسجد فتحى االصلى المإجر ايمن السيد حسين 

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22192122وفي تاريخ  172122امال احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  758

 شارع مسجد الطاهرات ملن دمحم السيد حسن ركات 39الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172283على السيد حسن احمد شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  759

 ش الشوربجى/ المدبوح /بملن السيد دمحم هاشم  2وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172124جدى السيد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد م -  762

 الـتؤشير:   ، سندنهور ملن مجدى السيد عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172288فارس ماهر مرجان جريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  761

 ش المحطه لسم النظام الزلازيك ملن جورج فهمى سليم2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172127دمحم عطيه فهمى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  762

 الـتؤشير:   ، كفر موسى عمران المإجر ياسين عبدالحميد خليل ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172112ابراهيم السيد اسماعيل جدوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  763

 ته مصطفى وصؾ الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه المإجر شحاته حسن شحا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172112هدى دمحم جوده  سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  764

 الـتؤشير:   ، ام الزين المإجر عبدالمطلب السيد عبدالمطلب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  99377ناصر رجب رياض فلوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  765

 الـتؤشير:   ، تعدل الى انشاص الرمل ملن عبدهللا دمحم السيد السيد عليوة

 22192122وفي تاريخ  99377تعدل الى مكتب ناصر رجب رياض للمماوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  766

 لرمل ملن عبدهللا دمحم السيد السيد عليوةتم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى انشاص ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172126اسماعيل ؼريب السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  767

 الـتؤشير:   ، شلشلمون المإجر  ؼريب السيد خليل شلبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172115يده برلم    دمحم عبدالفتاح ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  768

 الموميه المإجر احمد حامد عبدهللا -شارع اللواء عبدالعزيز على  44الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172117امام السيد عبدالخالك السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  769

 صؾ الـتؤشير:   ، حى المؽازى ملن السيد عباس حسنو

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  772

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن توزيع محمول ومستلزماته  وبيع مواد بالستيكيه فى الزلازيك

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  771

 ش الحمام يوسؾ بن الزلازيك ملن حمدى احمد المرؼنى1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122ريخ وفي تا 156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  772

 ش الحمام يوسؾ بن الزلازيك ملن زكى زكرى ميت جوهر2وصؾ الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  773

 ومصنع بالستين فى الزلازيك وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن توزيع محمول

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  774

 ش الحمام يوسؾ بن الزلازيك ملن زكى زكرى ميت جوهر2وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  156672،  سبك ليده برلم     ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد -  775

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن توزيع محمول ومصنع بالستين فى الزلازيك

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172296دمحم حلمى عبدالحليم دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  776

 لـتؤشير:   ، شنباره الميمونه الزلازيك ملن حلمى عبدالحليم دمحم الجمالوصؾ ا

تم تعديل العنوان  22192122وفي تاريخ  172291رضوان عماد احمد رضوان رشوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  777

 رهش المدرسه لسم المنتزه الزلازيك ملن الهام دمحم عبدالنبى صب1, وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172292عصام الدين سليمان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  778

 ش المعهد الدينى الحسينيه اول الزلازيك ملن توفيك عبدالحميد بؽدادى8وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  154458رلم    رمضان دمحم الهادى دمحم زامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  779

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ميدان الساحه طريك عبدالمنعم رياض ملن كوثر مؽاورى احمد البؽدادى 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  154458رمضان دمحم الهادى دمحم زامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  782

 بسبب االستؽناء عنه  2218/12/12فى  18985ؾ الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم وص

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  154458زامل لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  781

 ملن كوثر مؽاورى احمد البؽدادى الـتؤشير:   ، تعدل الى ميدان الساحه طريك عبدالمنعم رياض 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  154458زامل لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  782

 بسبب االستؽناء عنه  2218/12/12فى  18985الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172129عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فإاد عاطؾ دمحم فإاد  -  783

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع نادى التطبيميين  بجوار السجل المدنى المإجر عابدين عبدالرحمن عابدين 

تم تعديل العنوان ,  22192122تاريخ وفي  172287صالح السيد دمحم دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  784

 وصؾ الـتؤشير:   ، عمريط / عزبة يكن بملن احمد ناجح دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172285لكوظ لتجارة حبوب جمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  785

 حمن رشوان الـتؤشير:   ، طريك الزلازيك ابو حماد ملن ؼاده حلمى عبدالر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172285لكوظ لتجارة حبوب جمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  786

برأسمال عشرون الؾ جنيه بناحية ش دمحم مندور المساكن التعاونيه  172285الـتؤشير:   ، له مكتب توريدات مواد ؼذائيه برلم 

 ى عبدالرحمن رشوانالزلازيك ملن ؼاده حلم

تم تعديل العنوان ,  22192122وفي تاريخ  172298رباب احمد مؽاورى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  787

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع سليم سلمنت بلبيس ملن دمحم سالم بيومى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122ريخ وفي تا 172128رامى احمد عبداللطيؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  788

 الـتؤشير:   ، منشاه ابوعمر مركز منشاه ابوعمر ملن على تهامى دمحم عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  123912نجيه احمد شعبان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  789

 لاير لطفي حسنالـتؤشير:   ، ش لطفي منيا الممح شرلية ملن ف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192122وفي تاريخ  172124عمرو دمحم مهدى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  792

 الـتؤشير:   ، اكياد البحريه المإجر دمحم محمود  شحاته 

تم تعديل  22192122وفي تاريخ  172294السيد دمحم دمحم دمحم عوض هللا الهالوصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  791

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، طريك المصرؾ الصحى كفر شلشلمون منيا الممح ملن  دمحم  دمحم دمحم عوض هللا الهالوصى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172143فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم سيد دمحم سيد احمد ، تاجر -  792

 الـتؤشير:   ، مدخل البلد زهر شرب منيا الممح ملن وائل عجيب السيد

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172145صفاء دمحم محى الدين حسيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  793

 ير:   ، النوبه بلبيس ملن احمد محيى الدين حسيبوصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172152سعيد ابراهيم ابو العينين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  794

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش /الوكايل الجديده المإجر يوسؾ دمحم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  167552اجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد احمد عبدالخالك شلش ، ت -  795

الـتؤشير:   ، افتتاح فرع عن نشاط تجارة اصباغ نسيج والسمه التجاريه المدس لتجارة اصباغ النسيج تابع للسجل التجارى رلم 

 الساحل-مرلول ش بحرى ال 22شمال الماهرة بناحية  34255الزلازيك وليد برلم  167552

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172172عمرو محمود عطيه توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  796

 الـتؤشير:   ، الزهيرى بجوار مسجد الزهيرى ملن حسن شعبان دمحم دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  119333دمحم احمد سليمان خليل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  797

 وصؾ الـتؤشير:   ، بحطيط ابوحماد ملن سليمان احمد سليمان خليل

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  119333دمحم احمد سليمان خليل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  798

 ى ابوحمادوصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن بيع كيروسين ف

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172164رانيا رزق ميخائيل رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  799

 الـتؤشير:   ، البيوم / بملن كمال سالمه جرجس سالمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172142ابوبكر حسام الدين عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  822

 الـتؤشير:   ، ع ابوراس الجعفريه ابوحماد ملن  حسام الدين عبدالؽنى

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  123646اسالم رضا دمحم موسى الصبروت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  821

 فاطمه عبدالعظيم ابونعمهش عبدالعزيز البطريك بلبيس ملن  117وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  126933حسام دمحم خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  822

 الخيس ابوحماد ملن محمود حنفى محمود ابراهيم 2الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  126933حسام دمحم خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  823

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مكتب رحالت فى ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172142احمد خيرى عامر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  824

 ر عبدالعظيم ابراهيمالـتؤشير:   ، ش خليل الطوخى منيا الممح ملن عبدالصبو

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172161هاله الشرلاوى عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  825

 وصؾ الـتؤشير:   ، حى االشراؾ منزل نعيم ملن محمود شفيك على محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  123646برلم    اسالم رضا دمحم موسى الصبروت ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  826

ش عبدالعزيز البطريك بلبيس ملن فاطمه  117بناحية  123646وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 عبدالعظيم ابونعمه

تم تعديل العنوان ,  22192123اريخ وفي ت 159719محمود عبدالعظيم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  827

 ملن فاطمة عبدالعال اسماعيل -الحسينيه ثان -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى العصلوجى  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172135محمود فوزى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  828

 م المنتزه الزلازيك ملن مايكل عاطؾ عدلىالـتؤشير:   ، ش مدرسه االمريكان لس

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172172محمود احمد ابو ادريس دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  829

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه المرور الجديد فالوس ملن  احمد ابو ادريس دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172158دى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد محمود مه -  812

 الـتؤشير:   ، شارع الؽشام الموميه امام مسجد ابواحمد الزلازيك ملن مجدى دمحم حسن الجمل

تم تعديل العنوان ,  22192123 وفي تاريخ 172151السيد مصطفى دمحم حسين الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  811

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش العيادات كفر دمحم حسين الزلازيك ملن حسينى اسماعيل عوض

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172171دمحم لطفى عبدالمنعم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  812

 لممح ملن بطفى عبدالمنعم السيدالـتؤشير:   ، ش عبدالهادى السعدنى منيا ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172155عماد دمحم السيد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  813

 السنيطه المإجر همت عبدالفتاح  احمد منصور  -الـتؤشير:   ، الجواهرة 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172148سبك ليده برلم     دمحم حسنى عبدالعزيز رضوان ، تاجر فرد ،  -  814

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع ابوالعال رضوان لريه السالم بلبيس ملن حسنى عبدالعزيز رضوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172147طلعت فهيم سيدهم حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  815

 :   ، كفر ابوحاكم الزنكلون الزلازيك ملن حسن فكرى ابراهيمالـتؤشير

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  168494خالد منير عبدالمادر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  816

 المنتزة الزلازيك ملن مختار دمحم داود -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ع حتحوت سابما 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  168494د منير عبدالمادر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خال -  817

 المنتزة الزلازيك ملن مختار دمحم داود -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ع حتحوت سابما 

تم تعديل العنوان  22192123وفي تاريخ  119333دمحم احمد سليمان خليل عوض الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  818

عن نشاط تجارة البترول والبنزين والسوالر  119333, وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنيه بناحية بحطيط ملن سليمان احمد سليمان خليل  5222برأسمال 

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172163احمد دمحم محمود عطيه دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  819

 وصؾ الـتؤشير:   ، الكتيبه طريك بلبيس كفر ايوب ابوحماد  بلبيس ملن دمحم محمود عطيه

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  168853    شعبان السعيد عبداللطيؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  822

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى الرست صان الحجر ملن واجبات حمدى سمير الماروجى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172149فاطمه ؼالى ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  821

 ا شوبن بسطه الزلازيك ملن حازم على رمضانالـتؤشير:   ، ع حسن اؼ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172153دمحم شولى مصطفى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  822

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الحناوى الجديد / النحال / الزلازيك بملن على دمحم ارحيم عبدالهادى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172157دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم السيد فرج -  823

 الـتؤشير:   ، السماعنه ملن السيد فرج دمحم عباس

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  163326مصطفى على دمحم فإاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  824

 ر:   ، تعدل الى تعدل الى ش عوض سليمان ملن على دمحم فإاد عوض سليمان وصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172139دمحم السيد ابراهيم حسن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  825

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الرملى النظام الزلازيك ملن ماجده حسين السيد حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172162ثابت داود عبدالخالك لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  826

