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عن معرض  172124برلم  21191412، ليد فى  1111110111احمد عبده منصور حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 سيرامين ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن دمحم عبده منصور

ن توكيالت ع 172114برلم  21191412، ليد فى  511110111حمدى عبدالعزيز السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 تجاريه ، بجهة : ش سعد زؼلول ملن بلبل حلمى مصطفى حسانين

عن تربيه مواشى  172321برلم  21191411، ليد فى  511110111احمد شحاته فوزى راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 حالبه ، بجهة : الؽرلده الحسينيه ملن دمحم شحاته فوزى

عن تربية  172328برلم  21191411، ليد فى  1511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  طلعت على دمحم عبدالعاطى  ،  -  4

 مواشى حالبه ، بجهة : اباظه م ابو عمر ملن دمحم على دمحم عبدالعاطى

عن لطع ؼيار  172121برلم  21191412، ليد فى  1511110111دمحم عبدالعزيز على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 وتكاتن ، بجهة : كفر الحاج عمر ملن صفاء عبدالعزيز على سالم موتوسيكالت

عن صيدلية  172289برلم  21191419، ليد فى  111110111ايات عبدالمؽنى مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بشرية ، بجهة : ش النصر خلؾ ينن الماهرة ملن/ سعاد على دمحم حسن

عن بماله ، بجهة  172265برلم  21191418، ليد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناديه مهدى مصطفى مهدى   -  7

 : حوض الطرفه ملن صفاء نجيب مؽاورى

عن معلؾ  172372برلم  21191411، ليد فى  2111110111دمحم بركات عبدالفتاح عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 زيزيه ملن اكرام عبدهللا عبدالعزيزمواشى حالبه ، بجهة : لطيفة الع

عن مكتب  172335برلم  21191411، ليد فى  111110111خالد دمحم نجيب على عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 الحسينيه الزلازيك ملن دمحم نجيب على عيسى-توريدات ومماوالت عموميه ، بجهة : ش المعهد الدينى 

عن مواشى حالبه ،  172136برلم  21191413، ليد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مى دمحم دمحم عبدالحليم -  11

 بجهة : الصالحيه بحر البمر الحسينيه ملن رمضان حسن حسن

عن مجمدات  172194برلم  21191414، ليد فى  211110111هشام سمير امين متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لصوه ابوحماد ملن احمد صمر مصطفىولحوم ، بجهة : ا

عن مكتب رحالت  172174برلم  21191411، ليد فى  111110111احمد على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ملن على عبدالعزيز على -داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر موسى عمران 

عن حظيرة مواشى ،  172324برلم  21191411، ليد فى  1111110111كريمة دمحم شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ملن دمحم على شحاتة -بجهة : كفر موسى عمران 

وينية عن مواد تم 172251برلم  21191418، ليد فى  51110111احمد حامد عبداللطيؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ، بجهة : الصنافين البحرية بملن سعاد السيد عفيفى

عن مكتب رحالت  172216برلم  21191417، ليد فى  511110111سعيد دمحم دمحم عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 داخلية و نمل عمال ، بجهة : طحلة بردين ملن/ دمحم دمحم عبدالمجيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن معلؾ مواشى  172233برلم  21191417، ليد فى  311110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم ابوعيسى عنتر دمحم -  16

 حالبة و تسمين ، بجهة : عزبة الشبراوى ملن/ رشدى ابوعيسى عنتر دمحم

 عن بماله ، بجهة : 172387برلم  21191414، ليد فى  51110111صفاء رشاد ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ام عجرم فالوس ملن سالم دمحم دمحم تمامى

عن تجاره  172411برلم  21191414، ليد فى  1111110111ماهر حماده محمود عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ش باب السالم الكونت شديد ثان الزلازيك ملن احمد محمود عطيه11االدوات الصحيه ولوازمها ، بجهة : 

عن كوافير  172418برلم  21191414، ليد فى  111110111داللطيؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسراء دمحم عب -  19

 حريمى ، بجهة : لريه ام عجرم مولؾ ناصر فالوس ملن دمحم عبداللطيؾ على

ورشة  عن 172416برلم  21191414، ليد فى  511110111دمحم عبدالفتاح على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 النوافعه ملن على دمحم ابراهيم-تصنيع اخشاب ، بجهة : سعده ابوخليل 

عن  172428برلم  21191415، ليد فى  511110111حسام الدين احمد على دمحم عيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عمر بن الخطاب المرين ملن هشام احمد على 525معرض دهانات وحدايد ، بجهة : عمار 

عن حبوب وعطاره ،  172399برلم  21191414، ليد فى  511110111احمد دمحم كمال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : ش المطحن كفر الحوت فالوس ملن دمحم كمال على

مزادات  عن صالة 172422برلم  21191415، ليد فى  511110111ايمن احمد مهدى مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الحسينيه الزلازيك ملن محمود كرم عبداللطيؾ -عامه ، بجهة : ش رابعه العدويه 

عن تجارة  172447برلم  21191416، ليد فى  121110111دمحم السيد عليوه ابراهيم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 اعالؾ ، بجهة : بحطيط ملن احالم على دمحم

عن مشؽل  172448برلم  21191416، ليد فى  111110111يم السيد منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم ابراه -  25

 مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : طحلة بردين ملن دمحم عوض هللا عبدهللا عوض هللا

عن ورشه ميكانيكا  172349 برلم 21191411، ليد فى  111110111دمحم لدرى ابوزيد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ، بجهة : النكاريه الزلازيك ملن لدرى ابوزيد مهدى

عن مركز  172334برلم  21191411، ليد فى  511110111حسن احمد حسن الحفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، تدريب حاسب الى ودورات تدريبيه فى االعمال االداريه واالداره واللؽات عدا االنترنت و

 ش سعد باشا زؼلول منشيه اباظه اول الزلازيك ملن دمحم حسين محمود 46بجهة : 

عن  172342برلم  21191411، ليد فى  511110111دمحم السيد سليمان حسن المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

  زكى روزمؽسلة سيارات ، بجهة : كفر شلشلمون ملن اسماء دمحم

عن تربيه  172141برلم  21191413، ليد فى  1111110111طه عبدالسالم حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 مواشى حالبه ، بجهة : المشروع الثانى لصاصين الشرق الحسينيه ملن عبدالسالم حسين دمحم

عن سوبر ماركت ،  172148برلم  21191413، ليد فى  51111.111عامر احمد دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بجهة : ش عبيد خلؾ لسم الشرطه بلبيس ملن امجد احمد حلمى عبدالعزيز

عن معلؾ  172326برلم  21191411، ليد فى  611110111دمحم دمحم السيد اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ح ملن ابراهيم صبح عطيهمواشى ، بجهة : بنى لريش منيا المم

عن خلط اعالؾ ،  172277برلم  21191418، ليد فى  111110111عماد دمحم السيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بجهة : ازولين ملن عبده السيد خليل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حدايد  172186برلم  21191411، ليد فى  121110111احمد محمود مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 وبويات ، بجهة : بردين الزلازيك ملن فرج ابراهيم الشحات

عن خامات حلويات  172357برلم  21191411، ليد فى  511110111خضر كرم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 وعطاره ، بجهة : ش الترعه االسديه ابوحماد ملن خالد محمود السيد

عن مكتب رحالت  172117برلم  21191412، ليد فى  111110111 احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على الدين دمحم -  35

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر الزلازيك المبلى منيا الممح ملن عماد الدين على الدين دمحم

عن مكتب رحالت  172175برلم  21191411، ليد فى  51110111عبده دمحم عفيفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ملن  دمحم عفيفى دمحم السيد -داخلى زنمل عمال ، بجهة : خلوة الشعراوى 

عن مكتب  172314برلم  21191411، ليد فى  111110111دمحم عبدهللا عبدالسميع ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 اورينتال االشاره الزلازيك ملن احمد بدر خليل عبدالمطلبتوريدات عامه ، بجهة : امتداد كوبرى العبور برج صالح 

عن  172281برلم  21191418، ليد فى  111110111احمد دمحم عبدالحك محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 تجارة مالبس وادوات رياضيه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش ترعة سراج ملن فوزى دمحم رمضان

عن اتيليه ،  172398برلم  21191414، ليد فى  1111110111ضا مسعد مجاهد لمصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ر -  39

 بجهة : ش بورسعيد الحسينيه ملن دمحم احمد رزق

عن  172395برلم  21191414، ليد فى  111110111صبحى اسماعيل السيد دمحم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الجمايله /ملن مصباح اسماعيل السيد-عة الحديد الكريتال ، بجهة : طريك ابو حماد ابوكبير تجارة وصنا

 172411برلم  21191414، ليد فى  1111110111نشوى عبدالرحمن على احمد خير الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عن تربيه مواشى حالبه ، بجهة : كفر المدينه م منشاه ابوعمر ملن على احمد دمحم خير الدين

عن تجاره  172419برلم  21191414، ليد فى  511110111محمود دمحم عطيه ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : ش المركز منشاه ابوعمر ملن دمحم الباز حجازى شنب

عن  172418برلم  21191415، ليد فى  111110111مى عبدهللا فتحى عبدالرحمن فتيح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

  ابراهيم ديابصيدليه بشريه ، بجهة : بحطيط ملن حسن دمحم

عن مكتب  172246برلم  21191418، ليد فى  111110111شمياء محمود حسن علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 رحالت داخلية و نمل عمال ، بجهة : السعيدية ملن/ ابوالمجد امين ؼنيمى

عن مكتب  172246برلم  21191418فى ، ليد  111110111شمياء محمود حسن علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

و اؼلك  151965و ليد برلم  2116/7/28رحالت داخلية و نمل عمال ، بجهة : كان لها محل مكتب رحالت و نمل عمال افتتح فى 

 بناحية السعيدية ملن/ ابوالمجد امين ؼنيمى 2117/3/7فى 

عن تجاره وتصنيع  172451برلم  21191416، ليد فى  11111.111هانم دمحم حفنى السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 البن ، بجهة : طريك بلبيس ابوحماد الزراعى طريك كفر ايوب بلبيس ملن حسن دمحم دمحم خليل

عن محل بيع  172463برلم  21191416، ليد فى  111110111دمحم عبدالصبور عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ام عجرم فالوس ملن يوسؾ ابراهيم عيدمالبس جاهز

عن  172416برلم  21191415، ليد فى  511110111مصطفى عثمان مصطفى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ملن عثمان مصطفى مصطفى الرفاعى -اسمدة ومبيدات ، بجهة : الهيصمية 

عن مطعم  172481برلم  21191416، ليد فى  111110111عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شيماء عبدالمنعم طه -  49

 تجهيز فول وفالفل ، بجهة : ش مصطفى خاطر حى الزهور اول الزلازيك ملن هشام دمحم رفعت عوده
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عن مطعم بيع  172199 برلم 21191412، ليد فى  121110111اشرؾ كامل حسين منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش حسنى الجناينى من ش سعد زؼلول منيا الممح ملن شعبان عبدهللا السيد3وتجهيز ماكوالت ، بجهة : 

عن  172352برلم  21191411، ليد فى  311110111سالى السيد عبدالحميد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لن السيد عبدالحميد عبدالحميدادوات صحيه ، بجهة : الشبانات الزلازيك م

 172317برلم  21191411، ليد فى  251110111صبرى عبدالناصر صبرى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 عن مكبس خشب ، بجهة : ميت بشار منيا الممح ملن شيماء اشرؾ عبدالوهاب

 172671برلم  21191428، ليد فى  2111110111س ماله ،  دمحم نبيل الكحالوى احمد ابراهيم راضى  ، تاجر فرد ، رأ -  53

 عن صيانة وتجميع رسيفر ولطع ؼياره ، بجهة : ش وجيه اباظه ملن هانى نبيل الكحالوى

عن مكتبه ،  172151برلم  21191413، ليد فى  111110111مصطفى كمال امين ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 يس ملن سماح ابراهيم دمحمبجهة : ش السنوسى بلب

عن  172345برلم  21191411، ليد فى  5111110111وليد عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ملن وائل عنتر ابوالفتوح دمحم -تبع كفر شلشلمون  -معلؾ مواشى حالبة ، بجهة : عزبة صبحى 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 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

 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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 ملن فتحى عبدالفتاح عبدالممصود -ت داخلية ونمل عمال ، بجهة : سنهوت مكتب رحال



 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

عن بمالة مواد  172264برلم  21191418، ليد فى  251110111اسالم دمحم حسنى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 تموينيه ، بجهة : شارع داير الناحيه شرويده ملن دمحم حسنى ابراهيم احمد

عن  118884برلم  21191416، ليد فى  1511110111 صالح حسانين سليم العيوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  118

 مصنع لتجاره وتصنيع المعادن ، بجهة : الكوبرى العلوى ش البطريك بلبيس ملن فوزيه احمد صالح شعبان

عن  118884برلم  21191416، ليد فى  1511110111دمحم صالح حسانين سليم العيوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 مصنع لتجاره وتصنيع المعادن ، بجهة : له محل اخر عن خرده وموازين فى شارع عبدالمنعم رياض ملن مرفت صالح حسانين

 عن 172374برلم  21191411، ليد فى  1511110111دمحم ماهر دمحم عبدالرحمن شافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مخبز سياحى ، بجهة : لرملة ملن/ محمود دمحم محمود مدبولى

عن سوبر  172211برلم  21191414، ليد فى  211110111عبدالحكيم السيد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ماركت ، بجهة : الطويله فالوس ملن منى محمود عثمان واحمد صبحى سليمان

عن مكتب  172293برلم  21191419، ليد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رشا دمحم عبدالحى على -  122

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش الدكتور دمحم مندور منيا الممح ملن احمد جميل احمد موسى

عن تجاره  172331برلم  21191411، ليد فى  211110111وائل حسين ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 وتوزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : سنهوا منيا الممح ملن دمحم عبدالفتاح حسن

عن مكتب مماوالت  172143برلم  21191413، ليد فى  3111110111دمحم جمعه السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ، بجهة : ميت بشار منيا الممح ملن جمعه السيد دمحم دياب

عن  172195برلم  21191414، ليد فى  211110111عبان عبدالمعطى عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عال ش -  125

 بماله ، بجهة : ابوحسونه الخيس ابوحماد ملن الطاهر ابراهيم دمحم

عن مكتب  128563برلم  21191418، ليد فى  51110111عبدالمنعم حسن دمحم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ملن حسن دمحم دمحم عثمان -توريدات واعمال محاجر ، بجهة : شارع الديار الشامية 

عن مكتب  172245برلم  21191418، ليد فى  111110111وردة دمحم حافظ محمود سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ملن دمحم احمد دمحم دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : لرملة 

عن ورشه لحام  172191برلم  21191411، ليد فى  251110111السيد على عبدهللا السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 كاوتش ، بجهة : ع امين صفط الحنه ابوحماد ملن ابراهيم دمحم كامل مرسى

عن مدشة  172111برلم  21191412، ليد فى  1511110111صالح دمحم حسين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 اعالؾ ، بجهة : الخطارة ملن السيد دمحم على

عن تربية  172181برلم  21191414، ليد فى  511110111دمحم محسن دمحم عبده البنوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى مشه /عزبة البنوى صان الحجر ملن محسن دمحم عبده

عن تربية  172181برلم  21191414، ليد فى  511110111 محسن دمحم عبده البنوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  131

 مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى مشه /عزبة البنوى صان الحجر ملن محسن دمحم عبده

عن مكتب  172384برلم  21191414، ليد فى  251110111عالء عادل فاروق عدلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الحلميه ابوحماد ملن عادل فاروق عدلى دمحم

عن فراشه  172388برلم  21191414، ليد فى  2111110111وائل نورالنبى عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بى محمود سيد احمدواناره ومكبرات صوت ، بجهة : كفر حسن عكاشه ملن عر



 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

عن شونه  172424برلم  21191415، ليد فى  111110111دمحم الحنونى فرحات عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 رمل وزلط ، بجهة : المسلميه الزلازيك ملن عادل الحنونى فرحات عبدالمادر

عن مصنع  88288برلم  21191415، ليد فى  511110111دمحم عبدالرؤؾ دمحم عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : تلبانه منيا الممح ملن لوزه عبدالرؤؾ دمحم

عن مصنع  88288برلم  21191415، ليد فى  511110111دمحم عبدالرؤؾ دمحم عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 جهة : له محل اخر عن مكتب مماوالت فى منيا الممحمالبس عدا المالبس العسكريه ، ب

عن ورشه  172458برلم  21191416، ليد فى  111110111رضا شعبان عبدالعظيم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 خراطه ، بجهة : جوار شيبوب للزوايا حى مبارن الزلازيك ملن  محمود ابراهيم الدسولى دمحم

عن توريدات ،  172353برلم  21191411، ليد فى  311110111دمحم بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامى احمد -  138

 بجهة : كفر حفنا  ملن/ دمحم احمد دمحم بكرى

عن توريدات ،  172353برلم  21191411، ليد فى  311110111سامى احمد دمحم بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

بناحية كفر حفنا  2116/8/11و اؼلمه  151384و ليد برلم  2116/6/13مالبس جاهزة عدالعسكرية افتتح فى بجهة : كان له محل 

 ملن/ احمد دمحم بكرى

 172363برلم  21191411، ليد فى  111110111عزت عبدالحميد عزالرجال عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 به ملن/ عبدالعظيم عطيه علىعن كافتريا مشروبات ساخنة ، بجهة : شي

عن مالبس عدا  172171برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم على عبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 المالبس العسكريه ، بجهة : ش المعهد الدينى /الحسينيه الزلازيك ملن دمحم ابراهيم متولى

عن  172323برلم  21191411، ليد فى  211110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    صبرى عبدالرحيم دمحم على كبيش -  142

تجارة وتوزيع مبيدات ومخصبات زراعية وتوريدات عامه والتصنيع لدى الؽير ، بجهة : الصالحية المديمة بملن فتحية ابراهيم 

 حسن

عن مكتب  172218برلم  21191417ليد فى ،  121110111محسن دمحم طحيمر اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 توريدات مواد ؼذائية ، بجهة : ش هندسة الرى ملن/ طارق دمحم طحيمر

عن مصنع مالبس  172533برلم  21191418، ليد فى  511110111نسرين سمير طه فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 تم دمحم فريدجاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كفر ايوب بملن حا