 ش سعد زؼلول منشيه اباظه الزلازيك ملن دمحم ايمن نادر عبدالعزيز 28الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123اريخ وفي ت 172168صابر شحاته دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  827

 الـتؤشير:   ، كفر ابومسلم ابوحماد ملن صابر السيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172146احمد يحى النادى عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  828

 خاالـتؤشير:   ، بنى لريش منيا الممح ملن منير سليم ابراهيم ر

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172136محمود عبدالحميد عبدالكريم ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  829

 وصؾ الـتؤشير:   ، بساتين االسماعيليه بلبيس ملن عبدالحميد عبدالكريم ضيؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123تاريخ  وفي 137271السيد عطية دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  832

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش الحسن بن الهيثم الموميه الزلازيك ملن على دمحم عطيه دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172167دمحم على حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  831

 ماد ملن صابر السيد دمحمالـتؤشير:   ، كفر ابومسلم ابوح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172162خالد عليوه السيد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  832

 الـتؤشير:   ، شارع المنايه بنى هالل ملن عليوه السيد عبدالؽفار صبيح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172166برلم    خالد السيد سليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  833

 الـتؤشير:   ، شارع المسجد المديم الطاهره ملن اميره كامل سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172154ضياء عبدالنبى على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  834

 ن عبدالنبى على ابراهيمالـتؤشير:   ، الصنافين مل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172137دمحم ابراهيم السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  835

 الـتؤشير:   ، الملكيين البحريه الحسينيه ملن ابراهيم السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  163326رلم    مصطفى على دمحم فإاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  836

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش ميامى ملن منة هللا عصام دمحم رفيع

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  163326مصطفى على دمحم فإاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  837

 لفرع الى  ش عوض سليمان  وتم الؽاإه بسبب االستؽناء عنهوصؾ الـتؤشير:   ، تم تعديل عنوان ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172138دمحم السيد سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  838

 الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن السيد سليمان ابراهيم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172169لسيد علم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم عبدالرحمن ا -  839

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش بورسعيد فالوس ملن السيده دمحم عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172174موهاب دمحم برعى نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  842

 حى الزهور الزلازيك ملن عبدالمنعم السيد ابوشرج 15ش  18شير:   ، الـتؤ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172173عاطؾ وجدى حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  841

 الـتؤشير:   ، كفر محمود جاويش بهنباى الزلازيك ملن  وجدى حسن عطيه

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172144ا احمد عاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد ابراهيم ند -  842

 وصؾ الـتؤشير:   ، البصحافه بجوار مسجد الشيخ ابو زيد م مشتول السوق المإجر ابراهيم ندا احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172152سامح عباس خلؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  843

 الـتؤشير:   ، الدهاشنه بلبيس ملن عباس خلؾ حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  126933حسام دمحم خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  844

الخيس  2ماوالت عامه وتوريدات بناحية محل عن نشاط م 126933الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ابوحماد ملن محمود حنفى محمود ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22192123وفي تاريخ  172165ثروت الشبراوى يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  845

 وصؾ الـتؤشير:   ، م ابوعامر ملن دمحم ثروت الشبراوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123وفي تاريخ  172175اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد سعيد احمد -  846

 الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه ش االسفلت طريك االسماعيليه فالوس ملن سعيد احمد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192123 وفي تاريخ 172159انتصار عبدالواحد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  847

 الـتؤشير:   ، ع رجب  ابوحماد ملن فوزى حمدى عز الدين

تم تعديل العنوان ,  22192125وفي تاريخ  172141دمحم اسماعيل عبدالرحمن مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  848

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مشهور بملن وليد اسماعيل عبد الرحمن 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  154163زكيه متولى عبدالرإؾ متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  849

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى الجديدة ملن زينب حسن السيد 

ديل العنوان , وصؾ تم تع 22192127وفي تاريخ  168759هبا سعيد عبدالستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  852

عن نشاط ورشة تصنيع اخشاب  بناحية السعديين منيا  168759الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الممح ملن كريم فتحى دمحم حسانين

يل العنوان , تم تعد 22192127وفي تاريخ  155321عاطؾ عبدالحكيم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  851

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن كوافير حريمى فى  ثان الزلازيك

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  155321عاطؾ عبدالحكيم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  852

 فى الليثى حسنش دمحم عبده المساكن التعاونيه الزلازيك ملن مصط 14- 2وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172213عبدالحى دمحم عبدهللا البدرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  853

 الـتؤشير:   ، شمه بالدور االرضى شبرا العنب منيا الممح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172213عبدالحى دمحم عبدهللا البدرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  854

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تجارة وتوريد كيماويات ومستلزمات مصانع فى العاشر من رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172187ماجده ابراهيم صادق ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  855

 هنباى الزلازيك ملن عاطؾ عبدهللا السيدوصؾ الـتؤشير:   ، ب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172198دمحم عبدالرحيم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  856

 الـتؤشير:   ، ش المركز الحسينيه ملن احمد عبدالرحيم عبدالعال

تم تعديل العنوان  22192127وفي تاريخ  137483، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا الشربينى عبدالؽفار البحيصى  -  857

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين جوار مضيفه الشحايته الزلازيك ملن  دمحم عبدالحميد دمحم متولى

العنوان , وصؾ تم تعديل  22192127وفي تاريخ  172194عبير دمحم السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  858

 الـتؤشير:   ، عزبه حنا مرهم ملن حسينى محمود حسينى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172176ممدوح مرسى عطيه عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  859

 شارع الهوارى لسم النظام ملن فتحيه السيد حموده اسماعيل  42الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172212عبدهللا ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  862

 الـتؤشير:   ، هرية رزنة / بملن سهير عبدالمنعم حسن 

عنوان , تم تعديل ال 22192127وفي تاريخ  172188سمير محمود السيد احمد كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  861

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المركز امام مسجد االولاؾ عمارة ابو عوؾ الحسينيه ملن عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172183اسماء حسام عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  862

 تمسيم المهندسين الزلازيك ملن عليوه عبدهللا ابراهيم وصؾ الـتؤشير:   ، ش الخليفه المامون

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172214فاطمه عبدالسالم دمحم فيصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  863

 الـتؤشير:   ، عليوه الحسينيه ملن سالم مبارن حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172197د ،  سبك ليده برلم    محمود سعيد دمحم عبدالمجيد ، تاجر فر -  864

 الـتؤشير:   ، ش صالح سالم من ش هندسه الرى منيا الممح ملن اميره سعيد عبدالعزيز

صؾ تم تعديل العنوان , و 22192127وفي تاريخ  172195ابراهيم السيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  865

 الـتؤشير:   ، لهبونه  ملن ابراهيم احمد اسماعيل 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172222اسماء عبدالمطلب السيد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  866

 وصؾ الـتؤشير:   ، المبه ملن دمحم عبدالمطلع دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172216،  سبك ليده برلم     محمود سعيد السيد اسماعيل ، تاجر فرد -  867

 الـتؤشير:   ،  سنهوت المإجر سعديه الخضرى مجاهد سعد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172221دمحم السيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  868

 لجديده المإجر السيد ابراهيم دمحم الـتؤشير:   ، المنشيه ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172212صفاء عيد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  869

 الـتؤشير:   ، الجعفريه ابوحماد ملن عفاؾ صابر السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127في تاريخ و 172227خالد محمود طه سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  872

 الـتؤشير:   ، المجازر ملن محمود طه سعد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172193منى ابراهيم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  871

 منصورالـتؤشير:   ، ش السادات لسم الجامع الزلازيك ملن عادل ابراهيم احمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172177عبدالمجيد فرحان عبدالمجيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  872

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبه جمال شعير الخطاره الصؽرى ملن رضا اسماعيل دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  159693عادل رأفت ابوالمجد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  873

 بسبب االستؽناء عنه  2218/2/27فى  3211الـتؤشير:   ، تم الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172184عبدهللا خضرى جوده خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  874

 مإجر خضرى جوده خضرىوصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172199نجيده عطيه دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  875

 بهنباى المإجر مصطفى عبدالرحمن امين  -ش الحسينيه  3الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  155321  عاطؾ عبدالحكيم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  876

عن نشاط تجارة مستحضرات تجميل محليه بناحية  155321وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ش دمحم عبده المساكن التعاونيه الزلازيك ملن مصطفى الليثى حسن 14- 2محل 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  115962عمر بؽدادى مصطفى بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  877

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل ليصبح امام الكليه الجويه ملن عمرو طه دمحم ابراهيم يونس

تم تعديل العنوان  22192127وفي تاريخ  137483  عبدهللا الشربينى عبدالؽفار البحيصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  878

عن نشاط ثالجة لحوم مجمده بناحية تلحوين  137483, وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جوار مضيفه الشحايته الزلازيك ملن  دمحم عبدالحميد دمحم متولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  141556فرد ،  سبك ليده برلم    اسامة ابراهيم دمحم ابراهيم ، تاجر  -  879

 الـتؤشير:   ، الحميديه منيا الممح ملن مدحت ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  141556اسامة ابراهيم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  882

 له محل اخر عن مكتب رحالت ونمل عمال وتجاره سيارات فى الزلازيك الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172226ابراهيم عزيز ابراهيم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  881

 الـتؤشير:   ، تل حوين المإجر صالح محمود عبدالحليم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  141556هيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسامة ابراهيم دمحم ابرا -  882

عن نشاط معرض سيارات ومكتب رحالت داخليه بناحية  141556الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الحميديه منيا الممح ملن مدحت ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  133423دمحم ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى محمود  -  883

 الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر الزلازيك المبلى ملن عبدالرحمن عبدهللا زكى دمحم

عديل العنوان , تم ت 22192127وفي تاريخ  172192عباس شحاته عباس سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  884

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش االمه كفر دمحم حسين الزلازيك ملن نهى عبدالؽنى السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172186ربيع زكريا عالم ليسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  885

 عى الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر المإجر السيد دمحم دمحم دمحم مر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  165559ايمن دمحم المسلمى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  886

عن نشاط بماله وتموين  بناحية ش رمضان الزلازيك  165559الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الديدامونىالبحرى الزلازيك ملن دمحم عاطؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  165559ايمن دمحم المسلمى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  887

 الـتؤشير:   ، ش رمضان الزلازيك البحرى الزلازيك ملن دمحم عاطؾ الديدامونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  165559ايمن دمحم المسلمى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  888

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مكتبه فى الزلازيك

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172229عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  889

 يمان وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخله المإجر زينب دمحم سل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  167989طارق ابراهيم دمحم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  892

 الـتؤشير:   ، تعدل الى الكوبرى  / الشارع العمومى / كفر دمحم حسين بملن محسن احمد عطية حبيب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172223ده برلم    حماده محمود صمر ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  891

 الـتؤشير:   ، منيه سنتا ملن فاطمه محمود  ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172189اسماء دمحم حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  892

  عامرالـتؤشير:   ، الجرين ملن السيد حسين دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172225سماح عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  893

 وصؾ الـتؤشير:   ، تلبانه المإجر احمد السيد عبدالسميع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  168759هبا سعيد عبدالستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  894

 الـتؤشير:   ، السعديين منيا الممح ملن كريم فتحى دمحم حسانين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  168759هبا سعيد عبدالستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  895

 الـتؤشير:   ، لها محل اخر عن اسمنت فى منيا الممح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172181دمحم خيرى عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  896

 الـتؤشير:   ، مالمس المإجر جمال محمود ابراهيم 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192127وفي تاريخ  172178سامح دمحم عسيلى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  897