عن مصنع مالبس  172533برلم  21191418، ليد فى  511110111نسرين سمير طه فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

منيا الممح  / ماشية حالبة  افتتح فى  -جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : كان لها محل بناحية النعامنه ملن حفنى ابراهيم 

 91435برلم ليد  2115/6/18ى واؼلك ف  2111/11/12

عن  172532برلم  21191418، ليد فى  111110111عبدالمحسن عاشور عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مطعم لحوم ، بجهة : السعادات / بملن خيرية فتحى دمحم

عن بيع  172112برلم  21191412، ليد فى  251110111شيماء دمحم عباس دمحم حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ش مصطفى محمود الموميه الزلازيك ملن خالد السيد دمحم سالم6هدايا ، بجهة : 

عن سوبر  172118برلم  21191412، ليد فى  111110111حسام دمحم عبدالحميد عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 عبدالعظيمماركت ، بجهة : سواده فالوس ملن مازن دمحم 

عن  172131برلم  21191412، ليد فى  111110111صباح عبدالؽنى محمود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 مكتب تاجير سيارات ، بجهة : ش الزحالن ابوحماد ملن دمحم الشحات محفوظ



 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

عن مكتب  172351برلم  21191411فى  ، ليد 1111110111حسن ابراهيم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مماوالت ، بجهة : ش احمد حمام الحسينيه الزلازيك ملن حسن مصطفى عبدالؽنى

عن بيع  172346برلم  21191411، ليد فى  411110111سميره صديك احمد ادريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 دمحم عيد احمداجهزه كهربائيه ومنزليه ، بجهة : السعيديه بلبيس ملن 

عن كافيه والعاب  172325برلم  21191411، ليد فى  511110111بيتر يوسؾ حنا يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ترفيهيه عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : ش مصيلحى النحال الزلازيك ملن رجب مهيب دمحم

عن معلؾ  172168برلم  21191414، ليد فى  3111110111ليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صالح دمحم دمحم خ -  153

 لتربيه المواشى الحالبه ، بجهة : صفط الحنه ابوحماد ملن حسن عبده حسين على

عن ورشة  172339برلم  21191411، ليد فى  311110111محمود محروس السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ملن دمحم حسينى حسن -ام ، بجهة : اوالد سيؾ رخ

عن مكتب  172315برلم  21191411، ليد فى  1111110111احمد دمحم عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 مماوالت ، بجهة : سنهوا ملن ايهاب دمحم احمد السيد

عن  172268برلم  21191418، ليد فى  1111110111،  السيد حسين السيد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  156

 ملن حسين السيد احمد -بجوار مسجد النصر  -توزيع ادوات كهربائية ، بجهة : ابونجاح 

عن مالبس  172221برلم  21191417، ليد فى  511110111نصره لرنى عبدالموى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 و مفروشات ، بجهة : المنشية الجديدة بساتين بركات ملن/ دمحم بيومى على بيومى

عن مالبس جاهزه  172116برلم  21191412، ليد فى  511110111منى على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ووتوكيالت تجاريه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش االيمان م من ش ترعة المنيا ملن نهله السيد على

عن حظيرة  172642برلم  21191424، ليد فى  511110111رضا السيد عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 د زيد ملن السيد عبدالحميد دمحممواشى حالبه ، بجهة : اوال

عن تحضير وبيع  172214برلم  21191417، ليد فى  51110111احمد سامى السيد زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : ش المدس / من طريك الؽشام / الزلازيك بملن نجالء احمد مجاهد

عن مطعم  172276برلم  21191418، ليد فى  111110111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدحت عبدهللا عبدالعال عل -  161

 الحسينيه ملن جمال على محمود -الصالحيه الجديده  12فالفل ، بجهة : مجاورة 

عن معلؾ  172225برلم  21191417، ليد فى  2111110111اسالم سمير دمحم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 حالبة ، بجهة : شلشلمون ملن/ سمير  دمحم صابر مواشى

 172386برلم  21191414، ليد فى  111110111عبدالرحمن على عبدالرحمن عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 عن بماله ، بجهة : نشوة ملن كمال عيد عبدالحى

عن مزرعه  172396برلم  21191414، ليد فى  51111.000دعاء السعيد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 دواجن ، بجهة : ابوطواله منيا الممح ملن عمر دمحم محمود

عن  141124برلم  21191414، ليد فى  1111110111دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشمالطاهرة ملن   2تعبئة زيت طعام ، بجهة : عمار رلم 

عن  141124برلم  21191414، ليد فى  1111110111دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بناحية الطاهرة دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم 2114-6-25فى  141124تعبئة زيت طعام ، بجهة : له توكيالت تجاريه برلم 



 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

عن رولمان بلى  172419برلم  21191415، ليد فى  51110111فريده سليمان دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 ش االمام الشافعى /النحال /الزلازيك ملن عبدالحميد على عبدالموى 1وسيور سيارات ، بجهة : 

عن  172182برلم  21191411، ليد فى  111110111،  احمد عماد عرفه دمحم عرفه السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  168

 المحطه ملن خالد عرفه دمحم-ش عبدالعزيز نور الدين  11ورشة خياطه ، بجهة : 

عن مكتب  172371برلم  21191411، ليد فى  111110111دينا احمدعبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 منيا ملن/ السيد دمحم مصطفىتوكيالت تجارية ، بجهة : ش ترعة ال

عن مكتب نمل  172146برلم  21191413، ليد فى  111110111جمال دمحم دمحم دمحم ابوليله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ورحالت داخليه ، بجهة : سماكين الؽرب ملن سريه حسن دمحم متولى

عن  111664برلم  21191416، ليد فى  511110111س ماله ،  احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار  ، تاجر فرد ، رأ -  171

 ورشه نجاره ، بجهة : ش عمرو بن العاص بحطيط ابوحماد ملن اسماعيل احمد اسماعيل النجار

عن  111664برلم  21191416، ليد فى  511110111احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بجهة : له محل اخر عن مخبز طبالى فى بحطيط ملن اسماعيل احمد اسماعيل ورشه نجاره ،

عن مخبز بلدى  172485برلم  21191416، ليد فى  51110111عيوشه دمحم دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 نصؾ الى ، بجهة : الشبانات الزلازيك ملن دمحم حسن حسانين احمد

عن  172188برلم  21191411، ليد فى  11110111ؽفار دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رؤوؾ رجاء عبدال -  174

 أ ش احمد عبدهللا لسم الحكماء الزلازيك ملن عفت عبدالعزيز سعيد دمحم الفيومى 32مكتبه ، بجهة : 

عن معلؾ  172184برلم  21191411 ، ليد فى 3111110111عبدهللا عبدالفتاح حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 مواشى ، بجهة : كفر ابو نجم ملن رضا على حسين عطيه

عن مؽسلة  172358برلم  21191411، ليد فى  51110111عمر دمحم دمحم ابراهيم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 مد نوفلصان الحجر ملن دمحم دمحم ابراهيم اح-سيارات ، بجهة : صان الحجر المبليه 

عن محل مالبس  172369برلم  21191411، ليد فى  211110111صالح دمحم على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 حريمى وطرح ، بجهة : ش الجيش و ش عمر بن عبدالعزيز ملن حسن احمد دمحم الشافعى

عن مكتب  172377برلم  21191411د فى ، لي 111110111حماده صبحى ياسين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 مماوالت عامه ، بجهة : عزبة شهوان / سنهوا بملن صبحى ياسين على

عن  172157برلم  21191413، ليد فى  111110111عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 بدهللا علىمصنع رنجه ، بجهة : شعفورة لصاصين الشرق ملن صفاء دمحم ع

عن مكتب  172187برلم  21191414، ليد فى  51110111دمحم عماد مصطفى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 نمل عمال وبضاعه ، بجهة : تل روزن ملن مصطفى عبدالعزيز بيومى

عن محل عالفه  172175برلم  21191414، ليد فى  511110111الهام دمحم عبدالمنعم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش الضامن النحال الزلازيك ملن فاطمه جعفر احمد عبدالعزيز 68، بجهة : 

عن مكتب  172165برلم  21191414، ليد فى  51110111فتحى دمحم دمحمى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ى ابوزيدملن عمرو رفاع -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : نشوة 

 172215برلم  21191414، ليد فى  211110111عبدالعاطى ماهر دمحم ابراهيم نصرالدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش العباس العزيزيه منيا الممح ملن جمال الدين عبدالممصود سالم2عن اعمال االلوميتال ، بجهة : 



 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 ورشه شنط ،  172292برلم  21191419، ليد فى  51110111له ،  انس دمحم محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  184

 بجهة : نبتيت مشتول السوق ملن دمحم محمود سالم

عن توكيالت  172237برلم  21191417، ليد فى  511110111احمد رضا عبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 د دمحمتجاريه ، بجهة : ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احم

عن  172475برلم  21191416، ليد فى  111110111شيماء جوده عوض عطيه عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : انشاص الرمل ملن جوده عوض عطيه عيسى

عن اجهزه  172521برلم  21191417، ليد فى  111110111فادى ابراهيم عبده ابوالنجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 كهربائيه ، بجهة : امام مجمع الشرطه فالوس ملن عادل وديع ذكى

عن معلؾ  172523برلم  21191417، ليد فى  5111110111فاطمه دمحم عبدالخالك فضالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 لتربية المواشى الحالبه ، بجهة : شلشلمون امام مضيفة ابو سحيم  ملن سكينه عبدالحميد حسن

عن  172545برلم  21191418، ليد فى  211110111محمود عبدهللا محمود دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ين الزلازيك ملن والء خالد عبدالكريممالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : برد

عن بيع  172514برلم  21191417، ليد فى  511110111سعيد سعيد حامد دمحم يحيى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ملن فتحى حمدى مرسى درويش -اعالؾ ، بجهة : كفر االشراؾ 

عن مكتب  172565برلم  21191418، ليد فى  111110111ايمن دمحم رمضان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 رحالت داخليه ، بجهة : ش الطوخى لسم النظام الزلازيك ملن احمد دمحم رمضان

عن  172535برلم  21191418، ليد فى  111110111مصطفى عبدالعزيز ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 ماعيل على اسماعيلصالون حاللة ، بجهة : ام الزين / بملن اس

عن مكتب متعهد  172575برلم  21191423، ليد فى  11110111منى سعيد سليم التلبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 نمل داخلى وعماله داخلية ، بجهة : العزيزية / بملن محروس دمحم خيرى

عن مالبس  172647برلم  21191424، ليد فى  111110111سهاد يوسؾ دمحم العبد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش زلزوق من ش المحافظه الزلازيك ثان ملن حسن زكى عزب

عن  172318برلم  21191411، ليد فى  1111110111عبده عبدالمنعم يوسؾ حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 واده مفارق ابوالكراسيع فالوس ملن احمد السيد عبدالفتاح سالممعرض سيارات ، بجهة : س

عن ورشة  172113برلم  21191412، ليد فى  111110111رشيد دمحم دمحم حسين رشيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 نجارة ، بجهة : كفر حافظ ملن دمحم دمحم حسين

عن حظيرة  172111برلم  21191412، ليد فى  1111110111ماله ،   دمحم عبدالعزيز حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  197

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران ملن عبدالعزيز حسن دمحم

عن محل تجهيز  172341برلم  21191411، ليد فى  11110111احمد ماهر ؼريب لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ملن ماهر ؼريب لطب -مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : العصلوجى 

عن ورشة ضبط  172285برلم  21191418، ليد فى  111110111دمحم فؤاد دمحم سعاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 الصالحيه المديمه ملن فؤاد دمحم ابراهيم-طلمبات جاز )تست( ، بجهة : السعادات 

عن محطة  172259برلم  21191418، ليد فى  2111110111دمحم سعيد احمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 تموين سيارات ، بجهة : مفرق ابو نصار /لرية الخطارة /فالوس ملن هشام عبدالعزيز دمحم



 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  172191برلم  21191411، ليد فى  2111110111مايكل صبحى عوض هللا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 كفر يوسؾ شحاته مشتول السوق ملن رامى صبحى عوض هللا جرجس مصنع تبنيط ليكرا ، بجهة :

عن حظيرة مواشى  172173برلم  21191411، ليد فى  511110111محمود دمحم دمحم نبيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 حالبة ، بجهة : عزبة سكران / النخاس / بملن حمدى ابراهيم على

عن ادوات بوفيه  172298برلم  21191411، ليد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  عزيزة احمد على هدية  ، تا -  213

 ملن ابراهيم ابراهيم حجازى -شارع الرحبة  -، بجهة : العدلية 

عن محل  172411برلم  21191414، ليد فى  51110111خضره ابراهيم على دمحم حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ش رشيد منيا الممح ملن محمود عبدالمنعم حسين نظارات ، بجهة :

 172394برلم  21191414، ليد فى  511110111عادل ناصؾ عبدالمنعم عثمان زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عن معلؾ مواشى حالبه ، بجهة : شارع كبرى الجبانه  الزنكلون ملن دمحم ناصؾ عبدالمنعم

عن مكتب  172427برلم  21191415، ليد فى  111110111ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السيد شعبان صم -  216

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : منيه سنتا بلبيس ملن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح

 172442برلم  21191415، ليد فى  1111110111عمرو السيد العايدى المرسى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 عن تجارة مستحضرات تجميل ، بجهة : بملن السيد على اسماعيل

 172442برلم  21191415، ليد فى  1111110111عمرو السيد العايدى المرسى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 سيد / مكتب استيراد وتصدير عن تجارة مستحضرات تجميل ، بجهة : له محل اخر بناحية ش صادق م ؼمر بملن ابراهيم احمد دمحم

 ميت ؼمر 16772برلم  2115/6/11افتتح فى  6من المجموعة  36والفمرة  19لجميع السلع فيما عدا المجموعة 

عن ورشه  172417برلم  21191414، ليد فى  111110111عبدهللا السيد عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بوخليل النوافعه فالوس ملن السيد عبدهللا دمحمموبيليات ، بجهة : سعده ا

عن ورشه تشؽيل  172413برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم سعيد دمحم عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 منتجات نسيجيه ، بجهة : سعود البحريه الحسينيه ملن سامح سعيد دمحم

عن مكتب  172183برلم  21191411، ليد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد على احمد حسين  ، ت -  211

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصحافه مركز مشتول السوق ملن صباح ؼريب السيد

عن تعبئة  172196برلم  21191412، ليد فى  111110111دمحم فوزى سليمان حسن برى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ملن سالم دمحم محمود -عزبة البطريك  -اد ؼذائية ، بجهة : شارع نور الدين مو

عن مكتب  172119برلم  21191412، ليد فى  111110111هناء دمحم الهادى حسن اباظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 سونه محمود حسونهتوكيالت تجاريه ، بجهة : ش سعد زؼلول مولؾ المنصوره الجديد الزلازيك ملن محمود ح

عن بيع مشروبات  172111برلم  21191412، ليد فى  51110111سماح دمحم احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 الزلازيك-طريك هريه الجديد -المنشيه الجديده -ساخنه وبارده ، بجهة : ش دمحم خضر 

عن مماوالت  172186برلم  21191414، ليد فى  2111110111كيرلس عاطؾ جاد وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عامه وتوريد مواد بناء ، بجهة : ارض ابو صيام ملن دمحم ربيع ابراهيم

عن  172171برلم  21191414، ليد فى  251110111اسماء محمود دمحم دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مفروشات ومالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش التوحيد هريه رزنه الزلازيك ملن محمود دمحم دمحم سالمه

عن ورشه  172283برلم  21191418، ليد فى  311110111احمد ابراهيم احمد ابادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 صالح كفر الحمام الزلازيك ملن اسماء دمحم عثمان العدوىتشؽيل معادن ، بجهة : ع اال



 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 تربيه مواشى  172282برلم  21191418، ليد فى  1111110111على سالم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 حالبه ، بجهة : المالحه منشاه ابوعمر ملن سالم دمحم سالم

عن معلؾ  172137برلم  21191413، ليد فى  511110111رد ، رأس ماله ،  زينب دمحم خليل سيد احمد  ، تاجر ف -  219

 لإلنتاج الحيوانى ، بجهة : ابو تعيلب / الجعفرية بملن محمود منير عبدالحليم عليوة

عن مكتب  172327برلم  21191411، ليد فى  111110111طه سمير خليل ابراهيم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ت تجاريه ، بجهة : السعديين منيا الممح ملن سالم جمال سالم علىتوكيال

عن  172271برلم  21191418، ليد فى  111110111احمد حسين عبدربه عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ملن حسين عبد ربه عبدالحميد -مخبوزات عيش كريب ، بجهة : امام مركز شباب الؽنيمى 

عن مكتبه  172242برلم  21191418، ليد فى  71110111ال احمد النبوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد كم -  222

 تمسيم ابو جاب هللا الزلازيك ملن حسن سليمان حسن-ش الخشاب  12وخردوات وماكينة تصوير ، بجهة : 

عن  172273برلم  21191418د فى ، لي 121110111بسيمه عبدالفتاح عطيه الحصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 تجارة وتعبئة العطور وبيع مستحضرات التجميل المحليه والمنظفات ، بجهة : ش هندسة الرى ملن جميل هاشم احمد

عن تجاره  172181برلم  21191411، ليد فى  211110111السيد دمحم صالح جبر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 يع انواعها ، بجهة : ع ابوشعير على البحر سراج الدين بلبيس ملن احمد دمحم احمدمخلفات المصانع بجم

عن حظيره  172184برلم  21191414، ليد فى  511110111حسين ابراهيم احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مواشى ، بجهة : اشكر فالوس ملن عبدالعال ابراهيم احمد سالم

عن تربية  172179برلم  21191414، ليد فى  511110111سليمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه حسين  -  226

 مواشى حالبه ، بجهة : الرجايله /رمسيس /صان الحجر ملن حسين سليمان سالم

عن معلؾ  172284برلم  21191418، ليد فى  511110111اهاب السيد عبدالحميد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 مواشى ، بجهة : الزهراء ملن السيد عبدالمحسن السيد

عن مماوالت  172244برلم  21191418، ليد فى  111110111احمد دمحم السيد دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 الحسينيه  ملن امال عبدالسالم احمد سليم-عموميه وتوريدات ، بجهة : الحمادين 

عن ترزى افرنجى  172243برلم  21191418، ليد فى  51110111د دمحمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسنى سعي -  229

 ، بجهة : انشاص البصل ملن سعيد دمحمى دمحم

عن تصدير  172397برلم  21191414، ليد فى  111110111السيد دمحم منصور ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : الصالحيه المديمه ملن  دمحم منصور ؼازى سليمانوتوكيالت تجاريه ، 

عن مكتب  172365برلم  21191411، ليد فى  1111110111دمحم مالن دمحم عزب حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مماوالت عمومية ، بجهة : الدمحمية / بملن مجده هاشم اسماعيل

عن معرض بيع  169736برلم  21191411، ليد فى  51110111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم كمال السيد عبدالسالم  ، تاج -  232

 وشراء موتوسيكالت وتروسيكالت وسيارات لحساب الؽير ، بجهة : الجبريه الكبيره ابوحماد ملن رجاء احمد عبدالفتاح

عن معرض بيع  169736برلم  21191411، ليد فى  51110111دمحم كمال السيد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

وشراء موتوسيكالت وتروسيكالت وسيارات لحساب الؽير ، بجهة : له محل اخر عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال فى الصوه 

 ابوحماد

عن بيع  172158برلم  21191413، ليد فى  111110111الشيماء خالد دمحم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 رات وبطاريات ، بجهة : العزبه البيضاء /صان الحجر ملن  منيرة عزمى دمحماطا



 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  172154برلم  21191413، ليد فى  511110111عالء رجب يوسؾ الكحال سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

لزمام باالسماعيليه /اول شارع اباظه مركز لصيانة واصالح جميع المواتير الكهربائيه ولفها ، بجهة : المنطمه الصناعيه /خارج ا

 بلبيس ملن احمد جمعه يوسؾ الكحال

عن  172174برلم  21191414، ليد فى  251110111سعيد السيد عبدالجواد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ورشة لتصنيع االثاث ، بجهة : النخاس ملن رضا السيد عبدالجواد

عن حظيره  172161برلم  21191414، ليد فى  311110111عبدالصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم صديك  -  237

 مواشى ، بجهة : شنباره الميمونه الزلازيك ملن دمحم صديك عبدالصادق

عن مكتب  172471برلم  21191416، ليد فى  111110111السيد جوده دمحم بصيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

الت عامه وتوريدات مواد البناء والتشطيبات واعمال الرخام والالند سكيب  والجرانيت ، بجهة : الؽفاريه مركز مشتول السوق مماو

 ملن ؼنيمى جوده دمحم بصيرى

عن  172511برلم  21191417، ليد فى  511110111جودة السيد ابوالفتوح دمحم ؼيث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 ملن السيد ابوالفتوح دمحم اسماعيل -ى حالبة ، بجهة : كفر شلشلمون حظيرة مواش

 172495برلم  21191417، ليد فى  2511110111دمحم جودت سيد احمد دمحم ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 عن محل ادوات كهربائيه ، بجهة : المطاويه ملن ربيع سليم احمد عاشور

عن مصنع  172555برلم  21191418، ليد فى  511110111السيد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامه السيد -  241

 كرتون واعاده تصنيع ، بجهة : جوار ع عاصم طريك بحر مويس منيا الممح ملن حنان فتوح الشحات

عن مصنع  172555برلم  21191418 ، ليد فى 511110111اسامه السيد السيد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

الدور الخامس برج الخطيب حلوان  513كرتون واعاده تصنيع ، بجهة : له محل اخر عن مصنع الداره مصنع كرتون فى شمه 

 الماهره

عن مالبس  172129برلم  21191412، ليد فى  211110111شيماء دمحم عيسى دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 هزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش االيمان فالوس ملن شادى ابراهيم احمد ابراهيمجا

عن بماله وتموين ،  172332برلم  21191411، ليد فى  51110111هانى ابراهيم خليل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بجهة : سعده ابوخليل النوافعه فالوس ملن ابراهيم خليل دمحم

عن معرض  172319برلم  21191411، ليد فى  1111110111احمد السيد عبدالفتاح سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 سيارات ، بجهة : سواده مفارق ابوكراسيع فالوس ملن عبده عبدالمنعم يوسؾ

عن تجاره وتصنيع  163693رلم ب 21191414، ليد فى  111110111فتحى بشر فتحى بشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 مالبس واحذيه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ميدان الطياره بلبيس ملن طالل عوده عواد

عن تجاره وتصنيع  163693برلم  21191414، ليد فى  111110111فتحى بشر فتحى بشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 : له محل اخر عن رحالت ونمل عمال فى الزلازيك مالبس واحذيه عدا المالبس العسكريه ، بجهة

عن تحضير  172336برلم  21191411، ليد فى  51110111نجالء دمحم حسين عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 وبيع ماكوالت فول وطعميه ، بجهة : ام رماد الزلازيك ملن السيد صالح فرج

عن  172333برلم  21191411، ليد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامه عبدالعظيم لطفى الخيال  -  249

 تصنيع وتعبئه مياه معدنيه ، بجهة : لريه السالم بلبيس ملن دمحم محمود السيد

عن بيع  172249برلم  21191418، ليد فى  111110111محمود دمحم شحاته دمحم العبسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ش جاد بجوار بنزايون ملن دمحم عبدهللا دمحم 3، بجهة :  سجاد



 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  172271برلم  21191418، ليد فى  351110111ناهد نبوى عوض هللا عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ملن دمحم جودة عبدالخالك -معلؾ لتربية المواشى الحالبة ، بجهة : الميمونة 

عن مكتب  172176برلم  21191411، ليد فى  111110111المطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد جودة دمحم -  252

 ملن احمد جودة دمحم -نمل داخلى وتداول حاويات ، بجهة : بنى هالل 

عن مخبز نصؾ  172311برلم  21191411، ليد فى  51110111زينب على على عصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ة : كفر يوسؾ سالمه الزلازيك ملن دمحم عبدهللا احمد احمدالى ، بجه

عن محل بيع  172217برلم  21191417، ليد فى  111110111عبدهللا سعد دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مالبس جاهزة عدا العسكرية ، بجهة : عزبة النادى ملن/ سامى عبدهللا سعد دمحم

عن سوبر  172381برلم  21191414، ليد فى  151110111يونس السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانى مصطفى -  255

 ماركت ، بجهة : ش عبدالسالم الحريرى الزلازيك ملن عزيزه حسين عبدالعال

شنط عن مصنع  87712برلم  21191414، ليد فى  2511110111عبير سمير دمحم حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 ومالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : الصالحيه الجديده المنطمه الصناعيه الثانيه ملن عبدالوهاب عبدالمادر دمحم

عن مصنع شنط  87712برلم  21191414، ليد فى  2511110111عبير سمير دمحم حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ه محل اخر عن تجاره شنط بالجمله ومالبس فى المنتزه الزلازيكومالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ل

عن ادوات  172414برلم  21191414، ليد فى  51110111نوال ابراهيم حسن منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 كهربائيه ، بجهة : الروضه ملن دمحم حسين ابراهيم

عن مكتبه ،  172434برلم  21191415، ليد فى  11110111رأس ماله ،  ساره عبدالحميد دمحم السيد  ، تاجر فرد ،  -  259

 بجهة : ش التحرير ابوحماد ملن هاله عبدالممصود الجدع

عن مزرعة  172431برلم  21191415، ليد فى  511110111خالد عبدالمنعم دمحم نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 دمحم الهادىدواجن ، بجهة : شبرا العنب ملن فايمه 

عن  172266برلم  21191418، ليد فى  511110111محمود عبدالباسط سعيد عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بماله ، بجهة : ش سنجام ملن عبدالباسط سعيد عبدالباسط

عن محل  172441لم بر 21191415، ليد فى  51110111احمد اشرؾ دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ملن عمر احمد فؤاد السيد زيدان -المساكن التعاونية  -تصوير مستندات ، بجهة : شارع مكة 

عن محل فاكهه  172192برلم  21191411، ليد فى  251110111حسن السيد حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 حسن ابراهيمبالتجزئه ، بجهة : بيشه لايد الزلازيك ملن السيد 

عن مكتب  172189برلم  21191411، ليد فى  211110111منار احمد السيد عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 توريدات عامه ، بجهة : ش التوحيد هرية رزنه

 عن محل 172368برلم  21191411، ليد فى  511110111عصام على حسن اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 كاوتش ، بجهة : تل مفتاح / بملن عماد على حسن اسماعيل

عن تربية  172159برلم  21191413، ليد فى  511110111عماد دمحم عبدالسالم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 مواشى حالبه ، بجهة : الهيطه /صان المبليه /صان الحجر ملن دمحم عبدالسالم السيد

عن  172198برلم  21191412، ليد فى  111110111حمد عبدالحميد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحميد ا -  267

 ش سيد احمد الخياط لسم الجامع الزلازيك ملن هشام دمحم احمد24لحوم مجمده ، بجهة : 



 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 تربيه  172127برلم  21191412، ليد فى  1511110111صالح دمحم صالح سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 مواشى حالبه ، بجهة : مشاه ابوعمر ملن محمودى حسن موسى

عن بماله وتموين  172351برلم  21191411، ليد فى  511110111دمحم دمحم عطيه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ومواد ؼذائيه ، بجهة : كفر اباظه الزلازيك ملن امال عبدالعظيم السيد

عن نمل  172329برلم  21191411، ليد فى  251110111م السيد ابراهيم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهي -  271

 داخلى وتوريدات ، بجهة : ش ع الصعايده شرويده الزلازيك ملن السيد ابراهيم رفاعى

عن سوبر  172197برلم  21191412، ليد فى  511110111خالد دمحم عبدالعاطى عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ملن دمحم سليمان حسن-النوافعه-ماركت ، بجهة : سعده ابوخليل

عن تربيه مواشى  172149برلم  21191413، ليد فى  511110111سعديه دمحم على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 الدايم عبدالرحمنحالبه ، بجهة : ش ترعه سراج الحسينيه ثان الحسينيه ملن اسماء عبد

عن ورشه الوميتال  172152برلم  21191413، ليد فى  211110111حسن السيد دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 ، بجهة : صفط الحنه ابوحماد ملن زينب حسن موسى

عن عطاره ،  172317برلم  21191411، ليد فى  51110111دمحم السيد احمد خليل العايدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 بجهة : شيبه ملن شهدى دمحم محفوظ البنا

عن  172321برلم  21191411، ليد فى  111110111شحته فكرى فتحى محمود فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلبانه ملن فتحى محمود فرجمكتب 

عن تجاره  172187برلم  21191411، ليد فى  511110111عبدهللا دمحم عبدهللا عبداللطيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 ش السادات المنتزه اول الزلازيك ملن دمحم محمود احمد15احذيه ، بجهة : 

عن  172111برلم  21191412، ليد فى  511110111عبدالعزيز سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مسلم  -  277

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : العفيفى بلبيس ملن فتوح حسن على الخصوصى

عن  121169برلم  21191412، ليد فى  1111110111عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 بحر البمر الحسينيه ملن دمحم عبدالناصر عبدالحميد دمحم3تربيه مواشى حالبه ، بجهة : 

عن  121169برلم  21191412، ليد فى  1111110111عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 بحرالبمر بملن عبد المنعم عبد الحميد دمحم عبدهللا 4ى تربيه مواشى حالبه ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت عامه ف

عن  172672برلم  21191428، ليد فى  211110111عمرو ابراهيم فهمى اسماعيل الرماح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 بيع وخدمات محمول ، بجهة : ش المسجد الكبير /الجعفريه ملن ابراهيم فهمى اسماعيل

عن مكتب  172312برلم  21191411، ليد فى  511110111شحاته عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى دمحم -  281

تسويك ودعايه لمنتجات المصانع والشركات والمؤسسات عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخيص 

 دش المحكمه المديمه بلبيس ملن اسماء احمد السي7الالزمه ، بجهة : 

عن توكيالت  136962برلم  21191414، ليد فى  111110111ؼريب دمحم ؼريب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 تجاريه ، بجهة : له محل اخر عن ورشه موبيليا فى فالوس ع راشد

عن توكيالت  136962برلم  21191414، ليد فى  111110111ؼريب دمحم ؼريب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 تجاريه ، بجهة : العارين فالوس ملن دمحم احمد عبدالعال

عن مكتب  172412برلم  21191414، ليد فى  111110111عزيزه رضى شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : نبتيت مركز مشتول السوق ملن احمد عبده احمد السيد



 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 تربيه  172391برلم  21191414، ليد فى  1111110111جالء احمد احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ن -  285

 مواشى حالبه ، بجهة : جميمه الحسينيه ثان الحسينيه ملن احمد احمد عبدالعال

عن مكتب  172229برلم  21191417، ليد فى  511110111الفهاد للتوريدات العمومية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 توريدات عمومية و شبكات مياه الصرؾ ، بجهة : العدلية ملن/ عصام عصام دمحم دمحم الفهاد

عن تجارة  172224برلم  21191417، ليد فى  121110111السيد ابراهيم عبدالسالم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 بحرى ملن/ نجالء دمحم السيد اخشاب ، بجهة : ش عزالدين حافظ الزلازيك

عن بمالة  172415برلم  21191415، ليد فى  121110111مروة بدير محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 ملن نصار مصلحى نصار -تموينية ، بجهة : الولجا 

عن ورشة  172367برلم  21191411، ليد فى  51110111كريمه مصطفى فوده متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 نجارة يدوى ، بجهة : البالشون ملن/ عيد عطيه شحاته

عن مصنع مالبس  172172برلم  21191414، ليد فى  251110111متولى دمحم متولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 متولى احمد صان / م صان الحجر بملن دمحم 16جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : لرية 

عن تربية  172128برلم  21191412، ليد فى  1511110111على دمحم على مصيلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 مواشى حالبه ، بجهة : هانون منشأة ابو عمر ملن دمحم على مصيلحى

عن مواد ؼذائيه ،  172322م برل 21191411، ليد فى  511110111امل حسن جاد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 ش الفالوجا الحريرى الزلازيك ملن صابر لطفى دمحم صابر 43بجهة : 

عن مكتب  172347برلم  21191411، ليد فى  111110111زينب عبدهللا ابراهيم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 وهاب نصررحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الزوامل ملن احمد زكريا عبدال

عن لاعه  168497برلم  21191412، ليد فى  511110111عواطؾ مصطفى على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 كفر عياد ابوحماد ملن بركات عبدالمنعم مصطفى 2افراح ، بجهة : محل 

عن لاعه  168497برلم  21191412، ليد فى  511110111عواطؾ مصطفى على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 افراح ، بجهة : لها محل اخر عن مكتبه وخردوات فى ابوحماد

عن مالبس  172348برلم  21191411، ليد فى  211110111رضوى السيد الشافعى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 ملن عبدالنبى كامل دمحم احمد -م عدا المالبس العسكرية ، بجهة : شارع جمعية المحافظة على المرآن الكري -شبابى 

عن لطع  172252برلم  21191418، ليد فى  111110111عصام دمحم عبدالحميد عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 ؼيار سيارات ، بجهة : كفر ابو حاكم الزنكلون ملن نصر ابراهيم ؼنيم

عن مكتب  172121برلم  21191412، ليد فى  51110111اله ،  اسماء ابراهيم دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس م -  298

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ ملن ممدوح عبدالحميد اسماعيل

عن معلؾ لتربيه  172182برلم  21191414، ليد فى  511110111امانى دمحم رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 : كفر ابوبرى السناجره ابوحماد ملن دمحم رمضان دمحمالمواشى الحالبه ، بجهة 

عن تربية مواشى  172178برلم  21191414، ليد فى  511110111دمحم ؼانم عبدالفتاح سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 حالبه ، بجهة : الرجايله /رمسيس /صان الحجر ملن ؼانم عبدالفتاح سالم

عن مكتب  172296برلم  21191411، ليد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حمدى دمحم لطب خليفه  -  311

 توريدات ، بجهة : الكتيبه طريك البحر بجوار معهدالعلوم االداريه ملن عبدالكريم دمحم لطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب لتجارة  172391برلم  21191414، ليد فى  111110111حسن دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 البذور والشتالت ، بجهة : انشاص البلد ملن امجد دمحم حسن

عن توكيالت  148127برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم احمد عبدالعال مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 تجاريه ، بجهة : العارين فالوس ملن ؼريب دمحم ؼريب

عن توكيالت  148127برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم احمد عبدالعال مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 تجاريه ، بجهة : له محل اخر عن ورشه نجاره ميكانيكيه فى الفدادنه فالوس

عن بماله ،  172389برلم  21191414، ليد فى  121110111احمد السخرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نوال مسعد  -  315

 بجهة : ش مشهور الطحاوى م بشاره الحسينيه ملن دمحم حسن دمحم عسكر

الت عن مكتب رح 172443برلم  21191415، ليد فى  111110111دمحم سعيد دمحم حسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 داخليه ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن سعيد دمحم حسينى ابراهيم

عن  172392برلم  21191414، ليد فى  1111110111المتولى المتولى دمحم دمحم عبدالناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 عظيم حامدتربيه مواشى حالبه ، بجهة : لريه خالد بن الوليد سهل الحسينيه ملن فتحيه عبدال

 172437برلم  21191415، ليد فى  511110111وليد دمحم عبدالكريم عبدالحميد درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 عن توريد مواد ؼذائيه ، بجهة : كفر المنشيه مركز منشية ابو عمر ملن دمحم عبدالكريم عبدالحميد درويش

عن معلؾ  171195برلم  21191417، ليد فى  711110111رأس ماله ،   احمد عيد حسن على حسن  ، تاجر فرد ، -  319

 مواشى لتربية المواشى الحالبة و التسمين ، بجهة : ش الثمانينى المالن ملن/ بسمة شحته دسولى

عن بيع  172421برلم  21191415، ليد فى  11110111شريؾ خالد دمحم جمال الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ملن ماجد مبرون شولى -بيشة لايد  -شارع الجامع  -ظفات ، بجهة : شارع عزبة الشهيدى من

عن كوافير  172482برلم  21191416، ليد فى  511110111اسماء دمحم زكى عفيفى دهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لن اسراء عبدالرحمن دمحمحريمى ، بجهة : ش المحافظه جوار سوبر ماركت بم الزلازيك ثان الزلازيك م

عن  172361برلم  21191411، ليد فى  611110111السيد يوسؾ سليمان يوسؾ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ورشة تصنيع رخام ، بجهة : السماعنه ملن/ فوزية حسن يوسؾ دمحم