 الـتؤشير:   ، نشوه ملن رجاء عبدالعظيم عبدالحميد

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172191عبدالعزيز عبدهللا بدر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  898

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش بحر صفط زريك جوار ورشه عادل ابوزيد مالمس منيا الممح ملن عادل السيد على

تم  22192127وفي تاريخ  149722العوضى لبيع وشراء سيارات ولطع ؼيار سيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  899

 تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش المرور الحسينيه ملن عبدالمعبود محمودعلى عبداللطيؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172215برلم     دمحم محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  922

 الـتؤشير:   ، الشبانات المإجر صباح سعيد دمحم احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172185احمد دمحم رضا ابو هاشم عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  921

 عابدين / حى الزهور / الزلازيك بملن احمد السيد احمد ابراهيم  وصؾ الـتؤشير:   ، ش الشهيد كمال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  149722العوضى لتجارة السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  922

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش المرور الحسينيه ملن عبدالمعبود محمودعلى عبداللطيؾ 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  172179مد ابراهيم احمد عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اح -  923

 وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرمل بلبيس ملن ليلى محمود حسن

العنوان , وصؾ تم تعديل  22192127وفي تاريخ  172182سمير فايد موسى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  924

 الـتؤشير:   ، ابومفتاح طريك ابوشلبى الصالحيه الجديده ملن السيد فايد موسى عوض هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  22192127وفي تاريخ  172224امر هللا عطيه الشوادفى عبدالستار السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  925

 لسم الجامع ثان الزلازيك ملن جمالت عبدالفتاح عبدالحميدش سيد احمد الخياط 22العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172222احمد شكرى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  926

 الـتؤشير:   ، ش مجمع الشرطه المإجر مسلم فرج سالم حسن 

تم تعديل العنوان ,  22192127وفي تاريخ  157561رضا ابراهيم حسن احمد عرفات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  927

 الزنكلون ملن حمدى رمضان دمحم صمر -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش االصالح الزراعى خلؾ مستودع الؽاز 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172211ده برلم    دمحم احمد يس العجماوى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  928

 ش مدير االمن / بملن احمد دمحم نعمان المنير  12الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192127وفي تاريخ  172228احمد حسينى متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  929

 هالل فالوس ملن ايمن دمحم كاملالـتؤشير:   ، ش معصره ابو

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  161211عمرو احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  912

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش هندسه الرى منيا الممح ملن امانى لطفى سالم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  161211برلم     عمرو احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  911

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ مواد ؼذائيه فى منيا الممح

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172222حماده حسين السيد  احمد عكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  912

 الن  المإجر يونس حسين السيد وصؾ الـتؤشير:   ، الم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172237ايمن عبدالمنعم عبدربه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  913

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعديين / سوداه بملن دمحم عبد المنعم عبدربه 

تم تعديل العنوان  22192128وفي تاريخ  172251رد ،  سبك ليده برلم    عبدالحسيب ابراهيم سيد احمد ابراهيم ، تاجر ف -  914

 , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الربعمائه م منشاه ابوعمر ملن روحيه اسماعيل ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172228امينه جوده عزب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  915

 شير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن فتحى عبدالحميد عبدهللاالـتؤ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172224عاطؾ دمحم حسن دمحم ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  916

 الـتؤشير:   ،  شارع ابو حديدة بهنباى المإجر سعيد دمحم محمود 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172234فار طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ام دمحم عبدهللا عبدالؽ -  917

 المإجر  ابراهيم احمد على عطيه  -داير الناحيه  -وصؾ الـتؤشير:   ، بندؾ 

تم تعديل العنوان  22192128وفي تاريخ  172242عبدالحليم دمحم احمد حسن الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  918

 , وصؾ الـتؤشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن  مديحه عبدالحليم رفاعى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172244عادل محسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  919

 ش سعد زؼلول الزلازيك ملن احمد حسين محمود32الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172245مرفت مصطفى دمحم السيد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  922

 وصؾ الـتؤشير:   ، مبت ابو العربى بملن احمد معزوز احمد معزوز

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172219دمحم دمحم ابراهيم مرسى المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  921

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عوض هللا حجازى بملن ياسر دمحم عبدالجليل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  157929ايات شعبان حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  922

 يشالـتؤشير:   ، ش احمد عوض من ش رمضان الزلازيك ملن صالح محمود درو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172252كامل زهران كامل جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  923

 الـتؤشير:   ، ش العمده لسم الجامع ثان الزلازيك ملن سامح دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22192128ي تاريخ وف 172257ممدوح على جمال الدين عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  924

 وصؾ الـتؤشير:   ، بهنباى الزلازيك ملن ماهر على جمال الدين

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  161211عمرو احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  925

جنيه  5222عن نشاط مصنع بخور براسمال  161211جارى رلم وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى أخر تابع للسجل الت

 بناحية ش هندسه الرى منيا الممح ملن امانى لطفى سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172221دعاء السيد السيد احمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  926

 جامعه الزلازيك ملن فرحات خيرى دمحم فرحاتشارع االمام على فلل ال 16الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172247السيد ممدوح دمحم مرسى العجوز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  927

 وصؾ الـتؤشير:   ، بجوار مدرسة الصنايع / طريك المرين التل الكبير المإجر ممدوح دمحم دمحم مرسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172248ده دمحم حافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حما -  928

 الـتؤشير:   ، كفر دنوهيا الزلازيك ملن دمحم حافظ عبدالرحمن هنومه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172223ناهد دمحم عبدالمنعم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  929

 الـتؤشير:   ، الطيبه ملن ابراهيم دمحم سيد احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172139حسن دمحم ابراهيم دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  932

 دمحم ابراهيم  فالوس ملن دمحم 2الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه بجوار مدرسة الحريه رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172235ليلى عوض السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  931

 الـتؤشير:   ، طاروط المإجر مى على مصطفى 

تم تعديل  22192128وفي تاريخ  126597شرؾ جروب لالستيراد والوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  932

 شارع الثوره المتفرع من شارع المدير منشيه اباظه ملن فتحى عبدالعزيز دمحم رمضان  1العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  126597سمير شرؾ للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  933

 شارع الثوره المتفرع من شارع المدير منشيه اباظه ملن فتحى عبدالعزيز دمحم رمضان  1تعدل الى  الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172249سناء السعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  934

 لى عبدالحليم عبدهللاش يوسؾ من ش على ابوزيد  الحسينيه ملن ع8الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172236معتز احمد فرماوى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  935

 الـتؤشير:   ، ميت جابر بلبيس ملن فرماوى فرماوى على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172222احمد عبدالمنعم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  936

 الزلازيك المإجر عبدالمنعم السيد دمحم  -االشارة  -ش السنهوتى 22الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172233السيد دمحم عبدالعزيز عرابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  937

 الـتؤشير:   ، شارع مسجد الشيخ عباس انشاص الرمل ملن صالح السيد احمد يوسؾ

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  146541رضوى سعيد ابراهيم الدسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  938

 عمر بن الخطاب / فلل الجامعه / الزلازيك بملن خالد عبدالعظيم دمحم عبدالعال  ش 31وصؾ الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172255دمحم عبدالعظيم دمحم خراشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  939

 الـتؤشير:   ، كفر دمحم جاويش الزلازيك ملن  عبدالعظيم دمحم خراشه

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172254الهام طلعت صيام السيد صيام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  942

 وصؾ الـتؤشير:   ، الطحاويه المإجر دمحم عاطؾ دمحم سعد 

عديل العنوان , تم ت 22192128وفي تاريخ  172229رمضان عبدالصمد حجازى عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  941

 وصؾ الـتؤشير:   ، الحميديه منيا الممح ملن مرسى مصطفى مرسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172253دمحم منير رمضان عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  942

 لن عبدهللا دمحم عبدهللاالـتؤشير:   ، ش االمن الؽذائى ش دمحم عبده جوار مطعم سفن داى الزلازيك م

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172225رافت صالح على السيد زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  943

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الحمام ملن صباح السيد يسين

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172242سامح السيد اسماعيل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  944

 وصؾ الـتؤشير:   ، سعود البحريه الحسينيه ملن ؼالب عبدهللا حمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172246هالل صبرى دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  945

 باسط رمضان وصؾ الـتؤشير:   ، تلبانه المإجر رمضان عبدال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  167888رضا دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  946

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش السوق الحسينيه ملن عبدالرحمن احمد دمحمعيسوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128ي تاريخ وف 172256وائل دمحم احمد راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  947

 الـتؤشير:   ، الطيبه الزلازيك ملن دمحم احمد راضى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172231دمحم عبدالحميد حسينى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  948

 ملن امين احمد امينالـتؤشير:   ، منزل امين احمد من شارع الموميه الزلازيك 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172241محمود محروس محمود يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  949

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش معرض النحاس سعود الحسينيه ملن  محروس محمود يونس

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172227برلم    ابراهيم السيد دمحم السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  952

 وصؾ الـتؤشير:   ، العزازى المإجر حماده السيد دمحم السيد 

تم تعديل  22192128وفي تاريخ  172243طارق عماد عبدالرسول مرسى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  951

 ع / ابراش / م مشتول السوق بملن صباح حافظ عبدالعزيز هاشم العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة ابو ربي

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172252ايمان صابر السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  952

 وصؾ الـتؤشير:   ، التلين المإجر احمد عبدالحميد رضوان 

تم تعديل العنوان ,  22192128وفي تاريخ  172252تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايمان صابر السيد عبدالحميد ، -  953

 2212-6-23واؼلك فى  2221-3-28وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية التلين افتتح فى 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22192128وفي تاريخ  157929ايات شعبان حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  954

بناحية ش احمد عوض من ش رمضان الزلازيك ملن صالح محمود 157929الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم  

 درويش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172261عادل دمحم عبدالحميد راجح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  955

 / بملن ضياء عادل دمحم الـتؤشير:   ، الطحاوية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172238احمد دمحم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  956

 الـتؤشير:   ، الطويله فالوس ملن دمحم دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192128وفي تاريخ  172218دمحم احمد عبدهللا دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  957

 الـتؤشير:   ، عزبة الدكتوره طحلة بردين المإجر زكى زكى دمحم المصرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172268دمحم عبدالستار على نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  958

 مح ملن  عبدالستار على نعمه هللاالـتؤشير:   ، ميت سهيل منيا الم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172263حنان دمحم عبدالحميد بؽداى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  959

 الـتؤشير:   ، كفر اباظه المإجر احمد دمحم احمد السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  119311احمد ماهر حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  962

 الـتؤشير:   ، تعدل الى جميمه  الحسينيه ثان ملن ماهر حسن حسن الجرؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172287نها جمال رجب حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  961

 لن حنان عطيه احمد نجمالـتؤشير:   ، عزبه عطيه نجم العباسه م

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172264هاله احمد دمحم احمد الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  962

 الـتؤشير:   ، مساكن سوق الجمله النحال الزلازيك ملن مجدى نسيم لديس

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22192129وفي تاريخ  172267    دمحم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  963

 ، الصوه ابوحماد ملن السيد دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  143275دمحم ؼريب السيد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  964

 الـتؤشير:   ، ش الساحة الشعبية / بملن ايهاب ؼريب السيد 

تعديل العنوان , وصؾ تم  22192129وفي تاريخ  172274سعاد عبدالمادر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  965

 الـتؤشير:   ، سنهوا منيا الممح ملن السيد احمد بدوى

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172298جمال احمد عبدالعال ممبل سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  966