عن مطعم  172373برلم  21191411ليد فى ،  111110111عليه حناوى على عبدالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 فول و طعميه ، بجهة : جهينه البحرية بجوار مسجد الحديد ملن/ احمد السيد عوض

عن تجارة  172177برلم  21191414، ليد فى  511110111عبدالرحيم عيد على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 عزازى ملن جمال ناصر ابراهيمكفر ال-كاوتش سيارات ، بجهة : منشية النور 

عن تجارة مواد  172117برلم  21191412، ليد فى  511110111احمد على احمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 بناء ، بجهة : االخميين ملن شيماء حسين دمحم

عن معلؾ  167641برلم  21191411 ، ليد فى 2111110111نوره رجب دمحم دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 كفر ابوحافظ ابوحماد ملن دمحم ابراهيم حسين 2مواشى ، بجهة : محل 

عن معلؾ  167641برلم  21191411، ليد فى  2111110111نوره رجب دمحم دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 لن دمحم ابراهيم حسينمواشى ، بجهة : لها محل اخر عن مزرعه دواجن فى كفر حافظ م

عن ورشه  172318برلم  21191411، ليد فى  121110111هانى محمود احمد الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 للحداده واللحام ، بجهة : التلين منيا الممح ملن دمحم محمود موسى



 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

عن توريد  172251برلم  21191418، ليد فى  251110111دمحم محمود حسن على حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 كفر ايوب ملن محمود حسن على-وتجارة مستلزمات الورش والمصنع ، بجهة : ش عبدالعزيز مسعود 

عن مماوالت  172281برلم  21191418، ليد فى  1111110111ابراهيم دمحم ابراهيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لربعمائة / منشاة ابو عمر  بملن دمحم ابراهيم حسينعمومية ، بجهة : كفر ا

عن ورشة  172258برلم  21191418، ليد فى  1111110111دمحم حامد حامد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ملن صبرى شحات دمحم -مالبس جاهزة عدا المالبس العسكرية ، بجهة : حوض الطرفة 

عن مكتب نمل  172115برلم  21191412، ليد فى  111110111وى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جوده احمد جوده المطا -  322

 بنى هالل منيا الممح ملن احمد جوده دمحم 1داخلى وتداول حاويات ، بجهة : شمه دور ارضى رلم 

عن حظيره  172119رلم ب 21191412، ليد فى  1111110111رمضان السيد ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لتربيه المواشى الحالبه ، بجهة : الصالح منشاه ابوعمر ملن السيد ابراهيم دمحم

عن ورشة  172295برلم  21191411، ليد فى  251110111حسام احمد السيد احمد الفحل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ملن عزيزة دمحم رشدى -نجارة ، بجهة : العدلية 

عن حدايد  172297برلم  21191411، ليد فى  111110111روة عبدالمنعم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  325

 ملن هدى السيد دمحم -وبويات ، بجهة : بير عمارة 

عن مشؽل  172218برلم  21191417، ليد فى  1111110111مى دمحم رمضان دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 جاهزة ماعدا المالبس العسكرية ، بجهة : منزل هدى شعراوى الجعفرية ملن/ رضا وحيد دمحم مالبس

عن تربية  172381برلم  21191414، ليد فى  1111110111صدلى دمحم معروؾ عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر االشراؾ ملن دمحم كامل عبدالمطلب

عن تجارة بن  172385برلم  21191414، ليد فى  111110111سعد دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  328

 الزلازيك ملن ورثة سعد دمحم عبدالعزيز-حسن صالح -تجزئه ، بجهة : ش االشراؾ 

عن ترزى ،  172239م برل 21191417، ليد فى  11110111بحيرى دمحم بحيرى درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 بجهة : طاروط ملن/ حسن عبدالعزيز خليل

عن ورشة  172431برلم  21191415، ليد فى  211110111حسنى ابراهيم دمحم فتحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 موبليات ، بجهة : الصالح منشأة ابو عمر ملن حسن ابراهيم دمحم فتحى

عن مالبس  172433برلم  21191415، ليد فى  111110111فاروق وجدى محمود شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : حى مبارن  ملن وجدى وجدى محمود شرؾ

عن مماوالت  172228برلم  21191417، ليد فى  1111110111سمير السيد احمد الصؽير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 عامة و توريدات عمومية ، بجهة : ش كونيش النيل بنى شبل ملن/ السيد صادق احمد

عن  172472برلم  21191416، ليد فى  111110111وفاء خيرى السنوسى عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 وده دمحمحدايد وبويات ، بجهة : كفر شعبان منيا الممح ملن عطيه ج

عن  172179برلم  21191411، ليد فى  1511110111اشرؾ حسين عبدالرحمن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 بحر البمر ملن ابراهيم دمحم موسى 5مخزن فراشه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت داخليه  172356برلم  21191411، ليد فى  51110111دمحم دمحم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 ونمل عمال ، بجهة : كفر ابراش مركز مشتول السوق ملن احمد دمحم السيد دمحم



 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  172164برلم  21191414، ليد فى  1111110111سامح محمود حسن هديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مماوالت عامه ، بجهة : بنى جرى بملن ناجى دمحم حسن

عن  172189برلم  21191414، ليد فى  121110111ناجى عبدالعزيز خضرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  337

 ملن ناجى عبدالعزيز خضرى-الزوامل -مكتب مماوالت ، بجهة : عزبة ابو حبيب 

عن  172167رلم ب 21191414، ليد فى  511110111دمحم رجب عبدالمنعم عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 مجيره لبيع جميع مواد البناء ، بجهة : المسلميه الزلازيك ملن عبدالنبى عبدالعال السيد

 172516برلم  21191417، ليد فى  111110111هدير عبدالستار عبدالحميد السيد التلبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 جوده عبدالعزيز عن عالفه ، بجهة : العزيزيه منيا الممح ملن مؤمن

عن ورشه  172294برلم  21191419، ليد فى  51110111ايمان دمحم عبدالهادى الهاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 شك اخشاب ، بجهة : المصبى ؼرب صان الحجر ملن عزت رجب رجب

عن بيع لطع  172227برلم  21191417، ليد فى  111110111بشيره فوزى سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ش الحسينى متفرع من ش سعد زؼلول ملن/مصطفى عطيه حسن رمضان21ؼيار سيارات مستعملة ، بجهة : 

 172454برلم  21191416، ليد فى  611110111اسماء عبدالمنعم عبدالوهاب حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ش النيابه االداريه منيا الممح ملن اسامه عمر احمد-بجهة : تمسيم الخطاره  عن تعبئة وتؽليؾ المواد الؽذائيه ،

عن ورشه  172497برلم  21191417، ليد فى  2511110111دمحم فرحات رشاد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ميكانيكى سيارات ، بجهة : كفر االحرار الزلازيك ملن السيد جابر محمود

عن مكتب رحالت  172491برلم  21191417، ليد فى  51110111دمحم دمحم حوايج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نهى  -  344

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر الجرايه ملن دمحم عرفه السيد السيد

عن مكتب  172559برلم  21191418، ليد فى  111110111دمحم فايز دمحم احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : ع السبكى شبرا النخله بلبيس ملن سعيد دمحم احمد

عن تجاره  172566برلم  21191418، ليد فى  1111110111محمود دمحم احمد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسيد حسانوتربيه المواشى ، بجهة : الزوامل بلبيس ملن احمد احمد ا

عن مكتب  172499برلم  21191417، ليد فى  111110111نيفين نبيل طه على المنيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 ش طلبة عويضة / برج زيزينيا / المومية بملن محسن عبدالرحمن دمحم سالم 63توريدات وتوكيالت تجارية ، بجهة : 

عن تجاره  172581برلم  21191423، ليد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء دمحم حامد دمحم بيومى  ،  -  348

 المحمول واالكسسوار ، بجهة : تلبانه منيا الممح ملن عشرى عبدالمنعم درويش

عن تجارة  172614برلم  21191423، ليد فى  111110111السيد جاد الرب دمحم محيسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 ؼذائيه ، بجهة : سواده مركز فالوس ملن صباح عبدالمجيد عبدالكريممواد 

عن محل  172616برلم  21191423، ليد فى  511110111ريهام دمحم ابراهيم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ازيك ملن احمد دمحم السيدالعاب وبالى ستيشن عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : العصلوجى الزل

عن محل مالبس  172623برلم  21191424، ليد فى  211110111رباب على دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351
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 لطاعى ومجمدات ، بجهة : عبدالمنعم رياض بلبيس ملن سامح دمحم عبدالسيد



 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

عن مشروع  153583برلم  21191423، ليد فى  511110111محمود دمحم نورالدين حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 نيع اعالؾ وجمع وتدوير المخلفات ، بجهة : السعادات ملن خالد نور الدين ابراهيمتص

عن مشروع  153583برلم  21191423، ليد فى  511110111محمود دمحم نورالدين حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

بناحية السعادات ملن محمود على  153583تصنيع اعالؾ وجمع وتدوير المخلفات ، بجهة : له محل تجارة وتوريد اخشاب برلم 

 ابراهيم

عن  172587برلم  21191423، ليد فى  111110111سامى السيد السيد مصطفى هيكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصوه ملن السيد فكرى السيد

عن خردوات ،  172661برلم  21191424، ليد فى  111110111رأس ماله ،   عبدالناصر دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، -  356

 ملن دمحم احمد عبدالفتاح -حارة المبيض  -بجهة : فالوس 

عن مكتب  172693برلم  21191428، ليد فى  121110111مؤمن طلبه الشحات دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 وامرة /بنى شبل مركز الزلازيك ملن طلبه الشحات دمحم عثمانرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الع

عن مواشى  172711برلم  21191428، ليد فى  511110111دمحم محمود دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 حالبه ، بجهة : الحكمدار م ابوعمر  ملن محمود دمحم عبدالفتاح

عن سوبر  172711برلم  21191431، ليد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامه يونس دمحم هاشم يونس  -  359

 الزلازيك ملن محمود دمحم جالل-الصيادين -ش السيد فرج ابو عامر  28ماركت ، بجهة : 

عن  172716برلم  21191431، ليد فى  111110111احمد سعيد السيد مرسى الؽندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

تجاره وتوزيع مستحضرات تجميل محليه ومكمالت ؼذائيه واالؼذيه الخاصه وتصنيع كل ماسبك لدى الؽير ، بجهة : بنى شبل 

 الزلازيك ملن سعيد السيد مرسى الؽندور

عن محل  172722برلم  21191431، ليد فى  251110111دمحم عثمان ابواليزيد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 مفروشات وستائر ، بجهة : ش امين شاهين من ش بورسعيد ابوحماد ملن احمد دمحم سالمه

عن  158581برلم  21191431ى ، ليد ف 1111110111عمرو طلعت رفاعى متولى بدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362
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عن  172195برلم  21191412، ليد فى  1111110111على اسماعيل عبدالعاطى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 ملن صباح على عبدالعاطى -مالحة مصرؾ ال -بشارة  -حظيرة مواشى تسمين ، بجهة : ازولين 

عن مكتبه ، بجهة  172425برلم  21191415، ليد فى  51110111مها حسن ابراهيم مخيمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 : العزيزيه منيا الممح ملن احمد عيسى حسن

عن بماله ، بجهة  172248برلم  21191418ى ، ليد ف 411110111ايمن دمحم دمحم سالم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 : كفر بدران ملن دمحم دمحم سالم خليل

عن  172263برلم  21191418، ليد فى  111110111شيماء ابراهيم كامل احمد البلبيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 ملن شهوان عبدالمادر دمحم -مطعم مشويات ، بجهة : شارع اسماعيل حنفى 

عن تجارة  172261برلم  21191418، ليد فى  91110111دمحم عصمت دمحم على السعدونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 ملن مها عصمت دمحم على -شارع احمد فهمى حمادة  8ادوات التجميل ولوازم الصيدليات ، بجهة : 

عن  172177برلم  21191411، ليد فى  211110111ؼريب عبدالبديع دمحم هاشم العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 مخبز سياحى ، بجهة : الملعه المرين ملن اسامه دمحم على



 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 مكتب مماوالت  167311برلم  21191411، ليد فى  511110111احمد فهمى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369
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عن مكتب مماوالت  167311برلم  21191411، ليد فى  511110111احمد فهمى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 وتوريدات عموميه ، بجهة : له محل اخر عن معرض سيرامين وادوات صحيه فى الخشه مشتول السوق ملن عمرو فهمى على دمحم

عن تربيه  172126برلم  21191412، ليد فى  1511110111دمحم السيد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزه  -  371

 مواشى حالبه ، بجهة : هانون منشاه ابوعمر ملن على الشحات مصطفى

 عن 155521برلم  21191413، ليد فى  2511110111دمحم شحته دمحم محمود عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 مزرعه دواجن ، بجهة : له محل اخر عن ادوات كهربائيه فى  كفر العزازى ملن عزازى عبدهللا على دمحم

عن  155521برلم  21191413، ليد فى  2511110111دمحم شحته دمحم محمود عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 حته دمحممزرعه دواجن ، بجهة : ع الزداينه الجعفريه ابوحماد ملن صالح ش

عن  172311برلم  21191411، ليد فى  111110111احمد عبدالممصود احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 ورشة حداده ، بجهة : الكيالنيه مدخل الروضه ملن مصباح دمحم احمد

عن معلؾ  172267م برل 21191418، ليد فى  1111110111على رزق عبده رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 مواشى حالبه ، بجهة : بهنباى ملن نفيسه امين وصيفى

عن بمالة ،  172226برلم  21191417، ليد فى  11110111فاطمة راشد دمحم محمود عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 بجهة : بنى شبل ملن/ محمود عادل سليم

عن مصنع  172274برلم  21191418، ليد فى  1111110111رأس ماله ،  السيد احمد سليم حسن  ، تاجر فرد ،  -  377

 ملن احمد صالح عبدالعزيز صالح -لتصنيع وتعبئة مواد ؼذائية مبردة ، بجهة : طريك بلبيس الطيارة 

كتب عن م 172393برلم  21191414، ليد فى  111110111رحاب دمحم ابراهيم ضيؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش حى المواس المنايات ملن اشرؾ على عبدالحميد

عن مزرعة  172421برلم  21191415، ليد فى  511110111فتحى سعيد متولى جيرة هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 دواجن ، بجهة : شبرا العنب ملن امل دمحم ابراهيم

عن فضيات  172133برلم  21191413، ليد فى  111110111 ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل بديع سولاير -  381

 ش مكه حى السالم الزلازيك ملن ابتهاج ابراهيم عبدالرحمن 1وساعات هدايا ، بجهة : 
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 وحبوب ومستلزمات مزارع ، بجهة : ش المعهد الدينى الصوه ابوحماد ملن عبدالحميد احمد دمحم

عن تعبئة مواد  153919برلم  21191411، ليد فى  51110111سناء حسن دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 لزلازيك ملن سامح عبدهللا اسماعيلعبداللطيؾ حسانين ا-ش نور االسالم  11ؼذائيه ، بجهة : 

عن تعبئة مواد  153919برلم  21191411، ليد فى  51110111سناء حسن دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

جنيه بناحيةش  5111عن نشاط تجارة وتعبئة مواد ؼذائه براسمال 2116-11-21فى  153919ؼذائيه ، بجهة : له محل برلم 

 م عبدالعزيز ملن احمد دمحم دمحمالجبانه لس

عن تصنيع  172153برلم  21191413، ليد فى  1111110111هانى حافظ فاروق عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384
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 حظيرة مواشى حالبه ، بجهة : عزبة فايد خطاب الحسينيه ثان ملن احمدى فوزى دمحم



 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 مكتب  172185برلم  21191414، ليد فى  51110111ؼادة سامى عبدالفتاح يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386
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عن  172231برلم  21191417، ليد فى  111110111محمود وجيه ابوهاشم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392
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 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
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 مواشى حالبه ، بجهة : الجديده ملن دمحم دمحم على هاشم

عن  148554برلم  21191428، ليد فى  1611110111رأس ماله ،   احمد فتحى حسنى عبدالسميع  ، تاجر فرد ، -  419

 السعادات م بلبيس عبدالؽنى السيد ؼنيم- 2اعالؾ مستلزمات دواجن بالجمله ، بجهة : عمار رلم 

عن  148554برلم  21191428، ليد فى  1611110111احمد فتحى حسنى عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

مكتب تاجير سيارات بناحية السعادات ملن  2116-1-11فى  148554زمات دواجن بالجمله ، بجهة : له محل برلم اعالؾ مستل

 عبدالؽنى السيد ؼنيم

عن ادوات  172417برلم  21191415، ليد فى  111110111مها احمد مهدى دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 جيه دمحم ضيؾملن و -منزلية ، بجهة : سلمنت 

عن مكتب  172462برلم  21191416، ليد فى  2111110111دمحم جالل دمحم عامر حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 مماوالت عامه واعمال متكامله وتوريد عماله ، بجهة : لرمله بلبيس ملن عماد بدوى بدوى

عن مواد بناء ،  172478برلم  21191416، ليد فى  1111110111السيد احمد مميبل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 بجهة : اشكر فالوس ملن نوره عبدالموى عبدهللا

عن  172371برلم  21191411، ليد فى  3111110111دمحم محى الدين عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 ب هللا ملن ماجد دمحم ابراهيم اسماعيلش حسنى جا 25مصنع لتعبئة المواد الؽذائيه ، بجهة : 

عن مكتبة  172359برلم  21191411، ليد فى  211110111ايمان اسماعيل اسماعيل عليوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 ، بجهة : ش سيدى فرج / شلشلمون / بملن سالم دمحم عطية سالم

 172123برلم  21191412، ليد فى  121110111د ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز  ، تاجر فر -  416

 عن مكتب تصدير لطع ؼيار سيارات ، بجهة : ش المرور منشأة بشارة ملن محمود دمحم عبدالكريم

عن تربية مواشى  172199برلم  21191414، ليد فى  511110111دمحم ثروت اجود عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 بجهة : المساعيد ملن  ثروت اجود عيدحالبه ، 

عن  172211برلم  21191414، ليد فى  511110111سلوى عبدالستار دمحم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : العصلوجى ملن دمحم راشد شاهين