 وصؾ الـتؤشير:   ، الرست صان الحجر ملن صالح جمال احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172262وض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فرج عوض فرج ع -  967

 الـتؤشير:   ، شارع الفتح ملن كوكب شنوده حمايه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172295العربى فوزى النبوى عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  968

 م صان الحجر المإجر نسمه مصطفى حسانين  -صان الحجر  -برى مشه الـتؤشير:   ، كو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172272دمحم السيد دمحم طلخان عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  969

 الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن السيد دمحم طلخان

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172293فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اسماعيل السيد اسماعيل -  972

 وصؾ الـتؤشير:   ، كوبرى الوحده فالوس ملن دمحم السيد اسماعيل

تم تعديل  22192129وفي تاريخ  168851عبداللطيؾ عادلى االحمدى عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  971

 صان الحجر ملن هيام حامد جمعه-, وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى الرست العنوان 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  142178امانى عبدالعزيز محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  972

 لجوت وصؾ الـتؤشير:   ، سعدون بجوار مصنع الجوت / الدوكار / بملن الشركة العامه لمنتجات ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172277رشا ابوزيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  973

 الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن دمحم السعيد لطب

تم تعديل العنوان ,  22192129خ وفي تاري 172282دمحم سعد ابوالفتوح الشحات تهامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  974

 وصؾ الـتؤشير:   ، الولجا ملن سعد ابو الفتوح الشحات 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172288عبير السيد عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  975

 وصؾ الـتؤشير:   ، الحريه ابوحماد ملن محمود فوزى احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172322عطية دمحم عطية دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  976

 الـتؤشير:   ، الهيطة / صان المبلية / صان الحجر بملن دمحم عطية دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172289احمد دمحم رشاد دمحم الصارمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  977

 ش الحجار المنتزه الزلازيك ملن كمال دمحم رشاد6وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172299ابراهيم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  978

 الـتؤشير:   ، النمروط  فالوس ملن ايناس ابوالماسم دمحم خليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172266مى دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  979

 الـتؤشير:   ، الطويله فالوس ملن دمحم مهدى محمود

عنوان , وصؾ تم تعديل ال 22192129وفي تاريخ  172297سعيد على محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  982

 الـتؤشير:   ، صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن على محمود ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172262اميره نصر خليل نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  981

 ود خليفه شارع الشيخ حماد المإجر حسام دمحم محم -الـتؤشير:   ، شارع المركز المديم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172276نفيسه دمحم عبدالكريم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  982

 حسن صالح المإجر محمود السيد دمحم  -لسم عبدالعزيز  -الـتؤشير:   ، ش ابراهيم فضل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172285لم    محمود شولى سعيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  983

 الـتؤشير:   ، مالمس ملن شولى سعيد مرسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172294دمحم عبده سالمه زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  984

 المه الـتؤشير:   ، رمسيس / مركز صان الحجر بملن على عبدة س

تم تعديل  22192129وفي تاريخ  172322رمضان دمحم عادل عبدالممصود متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  985

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع عبدالمنعم رياض ملن داليا صالح وصفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129اريخ وفي ت 172258دمحم سعيد عبدالحميد بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  986

 الـتؤشير:   ، النعامنه المإجر انتصار نصيؾ حسين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172265احمد دمحم عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  987

 الزلازيك ملن دمحم محمود ابوالمكارم عبدالعزيزش عزت المساكن التعاونيه خلؾ مستشفى حمدى السيد 15الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  153179ايمان السيد احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  988

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش الشيخه حمده ملن احمد بؽدادى هجرسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172279سبك ليده برلم     ابراهيم على طه المالح ، تاجر فرد ،  -  989

 الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن محمود عبدالممصود السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172275امنيه السيد على على عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  992

 خيس المإجر دمحم السيد عبدالهادىوصؾ الـتؤشير:   ، ؼزالة ال

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172284رحاب ابراهيم الدسولى سليمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  991

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر موسى شاويش منيا الممح ملن دمحم رمضان علوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172269سبك ليده برلم    محمود مسلم محمود ذكرى ، تاجر فرد ،   -  992

 الـتؤشير:   ، سنهوا منيا الممح ملن احمد محمود مسلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172272عالء السيد محمود طحيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  993

 الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن احمد حسنين عبدالحميد 

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22192129وفي تاريخ  172286احمد دسولى حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  994

 الـتؤشير:   ، الطاهره الزلازيك ملن فتحى احمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172283احمد محمود عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  995

 وصؾ الـتؤشير:   ، حى السالم النمروط فالوس ملن مصباح محمود عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172292 ابراهيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد دمحم -  996

 الـتؤشير:   ، ش الترعه المردومه امام صيدليه د/الشربينى الصالحيه المديمه ملن عفاؾ دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172282خضره عبدالعظيم امام عريان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  997

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش هندسه الرى طريك المرور جوار مسجد الجناينى منيا الممح ملن احمد خالد حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172323جمال حلمى عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  998

 ش الجيش ابوحماد ملن داليا صالح وصفى الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172278السيد عبدالؽنى دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  999

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش امير الجيش بلبيس ملن عزيزه فإاد الشحات

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172281ده برلم    رامى دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  1222

 الـتؤشير:   ، السنيطه المؽربى الكبيره فالوس ملن دمحم لطب الشبراوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172321حجاج السيد حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1221

 ية / مركز صان الحجر بملن على السيد حسن الـتؤشير:   ، صان البحر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172296ؼريب دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1222

 الـتؤشير:   ، عليم بملن دمحم احمد دمحم العنانى

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172271برلم     محمود احمد عبدالعزيز احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  1223

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش عمر بن الخطاب حى الشيخ جوده منيا الممح ملن محسن سالمه بن تردايت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172292احمد دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1224

 ر:   ، م بشارة المإجر ابراهيم دمحم صابرالـتؤشي

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  162225ياسر السيد عطيه حسين الروبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1225

 بيشة لايد ملن اميمه صالح رمضان -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى عزبة الشهيدى  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172324تاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم رمضان عبدالف -  1226

 الـتؤشير:   ، ش بورسعيد ابوحماد ملن السيد عباس حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  166364طاحون للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1227

 ، تعدل الى ميت بشار ملن جمعه دمحم ابراهيم طاحون  الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان  22192129وفي تاريخ  172259حازم دمحم عبدالمادر احمد الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1228

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الرياض الزلازيك ملن السيد حسين احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192129وفي تاريخ  172273فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم لطفى ذكى السيد ، تاجر -  1229

 الـتؤشير:   ، الولجا ملن عادل لطفى ذكى 

تم تعديل العنوان ,  22192129وفي تاريخ  172291كريم دمحم ابراهيم دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1212

 مالن ملن دمحم ابراهيم دمحموصؾ الـتؤشير:   ، كوبرى سكر ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172324رضا دمحم نجم يحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1211

 الـتؤشير:   ، كفر ابونجم ابوحماد ملن رمضان دمحم نجم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132اريخ وفي ت 132288عماد دمحم السيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1212

 الـتؤشير:   ، تعدل الى شارع السيد حسين عماره االندلس ملن اسماعيل السيد السيد اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172352عصام سعد عبدالفتاح عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1213

 اكن البنن الصيادين الزلازيك ملن منير دمحم احمدش مس1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22192132وفي تاريخ  172321زكريا دمحم ابراهيم اسماعيل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1214

 , وصؾ الـتؤشير:   ، طحله بردين الزلازيك ملن عمرو دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172333، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا سعد الدمرداش دمحم  -  1215

 الـتؤشير:   ، الحلميه ابوحماد ملن احمد دمحم دمحم ابراهيم

تم تعديل  22192132وفي تاريخ  172322احمد على عبدهللا محمود على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1216

 صؾ الـتؤشير:   ، بهنباى الزلازيك ملن اسالم على عبدهللاالعنوان , و

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172343وليد جالل كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1217

 الـتؤشير:   ، النوبه بلبيس ملن جالل كامل دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172371سبك ليده برلم      اسالم رضا حمود دمحم السيسى ، تاجر فرد ، -  1218

 بجوار المصرؾ المإجر رضا حمود دمحم  -وصؾ الـتؤشير:   ، ش /رضا السيسى 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172341خيريه محمود اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1219

 ، خلوه ابومسلم عمريط ابوحماد ملن دمحم فكرى حسن  وصؾ الـتؤشير: 

تم تعديل  22192132وفي تاريخ  172315مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1222

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، البالشون بلبيس ملن ابراهيم دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172326د ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم منصور ابوطالب السي -  1221

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش طارق بن زياد االشاره الزلازيك ملن فوليه عبدالحى دمحم نصر وعمرو عبدالهادى دمحم مصيلحى

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172327مديحه عبدالمنعم دمحم عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1222

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع ترعه الدايدمون ملن مجدى ابراهيم منصور

تم تعديل  22192132ي تاريخ وف 163722سهى عبدالبديع دمحم السيد لنمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1223

العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تم تعديل المحل اآلخر الكائن بناحيه جميزه بنى عمرو ملن السعيد احمد عبدالفتاح عن نشاط مكتب 

 رحالت الى رئيسى آخر وتم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  22192132وفي تاريخ  163722ليده برلم     سهى عبدالبديع دمحم السيد لنمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك -  1224

العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تم تعديل المحل اآلخر الكائن بناحيه جميزه بنى عمرو ملن السعيد احمد عبدالفتاح عن نشاط مكتب 

 رحالت الى رئيسى آخر وتم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172342فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم الشحات دمحم الشحات ، تاجر  -  1225

 ش عوؾ من ش وادى النيل كفر عبدالعزيز الزلازيك ملن رجب الشحات دمحم6الـتؤشير:   ، 

ل العنوان , تم تعدي 22192132وفي تاريخ  172322هيثم السيد السيد اسماعيل حالوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1226

 وصؾ الـتؤشير:   ،  بملن روحية عبدالرحمن عطيه خضر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172342سمير السيد على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1227

 الـتؤشير:   ،  شارع جمعية المحافظه على المران الكريم المإجر امينه السيد على شحاته 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172329محمود دمحم يوسؾ مصطفى الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1228

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المحاريث والهندسه الزلازيك ملن دمحم يوسؾ مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132 وفي تاريخ 172338هيثم السيد عبدالعزيز على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1229

 صناعات صؽيره المنطمه الصناعيه الثانيه المإجر عبدهللا دمحم سليم  24الـتؤشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172348احمد رضا دمحم السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1232

 سماعيليه بلبيس ملن عبدالسالم عبدالسميع مدينالـتؤشير:   ، بساتين اال

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  157284دمحم احمد توفيك الشافعى سته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1231

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد حمودة / العزيزية / بملن ممدوح عبدالمنعم عبدهللا لنديل الديب

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172319راهيم السيد شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مجدى اب -  1232

 وصؾ الـتؤشير:   ، طاروط الزلازيك ملن ابراهيم السيد شولى

صؾ تم تعديل العنوان , و 22192132وفي تاريخ  172323اسالم دمحم احمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1233

 الـتؤشير:   ، ميت بشار منيا الممح ملن عصام دمحم يوسؾ دياب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172328عبدهللا حسين عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1234

 الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن فوزيه موسى مسلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  122945، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد على حسين السيد  -  1235

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش عبدالرحمن الناجى فالوس ملن حسن عبدالرحمن دمحم سالم 

تم تعديل العنوان  22192132وفي تاريخ  151715فاطمه ابراهيم الدسولى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1236