عن  172494برلم  21191417، ليد فى  121110111مصطفى جمال عبدالمنعم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 مكتب رحالت داخليه ، بجهة : ميت يزيد  تمسيم زاره منيا الممح ملن ؼاده حمدى على محمود



 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 بماله وتموين ،  172561برلم  21191418ى ، ليد ف 211110111ايمن دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 بجهة : الجماليه مركز الحسينيه ملن احمد دمحم سالم

عن مكتب توريدات  172527برلم  21191417، ليد فى  511110111دمحم السيد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 عامه ، بجهة : ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن بيع حبوب  172525برلم  21191417، ليد فى  251110111 سعيد ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  422

 وعالفه ، بجهة : ش االشراؾ /منشية اباظه  الزلازيك ملن مصطفى احمد التهامى

عن خدمات  172551برلم  21191418، ليد فى  11110111دمحم حسنى الزرلانى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 محمول ، بجهة : ش داير الناحيه الطيبه الزلازيك ملن احمد ابراهيم عبدهللا عبدالجليل

عن تربية  172518برلم  21191417، ليد فى  1111110111وليد دمحم سعيد عبدالهادى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 دمحم سعيد عبدالهادى ملن شاكر -وتسمين المواشى ، بجهة : الولجا 

عن  172546برلم  21191418، ليد فى  121110111مينا موريس عجيب جرجس ممار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 ملن سمير منصور عبدالسيد -كفر الصعيدى  -مكتب توكيالت تجارية ، بجهة : شارع الجامع الكبير 

عن  172574برلم  21191423، ليد فى  211110111ر فرد ، رأس ماله ،  اسماء حمدى عبدالرحمن دمحم بيومى  ، تاج -  426

تجارة مستحضرات تجميل محليه وتصنعها لدى الؽير ، بجهة : ش اللواء عبدالعزيز على / امام نادى المعلمين المساكن الزلازيك 

 ملن منال جمال الدين امين

عن  172589برلم  21191423، ليد فى  251110111أس ماله ،  عبدالفتاح السيد عبدالفتاح عيسى  ، تاجر فرد ، ر -  427

 مطعم كبده ، بجهة : كفر ميت بشار منيا الممح ملن محمود عبدالاله مدكور

عن مكتب توكيالت  172581برلم  21191423، ليد فى  51110111دمحم كامل محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 م ابوحماد ملن ابراهيم دمحم ابراهيم سليمانتجاريه ، بجهة : كفر ابونج

عن  172583برلم  21191423، ليد فى  5111110111ابراهيم دمحم رشاد السيد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 مصنع خلط وتعبئة منظفات ومعمل مستحضرات تجميل محليه وزيوت عطريه ، بجهة : المناجاه الكبرى مركز الحسينيه ملن دمحم

 السيد دمحم حسين

عن معرض  172582برلم  21191423، ليد فى  111110111احمد عبدهللا سيد احمد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 سيارات ، بجهة : عزبة دمحم عبيد /الحسينيه ثانى ملن دمحم عبدهللا سيد احمد

عن تجارة ردة  172596برلم  21191423، ليد فى  511110111دمحم اسماعيل سالمة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 ملن احمد اسماعيل سالمة -وحبوب ، بجهة : منشأة الماضى 

عن  172599برلم  21191423، ليد فى  151110111محمود محروس عبدالعظيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 للطيؾ حسانين الزلازيك ملن هدى صابر عبدالمعطىمحل حدايد وبويات ، بجهة : عماره البكرى ع عبدا

عن مكتب  172655برلم  21191424، ليد فى  211110111دمحم عطيه دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 توريدات عموميه ، بجهة : ش الطوخى النحال الزلازيك ملن نجوى ابراهيم عبدالمادر

عن مكتب  172635برلم  21191424، ليد فى  51110111ب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالتواب محمود احمد شعي -  434

 ملن كامل السيد كامل -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : مشتول الماضى 

عن  172142برلم  21191413، ليد فى  811110111عالء دمحم عبداللطيؾ دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 صان الحجر ملن عبدهللا ابراهيم عمر سالم-واشى حالبه ، بجهة : كوبرى سليم تربية م

عن تسويك  172191برلم  21191414، ليد فى  511110111سعيد السيد دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 عمارى ، بجهة : ش الحسن بن الهيثم الموميه الزلازيك ملن محمود ابراهيم برعى



 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 اجهزه كهربائيه  172193برلم  21191414، ليد فى  51110111السيد عادل السيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 ، بجهة : ش االمام الحسن /شيبه ملن ورثة السيد دمحم السيد صالح

عن مماوالت  172173برلم  21191414، ليد فى  1111110111دمحم رجب السيد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 عامه وتوريدات ، بجهة : السناجره ابوحماد ملن رجب السيد مهدى

عن مكتب  172222برلم  21191417، ليد فى  51110111اميرة احمد عبدالحميد  حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 رحالت و نمل عمال شركات ، بجهة : عزبة فريد الوسطى ملن/ عبساوى دمحم عبساوى

عن تجارة  172481برلم  21191416، ليد فى  511110111دمحم دمحم محمود دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

وبيع لطع ؼيار السيارات واكسسوار السيارات ومؽسلة للسيارت ، بجهة : شارع فؤاد رزق من شارع على سليم ملن احمد دمحم 

 محمود

عن ورشة  172468برلم  21191416، ليد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد السعيد عيد البسيونى -  441

 ملن وائل السعيد عيد-صان الحجر -اصالح كاوتش ، بجهة : كوبرى الحاج احمد 

عن حظيرة  172538برلم  21191418، ليد فى  2111110111دمحم عبدالحميد احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 مركز صان الحجر ملن رمزى عبدالحميد احمد-رمسيس  3واشى حالبه ، بجهة : م

عن بمالة  172563برلم  21191418، ليد فى  51110111اسماء دمحم فهمى مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 ملن صفية الشحات عطية -تموينية ، بجهة : اوالد سالم 

عن خدمات  172515برلم  21191417، ليد فى  251110111دوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لمياء عبدالحميد امام ب -  444

 ملن محمود ابراهيم دمحم -زهر شرب  -عزبة الزناتية  -المحمول ، بجهة : الجهة البحرية الؽربية 

عن ورشه نجاره  172539برلم  21191418، ليد فى  111110111ايمان سامى حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 ، بجهة : ش البوسطه هريه رزنه الزلازيك ملن السيد حسن السيد سعيد

عن تربية  172571برلم  21191423، ليد فى  511110111عبير عثمان احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 ابو العال دمحم صان الحجر ملن السيد حسن -البكارشه -مواشى حالبه ، بجهة : عزبة االمام 

عن بماله ،  172579برلم  21191423، ليد فى  251110111متولى دمحم لاسم دمحم باشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 بجهة : صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن امينه عبده البسطويسى حسن

عن معلؾ تسمين  152111برلم  21191423، ليد فى  511110111بثينه حسن دمحم فرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 كفر عتيك نشوه الزلازيك ملن وليد السيد عبدالؽنى 2مواشى ، بجهة : عمار 

عن معلؾ تسمين  152111برلم  21191423، ليد فى  511110111بثينه حسن دمحم فرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 مواشى ، بجهة : لها محل اخر عن مدشه حبوب فى  الزلازيك

عن مكتب  172622برلم  21191424، ليد فى  211110111احمد عبده عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 مدرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الجماليه الحسينيه ملن السيد دمحم اح

عن مطعم ، بجهة  172585برلم  21191423، ليد فى  11110111محمود احمد حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 ش النمراشى النحال  الزلازيك ملن شركة مصر للزيوت والصابون ويمثلها /حامد عبدالسالم حسنين 91: 

عن  172621برلم  21191424، ليد فى  81110111، رأس ماله ،   اسالم دمحم صالح الدين عبدالحليم بكر  ، تاجر فرد -  452

 ملن دمحم صالح الدين عبدالحليم -اكتوبر  6مكتب هندسى ، بجهة : حلمى العدوى من شارع 

عن حظيرة  172658برلم  21191424، ليد فى  611110111محمود صالح دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 ملن سلوى عطوة احمد -ة ، بجهة : المبة مواشى حالب



 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 حدايد  172673برلم  21191428، ليد فى  111110111السيد اسماعيل دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 وبويات وادوات صحيه ، بجهة : النخاس ملن صاحب الشأن

عن مكتب  172698برلم  21191428، ليد فى  251110111  دمحم عبدالعزيزعلى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  455

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : السماعنه مركز فالوس ملن عبدالعزيز على دمحم دمحم

عن مماوالت  172719برلم  21191431، ليد فى  111110111رأفت عبدالخالك دمحم حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 بجهة : شلشلمون ملن احمد رأفت عبدالخالك وتوريدات عموميه ،

عن خدمات  172692برلم  21191428، ليد فى  111110111دمحم تهامى احمد ابراهيم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 محمول ، بجهة : ش عمر بن الخطاب مشتول السوق ملن دمحم محمود احمد

عن صيانه  172712برلم  21191431، ليد فى  51110111فرد ، رأس ماله ،   اسامه السيد احمد سليمان حنفى  ، تاجر -  458

 ش محمود النحال الزلازيك ملن الطالب 32اجهزه كهربائيه ، بجهة : 

عن مكتب  172181برلم  21191414، ليد فى  111110111ابتسام سامى دمحم عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 مال ، بجهة : كفر اسعد منصور ملن نصر عدلى مختار مينارحالت داخليه ونمل ع

عن تسويك  172236برلم  21191417، ليد فى  2511110111محسوب دمحم شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 عمارى ، بجهة : ش الجيش ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن ورشه  172518برلم  21191417، ليد فى  111110111ه ،  السيد فرج سالم البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  461

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : الدوايده  الناصريه صان الحجر  ملن فوزى فرج سالم

عن بيع لطع ؼيار  172488برلم  21191417، ليد فى  511110111هانى جاد السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ة : عزبة الباشا م ابو عمر ملن رمزى خميس دمحمومستلزمات الورش ، بجه

عن  172552برلم  21191418، ليد فى  1511110111ثناء عبدالؽنى دمحم شمس الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 حظيره مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى الملح م ابوعمر ملن احمد عبدالؽنى دمحم

عن بيع طيور  172556برلم  21191418، ليد فى  251110111ر فرد ، رأس ماله ،  نعمة دمحم جودة محمود  ، تاج -  464

 ملن دمحم السيد عبدهللا دمحم -شارع شبانة خلؾ بنزينة بيومى  9ولحوم مجمدة ، بجهة : 

 عن تجارة 172513برلم  21191417، ليد فى  221110111نرمين عصمت احمد مسلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 ملن محمود احمد على -وبيع المالبس الجاهزة عدا المالبس العسكرية ، بجهة : المناصرة 

عن مكتب  172513برلم  21191417، ليد فى  111110111دمحم صبحى حسن عمريه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ش منير علوان بلبيس ملن صبحى حسن دمحم عمريه42توريدات ، بجهة : 

عن  154131برلم  21191417، ليد فى  511110111عبدهللا الحسينى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  467

 115مصنع لتصنيع وتجميع خطوط انتاج للمصانع وتصنيع وتجميع لوحات التحكم فى خطوط االنتاج المختلفه ، بجهة : المطعه 

 صناعات صؽيره الصالحيه الجديده ملن الطالب

 

عن  154131برلم  21191417، ليد فى  511110111 عبدهللا الحسينى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  468

مصنع لتصنيع وتجميع خطوط انتاج للمصانع وتصنيع وتجميع لوحات التحكم فى خطوط االنتاج المختلفه ، بجهة : له محل اخر عن 

مول النيل بالزا  11الدور الثالث مجاورة  14ه  فى  مكتب رلم نشاط مكتب استشارى هندسى وتوريدات صناعيه وكهربائي

 الصالحيه الجديدة ملن احمد دمحم حسن حسين

عن  172543برلم  21191418، ليد فى  51110111عبدالحميد خالد عبدالحميد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 هيم عبدالحميد ابراهيمملن ابرا -مالبس وتوريدات عامة ، بجهة : كفر الحمام 



 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 تصنيع  172569برلم  21191418، ليد فى  5111110111سعيد محمود احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 الصالحيه الجديده  ملن مصطفى حامد حسن-خيوط بالستين وشبن ظل من البالستين ، بجهة : المنطمه الصناعيه الثانيه 

عن مكتب توريدات  172615برلم  21191423، ليد فى  111110111مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد بكرى دمحم اح -  471

 ش الصفا الصيادين الزلازيك ملن بكرى دمحم احمد1عامه وتجهيزات فندليه ، بجهة : 

ن توكيالت ع 172618برلم  21191423، ليد فى  511110111احمد سعيد هاللى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 ملن طه حسين السيد -تجارية ، بجهة : شارع سعد زؼلول 

عن  172621برلم  21191424، ليد فى  25110111مصطفى مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 ش الجيش /المنتزه ملن مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ 114بيع مفروشات ، بجهة : 

عن  172584برلم  21191423، ليد فى  111110111بدالرحمن دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحيم ع -  474

 تجارة محاصيل زراعيه بالتجزئه ، بجهة : عزبة ابو صرار/الحسينيه ثانى /الحسينيه ملن احمد عبدالرحمن دمحم

عن مركز  172627برلم  21191424، ليد فى  511110111حسام سعيد سليمان عليوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 ملن هيثم دمحم محمود -المومية  -خدمة سيارات ، بجهة : شارع صالح سالم 

عن حظيرة  172643برلم  21191424، ليد فى  511110111سمر ابراهيم دسولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 مواشى حالبه ، بجهة : اوالد زيد ملن دمحم دمحم دمحم نمر

عن مؽسلة  172674برلم  21191428، ليد فى  511110111عطيات دمحم عبدالعزيز الشملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 مالبس ، بجهة : ش بور سعيد /امام مسجد الطاهرات ملن عصمت دمحم عبدالعزيز جوهرة

عن معرض  172676برلم  21191428، ليد فى  211110111حسام حسن حسن حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 ينبيع سيارات ، بجهة : ش الحفنى النحال الزلازيك ملن عبير حسن حسن حسان

عن بيع  172689برلم  21191428، ليد فى  211110111ياسر احمد عبدالمجيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 وخدمات محمول ، بجهة : الكرايمه /كفر عياد /ابو حماد ملن عادل محمود عبدهللا

عن  172682برلم  21191428فى  ، ليد 211110111سهير عليوه خضرى حسن عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 شلشلمون ملن سالم دمحم عطيه-محل اكسسوار وموبايالت ، بجهة : سيدى فرج 

عن  172717برلم  21191431، ليد فى  181110111صبحى محروس السيد دمحم الممحاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 نشاص الرمل بلبيس ملن دمحم محروس السيدتصنيع مواد ؼذائيه وتعبئتها ، بجهة : ش الجامع الكبير ا

عن  172517برلم  21191417، ليد فى  1111110111منى حسن السيد احمد الؽزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 معلؾ مواشى حالبه ، بجهة : ش السوق العزيزيه منيا الممح ملن اشرؾ دمحم ابراهيم

عن مماوالت  172477برلم  21191416، ليد فى  251110111د ، رأس ماله ،  احمد ممدوح فتحى هاشم  ، تاجر فر -  483

 ملن صابرين دمحم حسن عبدالعال -عامة ، بجهة : السعدية 

عن معلؾ  172534برلم  21191418، ليد فى  51110111رشا متولى ابراهيم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 الزلازيك ملن لطفى السيد مرعى-المنايات -مواشى حالبه ، بجهة : ش ابو مرعى 

عن ورشة  172526برلم  21191417، ليد فى  511110111مصطفى حسن دمحم بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 المرين ملن دمحم حسن دمحم دمحم-درفله سلن ، بجهة : ش الؽريب 

عن بماله وتموين ،  172568برلم  21191418، ليد فى  251110111دمحم دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 بجهة : ع العبله لريه الروضه فالوس ملن دمحم احمد دمحم



 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 تجارة  172573برلم  21191423، ليد فى  211110111دمحم محمود دمحم كمال فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 محمود دمحم كمالملن  -فالتر المياه ، بجهة : هرية رزنة 

عن  172577برلم  21191423، ليد فى  111110111عبدالحليم مصطفى دمحم المعماعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 ملن مديحة محمود مرسى -الصالحية المديمة  -ورشة نجارة ، بجهة : كفر الخمايرة 

عن كافتريا  172663برلم  21191424، ليد فى  11111.111عادل ناصؾ مكين رياض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 مشروبات ووجبات سريعه ، بجهة : ش ترعة كفر العدوى فالوس ملن نبيل احمد سالم

عن  172626برلم  21191424، ليد فى  251110111احمد حسن الهادى حسن عدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 ر شلشلمون مركز منيا الممح ملن حسن الهادى حسنتجارة لطع ؼيار موتوسيكالت ، بجهة : كف

عن  172683برلم  21191428، ليد فى  1511110111مصطفى ابوالحمد حامد هيكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 مكتب تسويك عمارى ، بجهة : ش الجيش ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن  172718برلم  21191431، ليد فى  1111110111أس ماله ،  دمحم عبدالفتاح التهامى مصطفى  ، تاجر فرد ، ر -  492

 حظيره تربيه مواشى ، بجهة : الجديده منيا الممح ملن السيد السيد عطوه

عن  172466برلم  21191416، ليد فى  1111110111احمد السيد دسولى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 ، بجهة : الصوالح ملن حسن السيد دسولى مكتب رحالت دخليه ونمل عمال

عن تجارة  172524برلم  21191417، ليد فى  511110111اسراء عبدالرحمن السيد سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 وتوزيع مواد البناء ، بجهة : ش المستشفى ملن دمحم عبدالرحمن السيد

عن  172553برلم  21191418، ليد فى  1511110111رد ، رأس ماله ،  السيد محمود على على ابوالخير  ، تاجر ف -  495

 حظيره مواشى حالبه ، بجهة : هانون م ابوعمر مركز م ابوعمر ملن احمد دمحم على

عن محل  172567برلم  21191418، ليد فى  111110111السيد زيدان عبدالعظيم زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 ش المولؾ / المطاوية بملن احمد دمحم بهاء كشرى ، بجهة :

عن  172614برلم  21191423، ليد فى  5111110111ابراهيم السيد احمد بؽدادى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 ق د المنطمه الصناعيه االولى /الصالحيه الجديده ملن ورثة فوزى توفيك على 17مصنع بالستين ، بجهة : لطعه 

عن  172572برلم  21191423، ليد فى  1111110111ليد دمحم ابراهيم عبدالحليم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  و -  498

 ملن دمحم ابراهيم عبدالحليم نصار -تجارة وتربية المواشى ، بجهة : الزوامل 

عن تجارة مواد  172617برلم  21191423، ليد فى  111110111محمود السيد دمحم محيسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 ملن دينا ابراهيم طلبة -ؼذائية ، بجهة : سوادة 

 172595برلم  21191423، ليد فى  111110111ايمان ابراهيم محمود ابراهيم الجاويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 بردين ملن دمحم حسن مايلة -امام مسجد العالوية  -عن كروت شحن واجهزة محمول ، بجهة : شارع داير الناحية 

عن تربيه  172611برلم  21191423، ليد فى  511110111دمحم محمود عبدالرؤؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مواشى حالبه ، بجهة : اللبشه صان الحجر ملن محمود عبدالرؤؾ على لاسم

عن بماله ،  172639برلم  21191424، ليد فى  251110111 السيد عبدالحى عطيه درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  512

 بجهة : شبرا السالم ملن شيماء دمحم احمد

عن معلؾ  172597برلم  21191423، ليد فى  2511110111دمحم عشرى حسن واز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 مواشى حالبه وتسمين ، بجهة : الخيس ابوحماد ملن دمحم رشدى حسن



 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

عن معرض بيع  172651برلم  21191424، ليد فى  511110111شادية احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 ملن ابراهيم رشاد سالم دمحم -الشرابنة  -وشراء التون تون والروسيكالت والموتوسيكالت ، بجهة : الحجازية 

عن بيع  172681برلم  21191428، ليد فى  251110111احمد محمود حسن سليمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 الطريك العمومى ملن ابراهيم سليمان ابراهيم-بويات ، بجهة : كفر ابراهيم 

عن مالبس  172724برلم  21191431، ليد فى  51110111شرين مصطفى احمد عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : التلين منيا الممح ملن  حمام عبداللطيؾ متولى الجوهرى

عن فراكة ارز ،  172114برلم  21191412، ليد فى  51110111احمد السيد دمحم عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 مبحر البمر ملن عمر احمد ابراهي 2بجهة : 

عن تجاره  172313برلم  21191411، ليد فى  111110111دمحم جمال يوسؾ عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 اعالؾ ، بجهة : م بشاره الحسينيه ملن رحاب دمحم ابوهاشم

عن ممشره  172312برلم  21191411، ليد فى  1111110111ناديه محمود السيد عبدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 بحر البمر الحسينيه ملن دمحم عبدالعال ابوالمعاطى 2فول سودانى ، بجهة : زراعه 

عن  172344برلم  21191411، ليد فى  5111110111وائل عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ن عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيلمل -معلؾ مواشى حالبة ، بجهة : عزبة صبحى تبع كفر شلشلمون 

عن مصنع  137861برلم  21191418، ليد فى  5111110111اسالم سعيد عوض حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر اباظه ملن السيد عبدهللا سليم

عن مصنع  137861برلم  21191418، ليد فى  5111110111ماله ،   اسالم سعيد عوض حسين  ، تاجر فرد ، رأس -  512

عن نشاط تصنيع وتوريد المالبس الجاهزه لدى الؽير  137861مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : له محل برلم 

 حى الزهور الزلازيك ملن دمحم ظريؾ على ابراهيم 11فيما عدا المالبس العسكريه بناحية شارع 

عن مصنع  92162برلم  21191418، ليد فى  111110111ابراهيم عبدهللا دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 ملن دمحم عبدالحميد دمحم احمد -تشؽيل معادن لتصنيع معادن ، بجهة : ؼزالة الخيس 

عن  172247برلم  21191418، ليد فى  21111.000دمحم حسينى عليوة عبدهللا المسلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 بماله ، بجهة : خلوة ابو مسلم ملن احمد حسينى عليوه

عن خدمة  172262برلم  21191418، ليد فى  1111110111عمرو حسن دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

  عبدالبالىتمسيم مصنع الجوت ملن جمال دمحم 69سيارات مؽسله وؼيار زيت ، بجهة : عمار 

عن مدشة حبوب  172362برلم  21191411، ليد فى  511110111وليد دمحم السيد عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 الصالحيه الحسينيه ملن دمحم السيد عبدالحك احمد 3، بجهة : 

عن تجاره  172198برلم  21191414فى ، ليد  511110111عبدالسالم عوض ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 احذيه ، بجهة : ش المحجوب الحسينيه ملن سحر فاروق حسن

عن  172315برلم  21191411، ليد فى  1211110111سيد شحتة عبدالعزيز محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 يز محمود احمدملن  شحتة عبدالعز -ورشة تصنيع حلويات شرلية ، بجهة : شبرا السالم 

عن تعبئة  172311برلم  21191411، ليد فى  111110111احمد دمحم ابوزيد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 ملن الطالب -الصالحية الجديدة  -المنطمة الصناعية الثانية  2/13وتؽليؾ مواد ؼذائية ، بجهة : لطعة رلم 

عن مكتب  172287برلم  21191419، ليد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عبدالمنعم محمود درويش   -  521

 رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : بندؾ / بملن شحته رمضان حسين



 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 تحضير  172288برلم  21191419، ليد فى  51110111نادية سعيد دمحم متولى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 الزلازيك بملن احمد شولى كامل -مصرؾ اكوة  -اردة ، بجهة : طريك شيبة الجديد / ش مشروبات ساخنة وب

عن مواشى  172231برلم  21191417، ليد فى  511110111السيد عبدالسالم سالم زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 حالبة ، بجهة : حنورة مركز صان الحجر ملن/ زيدان عبدالسالم سالم

عن بيع  172412برلم  21191414، ليد فى  1111110111السيد دمحم عبدالؽنى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : العصلوجى الزلازيك ملن فاطمه عطيه عبدالعال
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 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
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 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
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 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
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عن توريد ادوات  172616برلم  21191423، ليد فى  51110111ايه دمحم فتحى شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 نظافة ، بجهة : المنير / مشتول السوق بملن احمد مؽاورى ؼريب

عن توريد  172617برلم  21191423، ليد فى  51110111كرم دمحم عزمى عبدالسالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 مشتول السوق بملن دمحم عبدالسالم حسن -لحوم مجمدة ، بجهة : المنير 

عن توردات  172631م برل 21191424، ليد فى  1111110111السيد دمحم دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 ملن عز عبدالبالى محمود -عمومية ، بجهة : الجوسك 

عن تجارة  172678برلم  21191428، ليد فى  511110111احمد فوزى سعيد على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 مواد ؼذائيه ، بجهة : منزل محسن سعيد  ش اوالد ؼريب ملن  محسن سعيد على

عن مكتب  172679برلم  21191428، ليد فى  111110111بر عبدالؽفار احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حازم صا -  586

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : سنهوا ملن صابر عبدالؽفار احمد

مبيدات عن  172711برلم  21191431، ليد فى  51110111نوسا فرج ابراهيم السيد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 زراعيه ، بجهة : الهيصميه ملن عزت السيد دمحم

عن مكتب  172726برلم  21191431، ليد فى  111110111فوزى فرج محمود العايدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 خدمات نظافه ، بجهة : شنباره الميمونه الزلازيك ملن طارق السيد فرج محمود



 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 تجاره اجهزه  47328برلم  21191412، ليد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ابراهيم دمحم سعيد  -  589

كهربائيه واجهزه محمول ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية ش خالد  بن الوليد  ملن  الطالب / مركز مشتول السوق   بنشاط 

 مخبز بلدى مطور الى  براسمال خمسة االؾ جنيه

عن تجاره اجهزه  47328برلم  21191412، ليد فى  111110111دمحم سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهيم  -  591

 ش خالد بن الوليد مشتول السوق ملن ضياء دمحم ابراهيم 2كهربائيه واجهزه محمول ، بجهة : محل 

عن تجاره اجهزه  47328برلم  21191412، ليد فى  111110111دمحم ابراهيم دمحم سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 كهربائيه واجهزه محمول ، بجهة : له محل اخر عن مخبز فى ش خالد بن الوليد مشتول السوق

عن  172118برلم  21191412، ليد فى  51110111دمحم عادل احمد ابوالؽيط عبدالدايم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 الزلازيك ملن حسين جوده حسين-الحسينيه -ايجار سيارات ، بجهة : ش المعهد الدينى 

عن تربيه  172338برلم  21191411، ليد فى  511110111دمحم السيد سليمان عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 مواشى حالبه ، بجهة : منشاه راؼب الحسينيه ملن السيد سليمان عبدالمادر

عن مكتب  172319برلم  21191411، ليد فى  121110111هانى على السيد احمد عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 الممح ملن هشام على سيد احمد عبيدش ابوالعال منيا 16توكيالت تجاريه ، بجهة : 

عن محل بيع  172341برلم  21191411، ليد فى  511110111احمد دمحم عبدهللا عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 ادوات صحيه ، بجهة : ش البحر مشتول الماضى الزلازيك ملن وائل دمحم احمد

عن حدايد  172269برلم  21191418، ليد فى  111110111أس ماله ،  محمود مصطفى حافظ على  ، تاجر فرد ، ر -  596

 ملن دمحم محمود دمحم -المساكن التعاونية  -وبويات ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب 

عن بيع  172256برلم  21191418، ليد فى  1111110111اسماعيل دمحم الحسيب دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 ملن ناريمان دمحم عبدالسميع -رات ، بجهة : شارع نور االسالم زجاج سيا

عن بيع مالبس  113948برلم  21191418، ليد فى  511110111ابراهيم ربيع عثمان خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 ح الدين احمد فوزىملن صال -لسم النظام  -امتداد شارع الطوخى  -يوليو  23جاهزة عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن محل جزارة ،  172241برلم  21191418، ليد فى  511110111احمد حسين سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 بجهة : الشارع الرئيسى / منشاة ابو عمر / مركز منشاة ابو عمر  بملن سامى دمحم دمحم دمحم

عن  172178برلم  21191411، ليد فى  511110111ر فرد ، رأس ماله ،  داليا السيد حسين حسن البهنساوى  ، تاج -  611

 ش عمر بن الخطاب المرين ملن احمد حسن السيد حسن 79بيع احذيه ، بجهة : 

عن بماله ،  172354برلم  21191411، ليد فى  251110111احمد حمدى فتحى دمحم هجرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 له مركز بلبيس ملن عبدالحميد مختار هارونبجهة : شبرا النخ

عن حظيره  172138برلم  21191413، ليد فى  1111110111وجيه دمحم دمحم همدانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 مواشى ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن دمحم دمحم همدانى

 172316برلم  21191411، ليد فى  111110111رأس ماله ،   ابراهيم الدسولى سعيد رشاد عبدالرحيم  ، تاجر فرد ، -  613

 ش عبدالسالم عارؾ ابوالريش الزلازيك ملن  فاتن عبدالحميد على 36عن ؼيار زيت السيارات ، بجهة : 

د عن توي 172219برلم  21191417، ليد فى  2511110111دمحم السيد عبدالحميد سالم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 السوق التجارى السادس الصالحية الجديدة ملن/ السيد عبدالمالن باز26و بيع مواد ؼذائية ، بجهة : محل رلم 

عن بيع  172216برلم  21191417، ليد فى  211110111رضا ممدوح محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 احذية ، بجهة : البالشون ملن/ سعيد عبدالحى مصطفى



 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 مكتب  172275برلم  21191418، ليد فى  111110111جميانة مجدى وهبة بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 ملن ماهر مجدى وهبة بطرس -رحالت داخلية وتمل عمال ، بجهة : منشاة بشارة 

 172414برلم  21191414فى ، ليد  511110111ابراهيم محمود عبدالممصود سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 الموميه ملن دمحم محمود عبدالممصود-ش طلبه عويضه -عن مكتب تنميه وتدريب مهارات بشريه ، بجهة : ش مسجد السالم 

عن تربية  172235برلم  21191417، ليد فى  1111110111ابراهيم االسمر تايه سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 ة : منطمة سهل الحسينية جمعية مكة منشأة ابوعمر  ملن/ اسامة احمد دمحممواشى حالبة ، بجه

عن ورشة تصنيع  172134برلم  21191413، ليد فى  251110111رزق السيد حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : بيشة عامر ملن حسن السيد حسن

عن ورشة تصنيع  172134برلم  21191413، ليد فى  251110111السيد حسن السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رزق  -  611

السويس بناحية شمه   2113-1-31فى  58172مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : له مكتب رحالت بالداخل برلم 

 ملن ايمن دمحم دمحم الجناين السويسجبالية السيد هاشم الجناين 4بالدور االرضى بالعمار رلم 

 172456برلم  21191416، ليد فى  51110111عمر دمحم سامى سعيد عبدالخالك السداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 عن بيع مواد ؼذائيه ، بجهة : كفر ابراش مشتول السوق ملن خالد دمحم سامى

عن مكتب  111662برلم  21191424، ليد فى  51110111د ، رأس ماله ،  محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا  ، تاجر فر -  612

 توريد عماله ، بجهة : المنير مشتول السوق ملن مؽاورى ؼريب عبدهللا

عن مكتب  111662برلم  21191424، ليد فى  51110111محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 ه محل اخر عن مكتب خدمات محمول فى  مشتول السوقتوريد عماله ، بجهة : ل

عن تصنيع  172666برلم  21191424، ليد فى  1111110111سعيدة السيد عبدالبالى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المصبى شرق مركزصان الحجر ملن سليمان دمحم سليمان

عن تصنيع  172677برلم  21191428، ليد فى  1111110111ه عبدالفتاح عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عز -  615

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المصبى شرق / صان الحجر  ملن سليمان دمحم سليمان

عن بماله ،  172695برلم  21191428، ليد فى  11111.000نهله فتحى حافظ دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 بجهة : ش ترعة الدرب المنايات ملن دمحم سامى حبيب

عن بيع  172721برلم  21191431، ليد فى  111110111عزيزه دمحم حسين عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : عرب درويش

 172696برلم  21191428، ليد فى  2511110111احمد الحمار عبدالمنطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سعيد  -  618

 عن مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : طاروط الزلازيك ملن الهام محمود دمحم

عن  172715برلم  21191431فى ، ليد  111110111ابراهيم دمحم ابراهيم مرسى ؼيده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 اكسسوار محمول ، بجهة : ش حبيشى  بلبيس ملن ايهاب دمحم بسام

عن  171952برلم  21191416، ليد فى  1751110111يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 تصنيع وتعبئة خضار وفاكهه ، بجهة : طاروط ملن زينب سليم دمحم المرصفاوى

عن  171952برلم  21191416، ليد فى  1751110111يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

بناحية طاروط م  2119-3-26فى  171952تصنيع وتعبئة خضار وفاكهه ، بجهة : له محل ثالجة خضار وفاكهه مجمده برلم 

 الزلازيك ملن زينب سليم دمحم



 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  172531برلم  21191418، ليد فى  211110111حسن علوان عبدالعال علوان مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 توريدات مواد بناء والتشطيبات والمماوالت العامه ، بجهة : عزبة مطر / منيا سنتا / بملن دمحم حسن علوان

عن تجارة  172487برلم  21191417، ليد فى  251110111له ،  مصطفى الدسولى السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  623

 ملن طه مصطفى الدسولى -اخشاب لديمة ، بجهة : تلبانة 

عن  172491برلم  21191417، ليد فى  111110111عبدالعظيم مختار عبدالعظيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 لن دمحم السيد عبدالعظيممكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : نشوة م

عن تربيه  172511برلم  21191417، ليد فى  1511110111عبدالرحمن فؤاد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 مواشى حالبه ، بجهة : المدينه ابوعمر ملن دمحم فؤاد دمحم دمحم

عن مكتب  172591برلم  21191423، ليد فى  251110111  دمحم ابراهيم السيد ابراهيم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  626

 تنظيم واداره اسواق اليوم الواحد للبيع بالتجزئه ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن عادل دمحم ابراهيم

عن محل  172618برلم  21191423، ليد فى  211110111السيد كيالنى السيد كيالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 الزلازيك -، بجهة : شارع عمارة امام مولؾ ههيا وابوكبير  حبوب

عن  172619برلم  21191423، ليد فى  1111110111احمد سامى يونس محمود زرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

د عبدالحمد ش عبدالملن سليمان النحال الزلازيك ملن احم 32مماوالت عامه وتوريدات عموميه وانشاء ورصؾ طرق ، بجهة : 

 حسين

عن  172653برلم  21191424، ليد فى  111110111احمد على اسماعيل على شعيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 ملن على اسماعيل على شعيب -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : تلحوين 

عن معلؾ  172649برلم  21191424، ليد فى  1511110111هبة جمال عبدالجليل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ملن جودة دمحم جودة خضرى -تربية مواشى حالبة ، بجهة : شلشلمون طريك منيا الممح بلبيس 

عن بمالة ،  172662برلم  21191424، ليد فى  111110111نعمات دمحم عبدالسالم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ملن رضا دمحم عبدالسالم -ر صان الحج -بجهة : المصبى 

عن تجاره فى  172691برلم  21191428، ليد فى  51110111سحر دمحم مختار الجبلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 المبيدات واالسمده والبذور ، بجهة : الصنافين المبليه منيا الممح ملن مصطفى دمحم فتحى دمحم

عن مكتب  172711برلم  21191428، ليد فى  111110111د ، رأس ماله ،  حسام حسن حسين حسن  ، تاجر فر -  633

 مماوالت وتوريدات ، بجهة : ش كمال منشيه اباظه الزلازيك ملن حسن حسين حسن

عن ورشه  172723برلم  21191431، ليد فى  1111110111اسالم ابراهيم سليمان متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 جهة : زهر شرب منيا الممح ملن ابراهيم سليمان متولىالوميتال ، ب

عن معرض سيارات ،  172728برلم  21191431، ليد فى  511110111دمحم دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 بجهة : اباظه اكياد البحريه فالوس ملن حمدى على عبدالحميد

عن صيدليه  172166برلم  21191414، ليد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  ثروت جوده دمحم عبدهللا دياب  ، تا -  636

 بشريه ، بجهة : طاروط الزلازيك ملن  ماجده احمد على

 172212برلم  21191414، ليد فى  111110111ايمان عالء الدين حسن زكى عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 اوالت ، بجهة : ش جاد الخراط لسم عبدالعزيز الزلازيك ملن ايمان دمحم عبدالجوادعن مكتب استشارات هندسيه ومم