عن نشاط مصنع للصناعات المػ<يه لصناعات  151715, وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 السيارات برأسمال خمسون الؾ جنيه بناحية كفر شلشلمون ملن السيد عابد دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  138439ليده برلم    دمحم فتحى السيد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  1237

 ملن سعيد السيد احمد -الـتؤشير:   ، تعدل الى شارع ترعة المركزية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172334ايمان ابراهيم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1238

 لمرايصه الصالحيه ملن عصام دمحم سويلمالـتؤشير:   ، ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172349صباح كمال كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1239

 الـتؤشير:   ، بساتين االسماعيليه بلبيس ملن يمانى صالح دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172326يده برلم    ثناء دمحم عطيه عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ل -  1242

 شارع الشرفا شيبه النكاريه ملن دمحم عبدالمنعم دمحم امام 8الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172332هبه صالح دمحم كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1241

 ، كوم حلين منيا الممح ملن ناهد دمحم فاروقالـتؤشير:   

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172325دمحم السيد دمحم الدمرداش طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1242

 وصؾ الـتؤشير:   ، لسم عبدالعزيز ش دمحم اللبان الزلازيك ملن وائل السيد دمحم الدمرداش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172329ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     منى لاسم -  1243

 الـتؤشير:   ، السعدى بشاره الظواهريه منشاه ابوعمر ملن موسى عبدالرازق على

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  155715عبدالعزيز عبدالسالم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1244

بناحية ع عبداللطيؾ طريك ابوحماد الزلازيك ملن شريؾ دمحم 155715وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 6دمحم

 تم تعديل العنوان , 22192132وفي تاريخ  172314خالد مصطفى عبدالعزيز عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1245

 / شارع الحرفيين  / ارض الجوت بملن نورا عبدهللا مجاهد ابراهيم  125و  124وصؾ الـتؤشير:   ، العمار / رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172352عبدالحميد السيد خليل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1246

 مال دمحم كيالنى الـتؤشير:   ، سواده المإجر عبدالمنعم ج

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172339دمحم مصطفى عامر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1247

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصوالح جوار كوبرى الوحده فالوس ملن صفاء عبدهللا حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172336شيماء دمحم صابر جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1248

 الـتؤشير:   ، شنباره الميمونه الزلازيك ملن وليد رمزى عبدالعزيز عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172313هانى حسن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1249

 لمإجر السيد احمد عثمان الـتؤشير:   ، كفر الحصر ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172313هانى حسن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1252

 2225-1 -25واؼلك فى  2222-12-9الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية كفر الحصر افتتح فى 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172346يحيى عماد منير عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1251

 االشارة المإجر ايمان عواد عبدالفتاح  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع السنهوتى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132يخ وفي تار 172344دمحم حسين حسينى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1252

 الـتؤشير:   ، الحلميه المإجر حسين حسينى حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172328احمد ممدوح دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1253

 الـتؤشير:   ، بنى هالل المإجر ربيع مصطفى خليل 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  157284فيك الشافعى سته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد تو -  1254

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد الرحمة / العزيزية بملن فوزى محمود مرسى الديب

م تعديل العنوان , ت 22192132وفي تاريخ  157284دمحم احمد توفيك الشافعى سته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1255

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد حموده العزيزيه ملن ممدوح عبدالمنعم عبدهللا لنديل الديب

تم  22192132وفي تاريخ  172311النمراشى لالعالؾ والحاصالت الزراعيه بالتجزئه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1256

 ه الحسينيه ملن احمد النمراشى سالمهتعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، سعود المبلي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172337عبدالنبى رجب جوده دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1257

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش بور سعيد المإجر هانم عبدالنبى دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172327برلم    دمحم دمحم سامى فاروق ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  1258

 الصالحيه بحر البمر الحسينيه ملن دمحم سامى فاروق8الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172351سامح فوزى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1259

 يك مان اكمل زكى مهرانالـتؤشير:   ، تل حوين الزلاز

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172347دمحم جميل عبدالمنعم احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1262

 وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص البصل بملن ليلى دمحم دمحم خليل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  138439  دمحم فتحى السيد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  1261

 الـتؤشير:   ، تعدل الى عزبة حسين سالم بنى جرى ملن سامى ناجى فايز 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172318دمحم رفعت عبدالرحمن بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1262

 يه فالوس ملن رفعت عبدالرحمن بيومىوصؾ الـتؤشير:   ، اكياد المبل

تم تعديل العنوان  22192132وفي تاريخ  172345عبدالسالم صبحى ابراهيم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1263

 , وصؾ الـتؤشير:   ، السماعنه فالوس ملن صبحى ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  155715د ،  سبك ليده برلم    عبدالعزيز عبدالسالم دمحم ابراهيم ، تاجر فر -  1264

 6وصؾ الـتؤشير:   ، ع عبداللطيؾ طريك ابوحماد الزلازيك ملن شريؾ دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172316لطفى نبيه طاهر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1265

 :   ، انشاص البصل الزلازيك ملن دمحم نبيه طاهر السيدالـتؤشير

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172332دمحم عوض هللا عرفات عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1266

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مصطفى عارؾ االشاره الزلازيك ملن لوزه فإاد صالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172331سن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا السيد احمد ح -  1267

 الـتؤشير:   ، اوالد مهنا المإجر عبدالناصر دمحم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192132وفي تاريخ  172331رضا السيد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1268

 2228-12-23واؼلك فى  2228-11-27، كان لها محل بناحية اوالد مهنا افتتح فى الـتؤشير:   

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172335دمحم ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1269

 وصؾ الـتؤشير:   ، الجديده المإجر عبدهللا عبدالفتاح احمد 

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172317على احمد العتريس على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  1272

 امام حضانه الشبان المسلمين حى الزهور الزلازيك ملن نادر عبدالرحيم البرعى 12وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22192132وفي تاريخ  151715برلم     فاطمه ابراهيم الدسولى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  1271

 , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر شلشلمون ملن السيد عابد دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22192132وفي تاريخ  172312سماح دمحم دمحم السيد الشوبكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1272

 لسوق ملن ابراهيم ندا احمدوصؾ الـتؤشير:   ، الصحافه مشتول ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172376حسام دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1273

 الـتؤشير:   ، االسديه ابوحماد ملن اشرؾ مدين حسينى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131تاريخ  وفي 172382ياسر يسرى دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1274

 الـتؤشير:   ، بنى هالل المإجر هيثم يسرى دمحم عبدالجواد 

تم تعديل العنوان  22192131وفي تاريخ  172423عبدالخالك ابراهيم عبدالخالك عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1275

 يد عبدهللا يونس, وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن الس

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  149715حماد فرحان عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1276

 الـتؤشير:   ، تل جراد انشاص الرمل بلبيس ملن  فرحان عامر دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131تاريخ  وفي 149715حماد فرحان عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1277

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تجاره   وتعبئه مواد ؼذائيه وسكر ومنتجات البان ولحوم وزيوت   فى مشتول السوق

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172424فرج عبده فرج السكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1278

 يوسؾ بن المإجر زكى زكى متى  -ش باب الشريه 39ير:   ، الـتؤش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172374وائل احمد عبده السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1279

 الـتؤشير:   ، نبتيت ملن احمد عبده احمد

تم تعديل  22192131وفي تاريخ  153219البالصى لمطع ؼيار السيارات المستعمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1282

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى شبرا النخله ملن ايهاب حسين دمحم البالصى 

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172372سوميه زكريا ابراهيم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1281

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الملعه المرين ملن ياسر دمحم فتحى انور

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  149584دمحم عبدالمجيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1282

 لن حنان دمحم سالمه م-الـتؤشير:   ، تعدل الى العزبه الحمراء 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172354جمال عبدالناصر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1283

 الـتؤشير:   ، طويحر ملن حمدى عبدالعزيز دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172386كريم على لاسم ممبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1284

 الـتؤشير:   ، عزبة النمطه سراج الدين المإجر على لاسم ممبل 

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172375مظهر سليمان ابوالمجد ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1285

 م سليمان ابوالمجدوصؾ الـتؤشير:   ، ش البنن الوطنى صان الحجر ملن عبدالحلي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172382سناء السيد عبدهللا سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1286

 الـتؤشير:   ، السناجره ابوحماد ملن دمحم السيد عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131اريخ وفي ت 172361خلود نبيل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1287

 الـتؤشير:   ، بنى عليم ملن عبدالعزيز عبدالكريم السيد حسن

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172392لمياء سلمى هليل دمحم ابو علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1288

 سلمى هليل دمحم  ش المسجد منشية السادات ملن  4وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172425احمد دمحم احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1289

 الـتؤشير:   ، الرست صان الحجر ملن سعيده سالم دمحم

تم تعديل  22192131اريخ وفي ت 172358مصطفى برؼوت سالم السيد برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1292

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، حفنا بلبيس ملن عبدالسميع السيد سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172368نوال دمحم الهادى موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1291

 ىوصؾ الـتؤشير:   ، ام الزين الزلازيك ملن منيره عبدالصادق عل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172399ملكه دمحم احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1292

 الـتؤشير:   ، بيشة عامر المإجر سيؾ الدين عبدالحميد دمحم 

عديل العنوان , وصؾ تم ت 22192131وفي تاريخ  172387رضا دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1293

 الـتؤشير:   ، السعادنه كفر ايوب بلبيس ملن السيد محمود عيسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172377صالح عبده السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1294

 الـتؤشير:   ، مشتول الماضى ملن ابراهيم سعيد عطوه عرابى 

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172379سليم دمحم سليم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح  -  1295

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصوه ملن محمود دمحم بندارى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  132469دمحم احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1296

 بناحية الصالحيه المديمه فالوس ملن احمد احمد على سالم 132469ؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم الـت

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172373احمد السيد محمود حسين ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1297

 د حسين وصؾ الـتؤشير:   ، مالمس المإجر السيد محمو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172395خالد شحاته احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1298

 الـتؤشير:   ، عرب الفدان ابوحماد ملن عصام دمحم دمحم

م تعديل العنوان , وصؾ ت 22192131وفي تاريخ  172359دمحم سالم خليل سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1299

 الـتؤشير:   ، شارع الجمهوريه ملن محمود امين دمحم

تم تعديل العنوان  22192131وفي تاريخ  172384عبدهللا دمحم فتحى عبدالستار الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1122

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل المإجر فاطمه السيد ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  125232منصور دمحم خليل عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد -  1121

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن وسام منصور دمحم

ل العنوان , تم تعدي 22192131وفي تاريخ  125232احمد منصور دمحم خليل عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1122

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مماوالت عموميه فى ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172394احمد السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1123

 الـتؤشير:   ، بنى هالل المإجر عمرو السيد دمحم على

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172366د عياش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سمر عبدالنبى دمحم عي -  1124

 وصؾ الـتؤشير:   ، الحريه ملن دمحم صبرى دمحم طلبه

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172393منار حسين عبدالعزيز عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1125

 ير:   ، سعود المبليه ملن عبدالرازق عدالن كريموصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172378احمد على دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1126

 الـتؤشير:   ، العباسه الكبرى ابوحماد ملن  على دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172145رد ،  سبك ليده برلم    صفاء دمحم محى الدين حسيب ، تاجر ف -  1127

 وصؾ الـتؤشير:   ، النوبه بلبيس ملن دمحم محيى الدين حسيب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172357دمحم عادل حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1128

 يل جوار المدرسه االعداديه النوافعه فالوس ملن  عادل حسين دمحمالـتؤشير:   ، سعدت ابوخل

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172381حسنى سعيد عبدالمنعم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1129

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ميت بشار المإجر سعيد عبدالمنعم عبدالهادى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172397دمحم توفيك ابوالفتوح بشير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1112

 الـتؤشير:   ، ابوطواله منيا الممح ملن محمود توفيك ابوالفتوح بشير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131يخ وفي تار 172421دمحم سمير دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1111

 ش ملجؤ اليتيمات النحال  الزلازيك ملن سامى عثمان حامد42الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22192131وفي تاريخ  168884احمد ؼالب اسماعيل دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1112

 لن محمود محفوظ اسماعيل , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ميت حمل م

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  151173ايمان عالء عبدالحميد جمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1113

 النحال ملن مينا كمال سمعان -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش العزازى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172356    احمد ابراهيم حسن بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  1114

 الـتؤشير:   ، دهمشا ملن طارق محمود احمد شحاته

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172383احمد دمحم عزت كامل الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1115

 دمحم عزت كامل وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الدكتور دمحم مندور ملن

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172388صفيه عبدالحكيم عامر دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1116

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصحافه مشتول السوق ملن احمد محمود عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  149715حماد فرحان عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1117

عن نشاط تجارة وتعبئة مواد ؼذائيه والبان برأسمال  149715الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنيه بناحية تل جراد انشاص الرمل بلبيس ملن  فرحان عامر دمحم 15222

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172372، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عبدالفتاح صالح سالمه -  1118

 وصؾ الـتؤشير:   ، سعود  البحريه الحسينيه ملن  عبدالفتاح صالح سالمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172422بهاء ماهر محمود عرام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1119

 االشارة المإجر احمد دمحم ابراهيم  -ش برج الزهراء 23ـتؤشير:   ، ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172396ناجى فاروق كامل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1122

 الـتؤشير:   ، ش الجيش ابوحماد ملن كاميليا زكى سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172422تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد حسنى احمد سالمه ،  -  1121

 الـتؤشير:   ، برج السيد ابوجاب هللا امتداد طلبه عويضه الموميه ملن سوزان عبدهللا خليل

تعديل العنوان , وصؾ تم  22192131وفي تاريخ  172369هانى دمحم عبدالمولى عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1122

 الـتؤشير:   ، المبه منيا الممح ملن ماهر دمحم نصر عطا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172367دمحم ياسر دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1123

 الـتؤشير:   ، الحوض الطويل منيا الممح ملن ياسر دمحم عبدالفتاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  125232احمد منصور دمحم خليل عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1124

 152222عن نشاط لطع ؼيار سيارات برأسمال  125232وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنيه بناحية كفر العزازى ملن وسام منصور دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172362دمحم عبدالسالم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1125

 الـتؤشير:   ، كوبرى سليم العزبه البيضا صان الحجر ملن احالم السيد عبده

تم تعديل العنوان ,  22192131في تاريخ و 172362محمود امين دمحم السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1126

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الجمهوريه ملن دمحم سالم خليل سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  132469دمحم احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1127

 سالمالـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن احمد احمد على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172389سونيه انور على االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1128

 ش الثورة من ش المدير حى الزهور المإجر اميره صالح الدين انور االعصر 41الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172426م    سامح دمحم جمال عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  1129

 الـتؤشير:   ، ش السويمه منيا الممح ملن احمد حسين السيد

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172365دمحم على عبدهللا دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1132

 ر اسالم على عبدهللا وصؾ الـتؤشير:   ، بنهباى المإج

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172385خالد ابراهيم عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1131

 وصؾ الـتؤشير:   ، حى المؽازى ابوحماد ملن احالم احمد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172398عبدهللا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1132

 الـتؤشير:   ، العباسه الكبرى ملن احمد عصمت احمد معالى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172355دمحم سعيد عبدالعزيز مرمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1133

 السيد حنفىالـتؤشير:   ، عزبه ابوطحيمر ملن عنانى على 

تم تعديل العنوان ,  22192131وفي تاريخ  172391دينا حاتم محمود حامد الناحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1134

 وصؾ الـتؤشير:   ، ام الزين المإجر احمد ناجى العزب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22192131وفي تاريخ  172364هميس حسين السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1135

 الـتؤشير:   ، ع التل الحسينيه ملن فاطمه دمحم دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192121وفي تاريخ  169124محمود دمحم عبدالرحمن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التؤشير:  تعدل الى تجارة اجهزه كهربائيه والكترونيه

تم تعديل النشاط , 22192121وفي تاريخ  145786ريهام عامر بركات طلب راجح الطحاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصؾ التؤشير:  اضافة نشاط توريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192121وفي تاريخ  145786الطحاوى تريد لالستيراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 اضافة نشاط توريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192121وفي تاريخ  72193شعبان جودة حسن زويد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 تعدل الى كافتريا ولاعة افراح

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192122وفي تاريخ  126551السيد سعدهللا دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 يضاؾ استيراد معدات ثميله ومماوالت عامه وتوريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  132827يم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم مسلم مصطفى سل -  6

 التؤشير:  تعدل الى توريد اجهزة الكمبيوتر واالنظمه األمنيه فيما عدا خدمات االمنترنت واالمن والحراسه والكاميرات الالسلكيه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192122وفي تاريخ  168636برلم   هانى دمحم ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  7

 تعدل الى تجارة اسمان طازجه بالجمله

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192122وفي تاريخ  166372دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 تعدل الى مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  129488عرفة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود السيد ابراهيم  -  9

 التؤشير:  تعدل الى تجارة لطع ؼيار سيارات

تم تعديل 22192123وفي تاريخ  153233مندور للمماوالت العامه والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 يضاؾ توريدات عامه النشاط , وصؾ التؤشير: 

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192123وفي تاريخ  153233مندور للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 يضاؾ توريدات عامه

يل النشاط , تم تعد22192123وفي تاريخ  128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى  اكسسوار محمول

تم تعديل النشاط , 22192123وفي تاريخ  128452هيثم فوزى عبد هللا عبد الواحد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى  مكتب رحالت ونمل عمال شركات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192123وفي تاريخ  74446رد ،  سبك ليده برلم   طارق فتحى مصلحى عبدالسالم ، تاجر ف -  14

 التؤشير:  تعدل الى ماكينة طحين

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192126وفي تاريخ  79877عبدالحافظ احمد محمود لناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التؤشير:  تعدل الى مماوالت ومشاالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192128وفي تاريخ  138124دالمادر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اشرؾ عب -  16

 التؤشير:  تعدل الى صيانه وبيع موبيالت

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192112وفي تاريخ  121224اعتماد دمحم دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 لنشاط الى/ مستلزمات طبيهتعدل ا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192112وفي تاريخ  161375محمود عاطؾ طلبه دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التؤشير:  يضاؾ تسويك وتصنيع المكمالت الؽذائيه والمستحضرات الطبيه والمطهرات وتصنيع كل ماسبك لدى الؽير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192113وفي تاريخ  123112حميد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالكريم عبدال -  19

 التؤشير:  تعدل الى زيوت وشحومات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192113وفي تاريخ  168226احمد الصادق على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وبماله جملة تعدل الى بيع عطارة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192113وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التؤشير:  تعدل الى تصنيع وتوريد المالبس الجاهزه لدى الؽير فيما عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , 22192113وفي تاريخ  155214ليده برلم   عبدالسالم الشحات عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 وصؾ التؤشير:  تعدل النشاط ليصبح بيع اجهزه كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192113وفي تاريخ  169643صالح دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التؤشير:  اضافه نشاط مضرب ارز

تم تعديل النشاط , 22192113وفي تاريخ  164213لتصنيع ودهان وبيع المونتال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   المصير  -  24

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى تصنيع ودهان وبيع المونتال

وصؾ تم تعديل النشاط , 22192113وفي تاريخ  164213ممدوح السيد دمحم حسن المصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التؤشير:  تعدل الى تصنيع ودهان وبيع المونتال

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192113وفي تاريخ  129257رشا رشدى عبد العال حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التؤشير:  تعدل الى ادوات  منزليه

تم تعديل النشاط , 22192113وفي تاريخ  167182عامر محمود يوسؾ محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  27

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى تصنيع المراتب االسفنج

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192113وفي تاريخ  132242يسرى محمود سليمان نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 6من المجموعه  36والفمرة  19التؤشير:  يضاؾ االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط 22192113وفي تاريخ  151992  احمد ابراهيم الدسولى عبدالحليم عشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  29

 , وصؾ التؤشير:  تعدل الى ورشة خياطه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192113وفي تاريخ  123212دمحم بالل الباز بالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 الؽاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192113وفي تاريخ  115286بك ليده برلم   محى حسانين دمحم عطية ، تاجر فرد ،  س -  31

 تعدل النشاط ليصبح تحميص وتمشير الفول ومستلزمات االنتاج الزراعى

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192114وفي تاريخ  167721سعاد عبدالمنعم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 تعدل الى تربية مواشى حالبهالتؤشير:  

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192114وفي تاريخ  169348خليل دمحم زكرى  خليل السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التؤشير:  تعدل الى معرض بيع اسمدة ومبيدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192114وفي تاريخ  136725رضا عبدالسالم  اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التؤشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال

تم تعديل النشاط , 22192115وفي تاريخ  167416عماد عبدالسالم عبدالعاطى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مصنع كرتون

تم تعديل النشاط , 22192115وفي تاريخ  163169بدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالفتاح عبدالحفيظ ع -  36

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى تجارة مواد ؼذائيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , 22192115وفي تاريخ  144428روحية ابوزيد عليوة على حسن ؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمالوصؾ التؤشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192115وفي تاريخ  152547نيرة دمحم رشدى دمحم عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التؤشير:  تعدل الى توريدات عمومية وتوريد عماله

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192115وفي تاريخ  162989دمحم سليمان سالمه سليمان مطير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 التؤشير:  تعدل الى سوبر ماركت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192116وفي تاريخ  156672ايمن اسماعيل دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التؤشير:  تم الؽاء االستيراد

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192116وفي تاريخ  116267رد ،  سبك ليده برلم   احمد كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر ف -  41

 التؤشير:  تعدل الى مكتب استيراد وتصدير وتوكيالت تجاريه وتوريدات عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192116وفي تاريخ  41222السيد عوض عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 اله وتموينتعدل الى بم

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192116وفي تاريخ  155926امينه السيد العربى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التؤشير:  تعدل الى توريدات حكوميه وبيع اطارات وبطاريات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192117وفي تاريخ  169912احمد السيد السيد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 تعدل الى معلؾ مواشى تسمين

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192117وفي تاريخ  134422فيفى على السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192117وفي تاريخ  74431سبك ليده برلم   دمحم ؼريب السيد ؼريب ، تاجر فرد ،   -  46

 تم الؽاء االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

الحاصاالت الزراعيه وتصنيع وتعبئة الممرمشات بانواعها وتم الؽاء االستيراد التؤشير:  تعدل الى تمشير وتعبئة الفول السودانى و

 والتصدير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

وتصنيع وتعبئة الممرمشات بانواعها وتم الؽاء االستيراد التؤشير:  تعدل الى تمشير وتعبئة الفول السودانى والحاصاالت الزراعيه 

 والتصدير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192117وفي تاريخ  165499ابراهيم دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 التؤشير:  اضافة توريدات عمومية

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192117وفي تاريخ  57222  احمد باز السيد  على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  52