عن تسويك  172238برلم  21191417، ليد فى  511110111عبدهللا صابر دمحم رباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 عمارى ، بجهة : ش سعد زؼلول ابوحماد ملن السيد عباس حسن



 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  172219برلم  21191417، ليد فى  2511110111ى دمحم تفاحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بركات عيسى خضر -  639

 حظيرة مواشى حالبة ، بجهة : لطيفة العزيزية ملن/ دمحم ابوبكر عباس سالم

ب عن مكت 172451برلم  21191416، ليد فى  111110111دمحم احمد دمحم سالم عجوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى هالل ملن احمد دمحم سالم

عن  172483برلم  21191416، ليد فى  511110111احمد السيد احمد دمحم عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 حمد حسنمكتب مماوالت ، بجهة : ش راشد المتفرع من ش عبدالمادر طه  اول فالوس ملن ورثة احمد محمود ا

عن حدايد وبويات  172541برلم  21191418، ليد فى  111110111دينا يسرى عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 ، بجهة : شوبن بسطه مركز الزلازيك ملن على عباس لمحاوى

عن بيع خامات  172496برلم  21191417، ليد فى  1111110111دمحم السيد دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 ملن محمود سعيد السيد -بجوار الكوبرى  -الحلويات واآليس كريم ، بجهة : شارع هندسة الرى 

عن  172511برلم  21191417، ليد فى  211110111احمد عبدالعزيز عبدالمحسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 ملن الهادى يوسؾ السيد -لمبلى استوديو تصوير ، بجهة : كفر الزلازيك ا

عن فرن  172486برلم  21191417، ليد فى  511110111مجدى زؼلول دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 سياحى ، بجهة : النكاريه ملن كريم مجدى زؼلول

عن تربيه  172519برلم  21191417د فى ، لي 1511110111خالد على ابراهيم دمحم ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 مواشى حالبه ، بجهة : ابو ايوب الظواهريه م ابو عمر ملن عادل ابو النور عبده عبده

عن  172528برلم  21191418، ليد فى  51110111فاطمه مصطفى عبدالرحمن المواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

 احمد ابراهيم ابراهيم بماله ، بجهة : حوض الطرفه الزلازيك ملن

عن مكتبه  172578برلم  21191423، ليد فى  111110111رشا على دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 الملعه ش الديار الشاميه المرين ملن احمد عبدالرحمن احمد على 41وخردوات ، بجهة : عمار 

عن خردوات  172611برلم  21191423، ليد فى  151110111رأس ماله ،  ماهر مصطفى دمحمى متولى  ، تاجر فرد ،  -  649

 ملن حسام دمحم عبدهللا -المومية  -امام الراية ماركت  -وادوات منزلية وادوات مكتبية ، بجهة : الؽشام 

عن مكتب نمل  172631برلم  21191424، ليد فى  51110111ايمان سعيد عبدالعظيم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 ملن كريم حسنى عبدالفتاح -عمال ورحالت داخلية ، بجهة : النعامنة 

عن توريدات  172628برلم  21191424، ليد فى  111110111عالء دمحم عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 ملن خالد جودة دمحم -مشتول السوق  -كهربائية وميكانيكية ، بجهة : كفر ابراش 

عن النجيرى  172657برلم  21191424، ليد فى  511110111سعيد دمحم ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

  عبدالعزيزملن مصطفى دمحم -واكسسوار حريمى ، بجهة : ميدان الساعة 

عن  172671برلم  21191428، ليد فى  51110111وفاء محروس السيد حسن المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 تجارة بويات ، بجهة : ش بور سعيد بجوار هليل الشنوانى ملن ورثة فاطمه مهدى الشاذلى

عن مخبز بلدى  172684برلم  21191428، ليد فى  11111.000خالد السيد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 نصؾ آلى ، بجهة : رسالن سعود البحريه ملن دمحم حسينى حسن

عن توريدات  172687برلم  21191428، ليد فى  111110111دمحم زكى مصطفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 لن زكى مصطفى حسنسعدون م-متكامله ومماوالت عامه ، بجهة : ش طلعت حرب 



 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 بيع  172721برلم  21191431، ليد فى  251110111يحيى السيد سليمان عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 دخان ، بجهة : السعديين منيا الممح ملن ماجده سمير حسنى

عن مكتب  172717برلم  21191431، ليد فى  111110111السيد الشحات حسين حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن اميره طارق صابر متولى

عن بيع  172716برلم  21191431، ليد فى  1251110111هدير عبدالكريم السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 زلازيك ملن محمود يسرى السيد ابراهيموتجاره اجهزه كهربائيه ، بجهة : الطاهره ال

عن بيع  172716برلم  21191431، ليد فى  1251110111هدير عبدالكريم السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  659

رية عن نشاط بيع وتجارة اجهزه كهربائيه بناحية ل 2118-1-31فى  161831وتجاره اجهزه كهربائيه ، بجهة : كان لها سجل برلم 

 العتزال التجارة نهائيا 2118-12-24الطاهرة مركز الزلازيك ملن محمود يسرى السيد ابراهيم  وشطب فى 

عن حبوب  172465برلم  21191416، ليد فى  511110111احمد صبحى عباس عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 وعالفه ، بجهة : الكفر المديم بلبيس ملن صبحى عباس عطيه

برلم  21191412، ليد فى  5111110111عبدالفتاح فوزى عبدالفتاح ابراهيم عواجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 عن مواشى ، بجهة : العزيزية بملن فوزى عبدالفتاح ابراهيم 172113

عن  172376برلم  21191411، ليد فى  81110111صبرى محمود ابراهيم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 النوبه ملن ضياء محمود ابراهيم-توريدات عموميه ، بجهة : عزبة الجرجور 

 172155برلم  21191413، ليد فى  5111110111شيماء شافعى اسماعيل دمحم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 عن تصدير وتوكيالت تجاريه ، بجهة : لرمله بلبيس ملن فاطمه على دمحم

عن مكتب  172145برلم  21191413، ليد فى  511110111خالد خليؾ سالمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 تسويك عمارى ، بجهة : ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

 عن مكتب 114356برلم  21191413، ليد فى  111110111صابر عبدالعليم ذكى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 بردين ملن عبدالعليم ذكى سعد- 2رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شمه 

عن مكتب  114356برلم  21191413، ليد فى  111110111صابر عبدالعليم ذكى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 لن  عبدالعليم ذكى سعدبناحية برين م 2118-4-6فى  114356رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : له حظيرة اؼنام برلم 

عن محل  172144برلم  21191413، ليد فى  511110111اسماء دمحم عبده احمد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 تجميع ساعات حائط ومرايات ، بجهة : ش الشيخ ابو حماد ملن ميسرة السيد عبدالؽنى

عن تجارة  172314برلم  21191411، ليد فى  1111110111اله ،  دمحم عبدالمحسن السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  668

ش الحكمة / المساكن التعاونية / الزلازيك بملن عبدالمحسن  4وتوزيع مستحضرات تجميل محلية وتصنيع لدى الؽير ، بجهة : 

 السيد دمحم

برلم  21191419، ليد فى  511110111،  ثالجة العدوى لفرم وتمطيع وتعبئة اللحوم المجمدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  669

 ملن شرين فرج دمحم كمال -شارع سليم شديد لسم المنتزه  13عن ثالجة وفرم وتمطيع وتعبئة لحوم مجمدة ، بجهة :  111181

عن مدشة حبوب ،  172484برلم  21191416، ليد فى  511110111محمود دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 جهة : الصوالح ملن ايمن دمحم احمد دمحمب

عن استيراد  121868برلم  21191416، ليد فى  5111110111هشام حسنى على ؼريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 وتجارة البان ، بجهة : الشيخ مبارن تل مرداس ملن حسنى على ؼريب 6من المجموعه  36والفمرة  19فيما عدا المجموعه 



 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 بماله  172536برلم  21191418، ليد فى  121110111نبويه عبدالحميد دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 ، بجهة : كفر العرب ملن عادل شاكر عثمان السيد

ن ع 172521برلم  21191417، ليد فى  511110111عصام عبدالرسول بالسى عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

 مزرعة انتاج حيوانى ، بجهة : العصلوجى بملن محمود دمحم مصطفى

عن تجارة  162718برلم  21191417، ليد فى  51110111اسالم دمحم عطيه حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

ل الزلازيك ملن احمد دمحم مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش طلعت حرب /سنتر المروه بجوار كنتاكى البحر /او

 عطيه

عن تجارة  162718برلم  21191417، ليد فى  51110111اسالم دمحم عطيه حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

بناحية ش الوزيرى  162718مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : له مكتب توكيالت تجاريه وتوريد مالبس جاهزه برلم 

 ابو عامر ملن ايمن عوض عامر الصيادين الزلازيكمنشية 

عن ثالجه اسمان  172564برلم  21191418، ليد فى  111110111حماد فتحى طه ؼريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  676

 ولحوم مجمده ، بجهة : تلبانه منيا الممح ملن فتحى طه ؼريب

عن مكتب رحالت  172576برلم  21191423، ليد فى  111110111ه ،  السيد دمحم السيد حسن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  677

 ملن دمحم السيد حسن -داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر اباظة 

عن تربيه مواشى  172612برلم  21191423، ليد فى  511110111دمحم خضر ؼازى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

 الحجر ملن  خضر ؼازى دمحمحالبه ، بجهة : صان البحريه م صان 

عن توريد  172651برلم  21191424، ليد فى  511110111اسالم سعيد دمحم ابراهيم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  679

 حدايد وبويات ومستلزماتها ، بجهة : الشارع الرئيسى الكفر المديم بلبيس ملن سعيد دمحم ابراهيم النجار

عن تجارة  172645برلم  21191424، ليد فى  111110111جوده دمحم رشدة جوده بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كوم حلين ملن احمد عبدالناصر دمحم

عن مجزر  172641برلم  21191424فى  ، ليد 211110111جرجس داود عوض هللا سنادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 ملن باسم داود عوض هللا -طريك بلبيس الماهرة الصحراوى  14عند ن  -خارج الزمام ب االسماعيلية  25آلى ، بجهة : لطعة رلم 

عن تصدير ،  172625برلم  21191424، ليد فى  511110111عبده على عبدالرازق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 ملن على عبدالرازق -صان الحجر  -صان الحجر المبلية  -جهة : الهاويس ب

عن  172638برلم  21191424، ليد فى  111110111احمد دمحم فرؼلى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 ملن ابراهيم فرؼلى دمحم -صالون حاللة ، بجهة : الصوة 

عن تعبئة  172197برلم  21191414، ليد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء حسين احمد شبانه  ،  -  684

 وتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : الكتيبه ملن السيد امام على حسين

عن  131364برلم  21191411، ليد فى  1111110111رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 ، بجهة : االسديه ابوحماد ملن فرج فرح عبدالفتاح عبدالمعطىمحل تعبئه وتؽليؾ 

عن  131364برلم  21191411، ليد فى  1111110111رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  686

شارع ام حجر االسدية محل تعبئه وتؽليؾ ، بجهة : له محالن اخران عن ممشره فول سودانى واستيراد وتصدير ووسيط عمارى فى 

 ملن حسن دمحم فرج -

عن معلؾ  172211برلم  21191417، ليد فى  511110111حسن حسين حسن خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  687

 مواشى ، بجهة : عزبة رفلة انشاص الرمل ملن/اميمة عبدالعظيم السيد



 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  172452برلم  21191416، ليد فى  111110111رأس ماله ،  حماده عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل  ، تاجر فرد ،  -  688

 حالله ، بجهة : كفر الدير ملن  عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل

عن مكتب  172562برلم  21191418، ليد فى  511110111فايزه السيد دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  689

 سه ملن سعيد السيد دمحمرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : العبا

عن تربيه  172554برلم  21191418، ليد فى  511110111دمحم على عبدالؽفار دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 مواشى حالبه ، بجهة : المرامصه الصالحيه الجديده ملن على عبدالؽفار دمحم على

عن سوبر ماركت  172519برلم  21191417، ليد فى  51110111ماله ،   سماح دمحم سعد هللا السيد  ، تاجر فرد ، رأس -  691

 ملن جمال عبده عبدالعال -الزلازيك  -شارع تمسيم المعلمين  3، بجهة : 

عن  172611برلم  21191423، ليد فى  511110111سوميه دمحم ابراهيم دمحم سعد الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 ، بجهة : االخيوه مركز الحسينيه ملن خالد ابراهيم دمحم صالة العاب وكافيه

عن لطع  172571برلم  21191423، ليد فى  511110111الهادى دمحم عبدالدايم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  693

 ملن احمد سعيد خليل بيومى -ؼيار السيارات ، بجهة : ابوشناؾ 

عن مكتب  172594برلم  21191423، ليد فى  151110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   طارق عبدالحميد حسين حفنى  ، -  694

 ملن عبدالحميد حسين حفنى -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : حفنا 

 172611برلم  21191423، ليد فى  11110111عادل بيومى دمحم رشاد محمود المسيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 ة : ش سالم الصباح م من ش الموميه الزلازيك ملن زينب  دمحم طاهرعن بماله ، بجه

عن سوبر  172633برلم  21191424، ليد فى  211110111سامى عليوه دمحم دمحم عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 ماركت ، بجهة : سعود البحريه برد الحسينيه ملن رشدى عليوه دمحم دمحم

عن حدايد  172624برلم  21191424، ليد فى  511110111عبدالعليم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  داليا على  -  697

 ملن حمادة عبدالعليم احمد -شارع داير الناحية  -وبويات ، بجهة : ميت ابوعربى 

عن معرض  172727برلم  21191431، ليد فى  511110111ماهر دمحم احمد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 رخام ، بجهة : ش احمد ماهر ابو حماد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن مصنع  172725برلم  21191431، ليد فى  211110111ابراهيم عبدالفتاح احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 مواسير ، بجهة : كوبرى سليم /تانيس /صان الحجر ملن جميل ابراهيم عبدالفتاح

عن مماوالت ،  172697برلم  21191428، ليد فى  351110111محمود دمحم دمحم دمحم دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 بجهة : ش فجر االسالم بلبيس ملن وفاء دمحم دمحم دمحم دومه

عن مكتب  172699رلم ب 21191428، ليد فى  111110111محمود عبدالحميد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : العلويه الزلازيك ملن رضا عبدالحميد دمحم

عن تصنيع  172667برلم  21191424، ليد فى  1111110111هدى على خالد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 يهاب دمحم سالممالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش ترعة سراج ملن ا

عن بيع اسمنت ،  172668برلم  21191424، ليد فى  111110111احمد رجب سالم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 بجهة : ميت جابر ملن رجب سالم عطيه

 172685برلم  21191428، ليد فى  111110111عبدالؽفار ابراهيم عبدالؽفار دمحم عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 عن تجارة مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش السوق بناحية بندؾ  ملن ابراهيم عبدالؽفار دمحم



 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 مواشى  172714برلم  21191431، ليد فى  511110111صباح سالمه جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 جمعه حالبه ، بجهة : كفر موسى عمران ملن السيد عبدالؽنى

عن  172694برلم  21191428، ليد فى  111110111عماد الدين دمحم رشدى دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 ش حمزه االشاره الزلازيك ملن خالد دمحم رشدى 38توريدات عامه ، بجهة : 

عن  172713برلم  21191428يد فى ، ل 5111110111ايمن محمود صبرى مهدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

مكتب تجاره خامات واضافات ؼذائيه وتصنيع لدى الؽير ، بجهة : ش السالم منشيه االسالم صيدناوى الجامعه الزلازيك ملن محمود 

 صبرى مهدى

عن توكيالت  172713برلم  21191431، ليد فى  111110111السيد دمحم ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 تجاريه ، بجهة : طريك كوبرى الكساره الصالحيه الجديده ملن سماح محمود دمحم

عن  172715برلم  21191431يد فى ، ل 211110111اسالم احمد عبدالؽفار احمد زرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 ش فاروق النحال الزلازيك ملن منال محمود صبرى17مكتب توريدات عموميه ، بجهة : 

عن  172185برلم  21191411، ليد فى  1111110111حسن السيد احمد خليل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 ى محمود فتحى عبدالمنعممواشى حالبه و تسمين ، بجهة : الصوالح فالوس ملن فتح

عن مكتب رحالت  172364برلم  21191411، ليد فى  251110111اعتماد احمد فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : دويده ملن دمحم شهدى عبدالمنعم

عن  172361برلم  21191411، ليد فى  111110111عرفه عبدالمنعم عرفه على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 الطحاوية ملن/جيهان سالمه دمحم2مكتبة ادوات مدرسية و خردوات ، بجهة : محل 

عن حدايد وبويات  172131برلم  21191412، ليد فى  51110111سليمان ثابت سليمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 بنى عباد ملن سعيد الشحات عبدالمعطى-ؼلول وادوات كهربائيه ، بجهة : ش سعد ز

عن تعبئة وتوزيع  172162برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم حسين عطا حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 مواد ؼذائية ، بجهة : ش عبيد خلؾ مركز الشرطة / بملن دمحم كمال محمود هنون

عن مركز  172183برلم  21191414، ليد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   ياسمين احمد ابراهيم محمود  ، -  715

 ش الموميه الزلازيك ملن حنان حامد دمحم السنجرى51تنظيؾ بشره ، بجهة : 

عن بيع  172223برلم  21191417، ليد فى  111110111زكريا دمحم ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 صان الحجر ملن دمحم ابراهيم اسماعيل-هة : البكارشه عطارة ، بج

عن تجارة لطع  172474برلم  21191416، ليد فى  511110111عبدالسالم دمحم دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 ملن السيد دمحم دمحم عامر -ؼيار معدات ثميلة ، بجهة : منشية السالم 

عن بماله  172453برلم  21191416، ليد فى  121110111حمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  روحيه عبدالرازق عبدالر -  718

 تموينيه ، بجهة : ميت سهيل ملن سمير دمحم امام

عن مكتب  172512برلم  21191417، ليد فى  111110111اميره محمود السيد معروؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 هة : كفر سالمه ابراهيم منيا الممح ملن السيد عدلى السيدرحالت داخليه ونمل عمال ، بج