 يضاؾ توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192117وفي تاريخ  167163عبدالحليم دمحم عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التؤشير:  تعدل الى خردة وكسارة بالستين

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192117وفي تاريخ  149422م ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم جمال جوده ابراهي -  52

 تعدل الى بيع لطع ؼيار سيارات مستعمله

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192122وفي تاريخ  79552هدى دمحم سامى دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 مل والنمل للؽيرمواد بناء والن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفي تاريخ  121665مإسسة احمد دمحم عبدالرحمن لالستيراد والتوكيالت التجاريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

من المجموعه  36والفمرة 19تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى االستيراد فيما عدا المجموعه عدا المجموعه 22192122

 تجاريهوالتوكيالت ال  6

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  121665احمد دمحم عبدالرحمن سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 والتوكيالت التجاريه  6من المجموعه  36والفمرة 19التؤشير:  تعدل الى االستيراد فيما عدا المجموعه عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  161163لشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سعد ابوالعزم حسن ا -  56

 التؤشير:  تعدل النشاط ليصبح / توكيالت تجاريه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192121وفي تاريخ  124292مصطفى درويش دمحم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  57

 التؤشير:  يضاؾ تجارة مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192121وفي تاريخ  122658محمود دمحم النبوى مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 ضافة نشاط توريد مستلزمات طبية الى النشاطا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192121وفي تاريخ  117522رضا حسين عبداللطيؾ حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  59

 التؤشير:  تعدل الى مكتب مماوالت وتوريدات عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192121وفي تاريخ  142772  الشحات السيد دمحم دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  62

 التؤشير:  تعدل الى نمل بضائع

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192121وفي تاريخ  166943عبدالحميد السيد منصور حلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التؤشير:  تعدل الى معلؾ مواشى حالبه وتسمين

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192121وفي تاريخ  136442فرح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالبديع دمحم دمحم -  62

 تعدل الى مماوالت عامه وتوريدات عامه وتوكيالت تجاريه

ر:  تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشي22192121وفي تاريخ  122426هيثم انيس ابراهيم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 تعدل الى بيع لطع ؼيار سيارات مستعمله

تم تعديل 22192122وفي تاريخ  162265مكتب الكاشؾ للتوريدات العموميه والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى مكتب الحمد للتوريدات العموميه والمماوالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  162265اشؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فوزى محمود خليل الك -  65

 التؤشير:  تعدل الى مكتب الحمد للتوريدات العموميه والمماوالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192122وفي تاريخ  165252اسامه هالل السيد احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 شير:  يضاؾ مدشة حبوب محاصيل زراعيهالتؤ

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192122وفي تاريخ  122854السيد دمحم سيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  67

 تعدل الى ورشة نجارة

تم تعديل النشاط , 22192122 وفي تاريخ 165838حسن ابوالمعاطى ابوالمعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مدشة حبوب واعالؾ ووحدة خلط اعالؾ

تم تعديل النشاط , 22192123وفي تاريخ  168282اسراء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى ميكب ارتست

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192123وفي تاريخ  167989، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    طارق ابراهيم دمحم سويلم -  72

 التؤشير:  يضاؾ اجهزه كهربائيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192123وفي تاريخ  157527دمحم عادل حامد دمحم كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

عامه وادارة المشروعات وتمديم االستشارات التسويمية وااللتصادية ماعدا االستشارات  التؤشير:  مكتب توكيالت تجارية وتوريدات

 المانونية

تم تعديل النشاط , 22192127وفي تاريخ  157561رضا ابراهيم حسن احمد عرفات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  72

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى بماله

تم 22192127وفي تاريخ  149722ولطع ؼيار سيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   العوضى لبيع وشراء سيارات  -  73

 تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى معرض بيع وشراء سيارات ولطع ؼيار سيارات

ؾ تم تعديل النشاط , وص22192127وفي تاريخ  149722العوضى لتجارة السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  74

 التؤشير:  تعدل الى معرض بيع وشراء سيارات ولطع ؼيار سيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192128وفي تاريخ  92519رافت دمحم االنور دمحم رافت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  75

 التؤشير:  الؽاء نشاط المماوالت العامه وتنسيك الحدائك

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192128وفي تاريخ  126597د ،  سبك ليده برلم   سمير شرؾ للمفروشات ، تاجر فر -  76

 التؤشير:  تعدل النشاط ليصبح / تجاره مفروشات وبطاطين

تم تعديل 22192128وفي تاريخ  126597شرؾ جروب لالستيراد والوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  77

 النشاط ليصبح / تجاره مفروشات وبطاطينالنشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169752ياسر الشحات مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  78

 التؤشير:  تعدل الى  معلؾ تسمين مواشى وحالبه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192128اريخ وفي ت 149989ابراهيم على مرسى لبن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  79

 يضاؾ توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192128وفي تاريخ  149989ابراهيم على مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 يضاؾ توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192128وفي تاريخ  165456رلم   عماد فاروق دمحم دمحم امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  81

 التؤشير:  تعدل الى ورشة لص ورق

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192129وفي تاريخ  147622اسماء عبدالحميد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 التؤشير:  تعدل الى بماله تموينيه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192129وفي تاريخ  81617تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ دمحم  مؤمون امين ، -  83

 6من المجموعه  36والفمره  19اضافه نشاط االستيراد فيماعدا المجموعه 

ير:  تم تعديل النشاط , وصؾ التؤش22192129وفي تاريخ  134684خالد فرج حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  84

 6من المجموعه  36والفمرة  19تعدل الى  مصنع الوان بالستين وتصدير واستيراد مستلزمات مايلزم النشاط فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192129وفي تاريخ  159835احمد عبدهللا دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  85

 التؤشير:  اضافة توريدات عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22192129وفي تاريخ  153179ايمان السيد احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 تعدل الى مكتب خدمات حكوميه

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير: 22192129وفي تاريخ  167682اسامه دمحم دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  87

 يضاؾ لطع ؼيار سيارات ووحدات توليد ومعدات والتوريدات العموميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192129وفي تاريخ  162225ياسر السيد عطيه حسين الروبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  88

 التؤشير:  تعدل الى عصائر طبيعيه ومثلجات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192132وفي تاريخ  164287سبك ليده برلم     نبيل جودت دمحم شمس الدين ، تاجر فرد ، -  89

 التؤشير:  بماله وتموين

تم 22192132وفي تاريخ  148822إالكترو جاد لتجارة االجهزة الكهربائية والتوريدات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  اضافة توريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192132وفي تاريخ  148822بيل مرسى دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد ن -  91

 التؤشير:  اضافة توريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192131وفي تاريخ  157522احمد دمحم عبدالفتاح محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 ت داخليه ونمل عمالالتؤشير:  تعدل الى مكتب رحال

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192131وفي تاريخ  157521السيد دمحم عبدالفتاح محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  93

 التؤشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال

تم تعديل النشاط 22192131وفي تاريخ  153219البالصى لمطع ؼيار السيارات المستعمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  94

 , وصؾ التؤشير:  تعدل الى بيع لطع ؼيار آالت زراعيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192131وفي تاريخ  151173ايمان عالء عبدالحميد جمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  95

 التؤشير:  تعدل الى مشؽل مالبس جاهزه  عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22192131وفي تاريخ  138661مايكل عادل نصيؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  96

 التؤشير:  تعدل الى بيع ادوات منزليه بالجمله

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع 22192122وفي تاريخ  172212اجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حسين ابراهيم عبدالهادى النشوى ، ت -  1

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  172212دمحم عبدهللا ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172262ليده برلم   فرج عوض فرج عوض ، تاجر فرد ،  سبك  -  3

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172258السيد دمحم عبدالعزيز العوضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192113وفي تاريخ  169773  هشام السيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  5

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172227ابراهيم السيد دمحم السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التؤشير: 22192121وفي تاريخ  169576دمحم سالم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169972حسام دمحم السعيد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169942توفيك عبدالعزيز دمحم سعيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169934دمحم لطفى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131 وفي تاريخ 172354جمال عبدالناصر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169696دمحم حسن سليمان راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  172151السيد مصطفى دمحم حسين الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  169716دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172386كريم على لاسم ممبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172375مظهر سليمان ابوالمجد ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172382سناء السيد عبدهللا سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192114وفي تاريخ  169839عبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169846سعيد منصور حامد سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  19

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172295العربى فوزى النبوى عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169745بركات عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  21

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172124عماد مجدى السيد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  169598 سالمه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايهاب دمحم -  23

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172288فارس ماهر مرجان جريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169564، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يوسؾ كمال يوسؾ رشوان -  25

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169922سعيد السيد عبداللطيؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169814ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وردشان دمحم شافعى سليمان متول -  27

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192126وفي تاريخ  169666حسام الدين دمحم ابوشرخ حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192132وفي تاريخ  172347وان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم جميل عبدالمنعم احمد رض -  29

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169957دمحم ابراهيم حسن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169962، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   طلعت عيد متولى عبدالعزيز  -  31

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفي تاريخ  169762هشام ياسين ياسين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفي تاريخ  172155رد ،  سبك ليده برلم   عماد دمحم السيد دمحم جمعه ، تاجر ف -  33

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192128وفي تاريخ  172243طارق عماد عبدالرسول مرسى على عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172361،  سبك ليده برلم    خلود نبيل دمحم محمود ، تاجر فرد -  35

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  125134دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  125134ك ليده برلم   دمحم احمد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سب -  37

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172234سامى رزق احمد حسين السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192122وفي تاريخ  172227سبك ليده برلم   بهاء الدين عبدهللا على على شاهين ، تاجر فرد ،   -  39

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  172244هبه احمد دمحم السيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 22192128وفي تاريخ  172229ليده برلم    رمضان عبدالصمد حجازى عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك -  41

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172253دمحم منير رمضان عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169865ك ليده برلم   انس عبداللطيؾ دمحم السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سب -  43

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل 22192128وفي تاريخ  169682السنجرى لمطع ؼيار واكسسوارات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172268اسالم سامى عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169954صبحى عبدالحميد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169568محفوظ عبدهللا محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169582ؼاده محى عبدالدايم عبدالمطلع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  172227خالد محمود طه سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169941اسالم بكر السيد دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  169711السيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصباح جوده  -  51

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفي تاريخ  172164رانيا رزق ميخائيل رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172373ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد السيد محمود حسين  -  53

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172395خالد شحاته احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفي تاريخ  169848رد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم دمحم منسى ، تاجر ف -  55

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172322عطية دمحم عطية دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172296سبك ليده برلم     دمحم حلمى عبدالحليم دمحم الجمال ، تاجر فرد ، -  57

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 22192122وفي تاريخ  172291رضوان عماد احمد رضوان رشوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172292سبك ليده برلم    عصام الدين سليمان احمد على ، تاجر فرد ،  -  59

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  172212صفاء عيد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  172221لم   دمحم السيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  61

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  169595دمحم سالم دمحم دمحم الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169895برلم   دمحم عبدالرازق احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  63

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169819شريؾ احمد صابر دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفي تاريخ  169668تامر حمدى فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192132وفي تاريخ  172336شيماء دمحم صابر جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117تاريخ  وفي 169944عالء السيد جوده السيد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  67

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169971حسين دمحم حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفي تاريخ  169757احمد ابراهيم مهدى نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفي تاريخ  169739هويده جمال دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  72

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192132وفي تاريخ  163722سهى عبدالبديع دمحم السيد لنمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192132وفي تاريخ  163722سهى عبدالبديع دمحم السيد لنمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  72

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  168759هبا سعيد عبدالستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  73

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169869شيرين السيد عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  74

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  172255دمحم السيد عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  75

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192113وفي تاريخ  169776دمحم عبدالفتاح دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  76

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169697د احمد شحاته يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وفاء سي -  77

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  169712جيهان طلعت جمال المرنفيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  78

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172396امل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ناجى فاروق ك -  79

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172422خالد حسنى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169752جر فرد ،  سبك ليده برلم   ياسر الشحات مصطفى دمحم ، تا -  81

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفي تاريخ  169752دمحم السيد احمد دمحم جناحة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  172121سبك ليده برلم     ام دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ، -  83

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172129اسعاد الزينى صالح احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  84

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172121سبك ليده برلم   رامى احمد حسين احمد سعد ، تاجر فرد ،   -  85

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169559متولى متولى دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169563ك ليده برلم   احمد ربيع علوان جالل الدين ، تاجر فرد ،  سب -  87

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفي تاريخ  169821امانى فتحى السيد امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  88

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192132وفي تاريخ  172342م   دمحم الشحات دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  89

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172222عبدالحميد كمال عبدالحميد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172221برلم   ابوالعال احمد ابوالعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  91

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169962زينب دمحم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169963 ايه ابراهيم احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  93

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  172154ضياء عبدالنبى على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  94

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128في تاريخ و 172252كامل زهران كامل جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  95

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169685دمحم عاطؾ دمحم ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  96

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131خ وفي تاري 172369هانى دمحم عبدالمولى عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  97

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172367دمحم ياسر دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  98

 التؤشير: خاص

تعديل نوع الشركة , وصؾ  تم22192113وفي تاريخ  169793دمحم جمعه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  99

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169699دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز العرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113خ وفي تاري 169794ابراهيم دمحم عبدالحميد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  169652عرفات عبدالعال سليم هانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  172269محمود مسلم محمود ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169929اسماعيل محمود جالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  172272لسيد محمود طحيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عالء ا -  125

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169952احمد عالء الدين دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172231رإؾ عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فكرى عبدال -  127

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192127وفي تاريخ  172179احمد ابراهيم احمد عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  128

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  172228جوده عزب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امينه -  129

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169691دمحم مخيمر السيد عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169872لعليم دمحم ابو الهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدا -  111

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172262اشرؾ ابراهيم متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  115286دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محى حسانين -  113

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172224عاطؾ دمحم حسن دمحم ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172234الؽفار طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ام دمحم عبدهللا عبد -  115

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192121وفي تاريخ  169565تامر دمحم عبدالرحمن ؼنيم السداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169932ريا احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم زك -  117

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  132469دمحم احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  118

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  169727ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا سمير على -  119

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172389سونيه انور على االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172426، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح دمحم جمال عبدهللا -  121

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172321حجاج السيد حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169754سبك ليده برلم     فضيله احمد حسن سليمان ، تاجر فرد ، -  123

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172295احمد عيد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172118برلم    وليد حسن عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  125

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 22192123وفي تاريخ  172136محمود عبدالحميد عبدالكريم ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192121وفي تاريخ  169567بك ليده برلم   شيماء عبداللطيؾ عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  س -  127

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169816دمحم جمال نصر دمحم نصر خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  128

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192132وفي تاريخ  172343ه برلم   وليد جالل كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  129

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169978ماجدى احمد ؼنيمى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169758حميدة دمحم عبدالهادى كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192128وفي تاريخ  172242عبدالحليم دمحم احمد حسن الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 ير: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192113وفي تاريخ  172363احمد عثمان ماهر موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  169771رانيا دمحم دمحم محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 خاصوصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169687سمير سعيد حسين عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  172162خالد عليوه السيد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172266عمرو احمد بيومى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  137

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  169547رمضان احمد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  138

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفي تاريخ  169649بدر صابر ابراهيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  139

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169925خضر دمحم العوضى ؼنيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172241لسيد السيد امين دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  141

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  169616كريم سيد السيد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفي تاريخ  169644راهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اب -  143

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169674احمد السيد مطير سلمى مطير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192115وفي تاريخ  169857وسريع السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم اب -  145

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169874احمد عيد عبدالرشيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172262ى دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عالء احمد بكر -  147

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192127وفي تاريخ  172191عبدالعزيز عبدهللا بدر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  148

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169572على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مروه عبدالعزيز -  149

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  96262احمد فهمى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169936ماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسن دمحم عبدالمنعم اس -  151

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169935احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169692رى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم حسينى مرسى الجوه -  153

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169689سعيد عطيه احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192128وفي تاريخ  172245تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مرفت مصطفى دمحم السيد طنطاوى ،  -  155

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192132وفي تاريخ  172371اسالم رضا حمود دمحم السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  172323جر فرد ،  سبك ليده برلم   جمال حلمى عبدالحميد احمد ، تا -  157

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169749السيد عبدالرحمن دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  158

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172125تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالمنعم دمحم عبدالمعطى على ،  -  159

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172122يوسؾ عبدالرحمن دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192122وفي تاريخ  162263دمحم صيام عبدالمادر على منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169966حاتم طلعت دمحم دمحم المنايلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 خاص وصؾ التؤشير:

تم تعديل نوع 22192112وفي تاريخ  169755اسالم محمود عبدالرحمن انور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172362محمود امين دمحم السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 تؤشير: خاصوصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172362دمحم عبدالسالم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفي تاريخ  169767عطيه عيد البكرى ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 صالتؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفي تاريخ  172166خالد السيد سليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  167

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172263ؼريب دمحم مصطفى عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  168

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172131ير السيد حسين على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سم -  169

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  169928نوال صالح عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  172

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169868ه حسن عبدالسالم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مرو -  171

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192115وفي تاريخ  169878نزيه دمحم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  172

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172219 ابراهيم مرسى المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم -  173

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192132وفي تاريخ  172315مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  174

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192132وفي تاريخ  172341خيريه محمود اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  175

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192122وفي تاريخ  172238فردوس رمضان عبدالعزيز السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  176

 , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  172243حماده سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  177

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192127وفي تاريخ  172183اسماء حسام عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  178

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172241حمود محروس محمود يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   م -  179

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169942مها مصطفى بالسى دمحم بالسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  182

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  169774حمدى خليل االكيابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود -  181

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  172267طه دمحم دسولى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  182

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169578بندارى عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حماده سعيد -  183

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192117وفي تاريخ  169967نفيسه السيد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  184

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192131وفي تاريخ  172358السيد برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى برؼوت سالم  -  185

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172231دمحم عبدالحميد حسينى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  186

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192129وفي تاريخ  169714حسن الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى سعيد رمضان -  187

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172392لمياء سلمى هليل دمحم ابو علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  188

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192131وفي تاريخ  172425احمد دمحم احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  189

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169852يحيى على شحاته عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  192

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169743يدامونى ابوالفضل الوصيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الد -  191

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169746اسالم بركات عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  192

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  172112ى دمحم جوده  سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هد -  193

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22192127وفي تاريخ  172214فاطمه عبدالسالم دمحم فيصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  194

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169894رياض ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رياض محمود  -  195

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169558دمحم محسن دمحم دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  196

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192114وفي تاريخ  169817بو عامر هزع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رامى عامر جابر ا -  197

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192132وفي تاريخ  172351سامح فوزى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  198

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169964عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالباسط ابراهيم -  199

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169738حمدى ابراهيم ابوعلى البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  172256راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وائل دمحم احمد -  221

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169684عثمان على عثمان جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  172158فرد ،  سبك ليده برلم   احمد محمود مهدى مهدى ، تاجر  -  223

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172368نوال دمحم الهادى موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  172279سبك ليده برلم     دمحم محمود شحاته سليم ، تاجر فرد ، -  225

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169722احمد دمحم عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  169788ليده برلم   بدر عبدالشافى لطب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك  -  227

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  172127دمحم عطيه فهمى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  228

 التؤشير: خاص

تم 22192116وفي تاريخ  169926فرد ،  سبك ليده برلم    مإسسه المسلمى لتجاره اللب وبيع البن والبيض ، تاجر -  229

 تعديل نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  172272دمحم السيد دمحم طلخان عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفي تاريخ  169643د ،  سبك ليده برلم   صالح دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فر -  211

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169695عالء ربيع دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  172233ك ليده برلم   السيد دمحم عبدالعزيز عرابى ، تاجر فرد ،  سب -  213

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  172253دمحم عبدالفتاح رضوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  169561ه برلم   منى عبدهللا خليفه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  215

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192127وفي تاريخ  172184عبدهللا خضرى جوده خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفي تاريخ  172199  نجيده عطيه دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  217

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169688مبرون جمعه صابر سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192123وفي تاريخ  172152سعيد ابراهيم ابو العينين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  219

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  129251خالد دمحم سامى سعيد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 شير: خاصوصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172124عمرو دمحم مهدى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192112وفي تاريخ  169751شيماء دمحم عبدالسالم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 ر: خاصوصؾ التؤشي

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  169599دمحم سعيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192121وفي تاريخ  169552والء سيد كامل حسين رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفي تاريخ  169562حسام دمحم فايز الصاحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفي تاريخ  169825حسين السيد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172224دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو صالح  -  227

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169961رضا عبدالباسط ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  228

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192117وفي تاريخ  169969دالرحمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد مصطفى عب -  229

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169972احمد عبدالرحمن ابراهيم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  172366ى دمحم عيد عياش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سمر عبدالنب -  231

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  97971عمرو على ماهر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192123وفي تاريخ  169618ع الحنفى الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   تامر االنور ربي -  233

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169644دمحم ابراهيم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  169783ى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الناجى عبدالهاد -  235

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192113وفي تاريخ  169792السيد دمحم عبدالمحسن الزلرد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192116وفي تاريخ  162417لى سكران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حمدى ابراهيم ع -  237

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفي تاريخ  169652طارق دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  238

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفي تاريخ  169927فرد ،  سبك ليده برلم    مجدى دمحم مسلم دمحم ، تاجر -  239

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172262اميره نصر خليل نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  172276بك ليده برلم   نفيسه دمحم عبدالكريم احمد ، تاجر فرد ،  س -  241

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192115وفي تاريخ  169867ممدوح دمحم عوض دمحم زواده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192115وفي تاريخ  169881رد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدهللا دمحم فإاد مرسى الشاعر ، تاجر ف -  243

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  172222احمد عبدالمنعم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22192114وفي تاريخ  169832،  سبك ليده برلم    سعيد عبدالعزيز حامد منتصر ، تاجر فرد -  245

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  172225فاطمه دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفي تاريخ  172232دمحم دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  247

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192122وفي تاريخ  172229دمحم عادل سليمان عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  248

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  172266مى دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  249

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192117وفي تاريخ  169946نهله رجب عبدالحميد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192116وفي تاريخ  169929د دمحم عالء الدين امين عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمو -  251

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22192123وفي تاريخ  172416عبدالمإمن عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 شير: خاصالشركة , وصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفي تاريخ  169676حمدى عادل دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192128وفي تاريخ  169675فاطمه احمد عبداللطيؾ حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 خاصوصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 22192129وفي تاريخ  169722احمد حسن على بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفي تاريخ  169719احمد السيد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22192131وفي تاريخ  172384عبدهللا دمحم فتحى عبدالستار الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  257

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22192131وفي تاريخ  125232احمد منصور دمحم خليل عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  258

 وصؾ التؤشير: خاص

 

 

 

 