عن مخبز  172515برلم  21191417، ليد فى  511110111شربات كمال ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 ملن حسن حجاج ابراهيم شحاتة -شارع المركز  6النتاج الخبز السياحى ، بجهة : 

عن  172511برلم  21191417، ليد فى  511110111لمطلب دمحم العسيلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السيد عبدا -  721

 ملن احمد عطية امام الشعراوى -الؽشام  -معرض اثاث ، بجهة : شارع المومية 



 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 مكتب  172514برلم  21191417، ليد فى  121110111اسالم دمحم السيد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 ش ابوزؼلل بلبيس ملن ماجده دمحم عبدالهادى عبداللطيؾ41توريدات ، بجهة : 

عن  172551برلم  21191418، ليد فى  511110111اسامه عبدالمحسن دمحم احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 مكتب توريدات مواد بناء ، بجهة : البالشون ملن عزت دمحم احمد ابراهيم

عن بماله ،  172529برلم  21191418، ليد فى  251110111هيثم عيد عبدالنبى دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 بجهة : الزهراء الزلازيك ملن اشرؾ عبدالنبى دمحم

عن تجاره  172586برلم  21191423، ليد فى  111110111احمد جوده عبدالمنعم ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 ع ابوالشيخ المرين ملن ورثه جوده عبدالمنعم ؼانم 1مبيدات وبذور واسمده زراعيه ، بجهة : محل 

عن  154889برلم  21191423، ليد فى  5111110111هاجر عبدالعزيز حلمى شولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  726

، بجهة : له محل اخر بناحية سندنهور بملن عبدالعزيز حلمى  6 من المجموعة 36والفمره  19مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 

 براسمال مائة وخمسون الؾ جنيه 154889برلم  2117/1/18شولى بنشاط  مدشة حبوب افتتح فى  

عن  154889برلم  21191423، ليد فى  5111110111هاجر عبدالعزيز حلمى شولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 سندنهور بملن عبدالعزيز حلمى شولى 2، بجهة : محل  6من المجموعة  36والفمره  19فيما عدا المجموعة مكتب استيراد 

عن مكتب  172613برلم  21191423، ليد فى  111110111هشام حامد ابولرع عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 ممح ملن حامد ابولرع عبدهللارحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصنافين المبليه منيا ال

عن تسويك  172664برلم  21191424، ليد فى  1511110111عادل حامد دمحم الحسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  729

 عمارى ، بجهة : ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن معلؾ تربية  172648برلم  21191424فى  ، ليد 511110111السيد دمحم دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 ماشية حالبة ، بجهة : سوادة ملن/ حسين حبيشى دمحم

عن تعبئة مواد  172712برلم  21191428، ليد فى  251110111على جمعه على عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 هؼذائيه وتؽليؾ وتوزيع ، بجهة : سندنهور ملن دمحم عبدالعال شحات

عن تجارة  172675برلم  21191428، ليد فى  311110111احمد دمحم على مرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 الزلازيك ملن اسامه دمحم على-كفر دمحم حسين  -زجاج سيارات ، بجهة : ش عمر بن عبدالعزيز 

عن بماله ، بجهة :  172681برلم  21191428ليد فى ،  511110111احمد سامى فرج دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 لرية الجزله /كفر اباظه ملن رليه دمحم لاسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  191110111شركة / عبدالناصر دمحم سيد احمد وشريكه   شركة  ،  المماوالت العامة والتوريدات  ،رأس مالها    -  1

 ملن احمد سعد عباس -، عن المماوالت العامة والتوريدات ، بجهة : الطيبة  172439برلم  21191415

شركة  ،  الميام باعمال االدارة والتشؽيل للمماهى   ،رأس مالها    شركة / انور ابراهيم الدسولى انور احمد وشركاه   -  2

لسم  -، عن الميام باعمال االدارة والتشؽيل للمماهى ، بجهة : حارة شرق  172122برلم  21191412،ليدت فى  181110111

 ملن سمر دمحم رشاد على احمد -متفرع من شارع مولد النبى  -النظام 



 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

                      استصالح االراضى وزراعتها                                                                                                      - 1لحميد مبارن وشركاه   شركة  ،  شركة / يحيى عبدا -  3

                                                                              المزارع السمكية                                                          -2

                    تصدير الحاصالت الزراعية                                                                                                       -3

                      استصالح االراضى وزراعتها                                                                                                      - 1، عن  172432برلم  21191415فى  ،ليدت 25111110111،رأس مالها   

                                                                              المزارع السمكية                                                          -2

بجوار  -امام مدرسة الزراعة  -متفرع من شارع سعد زؼلول  -تصدير الحاصالت الزراعية ، بجهة : شارع مستشفى الصفوة  -3

 ملن دمحم عبدالحميد مبارن -بنن الماهرة 

انشاء مزارع الدواجن ومزارع ومحطات تسمين والمجازر اآللية   -4ارن وشركاه   شركة  ،  شركة / يحيى عبدالحميد مب -  4

انشاء مزارع الدواجن ومزارع ومحطات تسمين  -4، عن  172432برلم  21191415،ليدت فى  25111110111،رأس مالها   

 -بجوار بنن الماهرة  -امام مدرسة الزراعة  -متفرع من شارع سعد زؼلول  -والمجازر اآللية ، بجهة : شارع مستشفى الصفوة 

 ملن دمحم عبدالحميد مبارن

شركة / احمد زارع عبدالفتاح متولى وشريكه شريؾ دمحم دمحم السيد   شركة  ،   االستيراد والتوكيالت التجارية وتوزيع السلع  -  5

والئحته  1982لسنة  121ستيرادية طبما للمانون رلم الؽذائية واليجوز مزاولة نشاط االستيراد اال بعد الحصول على البطالة اال

، عن االستيراد والتوكيالت التجارية وتوزيع  172135برلم  21191413،ليدت فى  21111110111التنفيذية  ،رأس مالها   

 1982لسنة  121م السلع الؽذائية واليجوز مزاولة نشاط االستيراد اال بعد الحصول على البطالة االستيرادية طبما للمانون رل

 بجوار الشرطة العسكرية ملن رمضان عبدالحى عبدالسالم1والئحته التنفيذية ، بجهة : شارع عبد الحى عمارة رلم 

،ليدت  51110111شركة / وليد محسن ابراهيم وشريكه   شركة  ،  لحام المعادن بالكهرباء وتشؽيل المعادن   ،رأس مالها    -  6

لسم  -حارة الزفتاوى  -، عن لحام المعادن بالكهرباء وتشؽيل المعادن ، بجهة : شارع النمراشى  172132برلم  21191412فى 

 ملن دمحم عبدالمجيد الخشاب -الحريرى 

 21191423،ليدت فى  191110111شركة / دمحم عبدالمحسن احمد وشريكه   شركة  ،  تجارة االخشاب   ،رأس مالها    -  7

 ملن فاطمة محمود امين -بنايوس  -االخشاب ، بجهة : شارع محمود المهراوى ، عن تجارة  172613برلم 

،ليدت فى  311110111شركة / دمحم سالم وشركاه   شركة  ،  مماوالت وتوريدات عامة وتجارة معدات  ،رأس مالها    -  8

 -امام بنزينة اوبل ليبيا  -ريب ، عن مماوالت وتوريدات عامة وتجارة معدات ، بجهة : شارع ابوؼ 172537برلم  21191418

 ملن فايزة السيد دمحم ابوؼريب -الدور الثالث  -منزل الحاجة فايزة ابوؼريب  -طريك الساحة 

شركة / دمحم السيد عيسى السيد وشريكه دمحم احمد دمحم احمد   شركة  ،  بيع مبيدات وتماوى ومخصبات زراعية   ،رأس مالها    -  9

ملن احمد  -، عن بيع مبيدات وتماوى ومخصبات زراعية ، بجهة : االخيوة  172593برلم  21191423،ليدت فى  111110111

 دمحم عبدالفتاح

الشريؾ للسيرامين واالدوات الصحيه والتوريدات   شركة  ،  تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه   ،رأس  -  11

، عن تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه ، بجهة :  172151برلم  21191413،ليدت فى  1111110111مالها   

 المساكن التعاونيه ملن شريؾ السيد محمود-ش المعلمين  14

شركة شريؾ السيد محمود وشريكه   شركة  ،  تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه   ،رأس مالها    -  11

ش  14، عن تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه ، بجهة :  172151برلم  21191413،ليدت فى  1111110111

 المساكن التعاونيه ملن شريؾ السيد محمود-المعلمين 

الشريؾ للسيرامين واالدوات الصحيه والتوريدات   شركة  ،  تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه   ،رأس  -  12

، عن تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه ، بجهة :  172151برلم  21191413،ليدت فى  1111110111مالها   

 المنتزه ملن سلوى مصطفى حسن زايد-للشركه فرع بناحية ش الرلعه 

شركة شريؾ السيد محمود وشريكه   شركة  ،  تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه   ،رأس مالها    -  13

، عن تجارة سيرامين وادوات صحيه وتوريدات عموميه ، بجهة : للشركه  172151برلم  21191413،ليدت فى  1111110111

 المنتزه ملن سلوى مصطفى حسن زايد-فرع بناحية ش الرلعه 



 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

 شركة / وليد عبدالعظيم وشريكه احمد دمحم ابراهيم دمحم   شركة  ،  االشتثمار العمارى والمماوالت العامة واستصالح وزراعة -  14

، عن  172542برلم  21191418،ليدت فى  151110111وبيع وشراء وتأجير االراضى والوحدات السكنية   ،رأس مالها   

االشتثمار العمارى والمماوالت العامة واستصالح وزراعة وبيع وشراء وتأجير االراضى والوحدات السكنية ، بجهة : الصالحية 

 لن احمد دمحم ابراهيمم 3شمة  123عمارة  11المجاورة  -الجديدة 

،ليدت فى  922610251شركة ورثة عوض محمود عوض هللا   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ آلى   ،رأس مالها    -  15

ملن ورثة عوض محمود  -العصلوجى  -، عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : شارع ابوعوض هللا  172558برلم  21191418

 عوض هلل

،ليدت فى  111110111وشركاه   شركة  ،  دش الحبوب وتصنيع االعالؾ  ،رأس مالها   شركة / اشرؾ احمد رزق  -  16

بطريك الؽار  -بجوار محطة ولود مصر  -، عن دش الحبوب وتصنيع االعالؾ ، بجهة : العصلوجى  172193برلم  21191411

 ملن شريؾ جمال السيد -

 21191419،ليدت فى  51110111عمل تحاليل طبيه  ،رأس مالها   شركة سعاد على دمحم شعالن و شريكتها   شركة  ،  م -  17

 ، عن معمل تحاليل طبيه ، بجهة : خلؾ بنن الماهرة بندر الحسينية ملن/دينا عبدالمؽنى مصطفى احمد 172291برلم 

،ليدت فى  111110111شركة / حسن سميح عبدالمادر دمحم وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ آلى  ،رأس مالها    -  18

 ملن ابراهيم سميح عبدالمادر -، عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : شارع المحكمة المديمة  172429برلم  21191415

برلم  21191417،ليدت فى  1111110111شركة / هانى سيد حسين وشركاه   شركة  ،  تصنيع االثاث   ،رأس مالها    -  19

 ملن سيد حسين مصلحى -منطمة الصناعية خارج الزمام بساتين االسماعيلية ، عن تصنيع االثاث ، بجهة : ال 172489

،ليدت فى  511110111شركة / حسين احمد حسين وشريكه   شركة  ،  خدمات كتابة رسائل علمية   ،رأس مالها    -  21

ملن ريحاب دمحم محمود  -هرية رزنة  -شارع الهدى  3، عن خدمات كتابة رسائل علمية ، بجهة :  172112برلم  21191412

 عبدهللا

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191411، وفى تاريخ    49655السعيد المرسى الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66517بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411 ، وفى تاريخ   116169عبدالسالم دمحم محمود سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21191411، وفى تاريخ    141223دمحم فتحى على السيد الهلوتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 السجل  تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه



 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

تم    21191411، وفى تاريخ    111553د  ،  سبك ليده برلم : يحيى عبدالعظيم السيد دمحم دمحم حجاب  ،  تاجر فر   - 4

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66518محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411، وفى تاريخ    145623حنان عبدالسميع احمد عبدالسميع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66522امر المحو رلم السجل  شطب ب

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    168425احمد محمود عبدالعال دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 العتزال التجارة نهائيا 2119/4/1فى  66516شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411، وفى تاريخ    144128عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ايمان سعيد عبدالوهاب    - 7

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66519السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411، وفى تاريخ    121575عبدهللا دمحم عبدهللا عبد اللطيؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 8

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66521السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    78113زينب عبدالعظيم اميرمهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 9

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/1فى  66523شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تاريخ    116551السيد سعد هللا دمحم حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 لإلستعناء عنه 2118/ 19138تم الؽاء الرئيسى االخر المودع برلم 

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تاريخ    83857السيد عبد الحليم شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزال التجارة نهائيا 2119/4/2فى  66526شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    138314رانية ابراهيم توفيك ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 نهائيا العتزال التجارة 2119/4/2فى  66525السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    164982دمحم ناصر صبحى عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/2فى  66524السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191413فى تاريخ ، و   128983احمد دمحم احمد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/3فى  66528شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191414، وفى تاريخ    91872طلعت دمحم مختار عبدالرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 ل التجاره نهائياالعتزا 2119/4/4فى  66532السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تاريخ    74626احمد دمحم عبد المنعم  حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/4فى  66535شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تاريخ    71755حنان السيد عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 17

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21191414، وفى تاريخ    131433يسرية دمحم على دمحم شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 18

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/4فى  66534السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21191414، وفى تاريخ    143396دمحم امام خليفة دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 19

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/4فى  66533بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191417، وفى تاريخ    111746ابراهيم دمحم مصطفى دياب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/7فى  66538السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تاريخ    91339حنان عبد هللا ابراهيم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 ياالعتزال التجارة نهائ 2119/4/7فى  66536شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تاريخ    114451السيد صالح فرج ايوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/7فى  66537شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191417فى تاريخ ، و   91245السيد دمحم السيد احمد ابوالعنين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/7فى  66541السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191417، وفى تاريخ    162752ماجد التهامى عبدالحميد رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 زال التجاره نهائياالعت 2119/4/7فى  66539السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191418، وفى تاريخ    99718السيد دمحم عبدالعزيز عبدالمعبود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم    21191418، وفى تاريخ    125136محمود رفيك سليمان عبدالرحمن السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/8فى  66545محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تاريخ    51163سميح عبد المادر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 27

 التجاره نهائيا العتزال 2119/4/8فى  66542شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191418، وفى تاريخ    169916محسن عبدالؽنى جمعه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 28

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/8فى  66546السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191418، وفى تاريخ    86683 صفاء نجيب مؽاورى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   - 29

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21191418، وفى تاريخ    111181سعيد محمود حسن العدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 السجل  شطب لالستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تاريخ    51868دمحم حسن على االسود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزال التجاره نهائيا 66541شطب بامر المحو رلم 

م محو/شطب ت   21191418، وفى تاريخ    135843ازهار لطفى عبدهللا سلميان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/8فى  66547السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تاريخ    111244فاطمة دمحم حسن دمحم الشيخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 الؽاء الحل لالستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تاريخ    122512جر فرد  ،  سبك ليده برلم : السيد احمد دمحم احمد جبر  ،  تا   - 34

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/9فى  66551شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تاريخ    158539محمود عاطؾ سعد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/9فى  66548لمحو رلم شطب بامر ا

تم محو/شطب    21191419، وفى تاريخ    137116عبدالعظيم حمدى عبدالعظيم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 للوفاه 2119/4/9فى  66553السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تاريخ    77129،  سبك ليده برلم :  ماجدة السيد دمحم مسلم  ،  تاجر فرد    - 37

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/9فى  66552شطب بامر المحو رلم 



 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

تم محو/شطب    21191419، وفى تاريخ    156378اسالم احمد عبدالحميد ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 38

 بسبب االستؽناء عنهالسجل  الؽاء 

تم محو/شطب    21191419، وفى تاريخ    167331ماهر احمد دمحم احمد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 39

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/9فى  66551السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تاريخ    161436: مايكل سليمان حنا واصؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم    - 41

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تاريخ    84115بدر ابراهيم حسن االسود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/9فى  66549شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    147476احمد دمحم خالد سالم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66561شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191411 ، وفى تاريخ   122516دمحم دمحم عبدالخالك احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66557شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    141115ؼاده شعيب السيد عجمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم    21191411، وفى تاريخ    57434صطفى الماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : اسماعيل مصطفى م   - 45

 العتزال التجارة نهائيا 2119/4/1فى  66559محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

م محو/شطب ت   21191411، وفى تاريخ    125911عبدهللا عبدالسالم حمدان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 46

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66563السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411، وفى تاريخ    75341عصام الدين عبدالرحمن سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 47

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66561السجل  شطب بام رالمحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    138282سلمين سيد دمحم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 48

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66562شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191411تاريخ ، وفى    124137احمد السيد دمحم على حسن عطيوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 49

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/11فى  66555السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191411، وفى تاريخ    122516دمحم دمحم عبدالخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    128214م على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم عبدالرحي   - 51
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تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    135191رشاد دمحم متولى شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 شطب العتزال التجارة نهائيا

ب تم محو/شط   21191414، وفى تاريخ    171374وائل احمد عبده احمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/14فى  66571السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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

تم محو/شطب    21191414، وفى تاريخ    158442عمرو حامد سليمان حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55
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تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تاريخ    76132دمحم امام المليجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مصطفى    - 56

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/14فى  66578شطب بامر المحو رلم 
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/14فى  66572السجل  شطب بامر المحو رلم 
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/14فى  66566شطب بامر المحو رلم 

تم    21191414، وفى تاريخ    152951عبدالنبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  عبدالفضيل عبدالعزيز عبدالفضيل   - 62
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 السجل  تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه



 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
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تم محو/شطب السجل  تم    21191415، وفى تاريخ    92719السيد دمحم دمحم دمحم مرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 73

 االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل  تم االلؽاء بسبب    21191415، وفى تاريخ    92719تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   اليوجد  ،   - 74
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/16فى  66595شطب بامر المحو رلم 
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 شطب العتزال التجارة نهائيا
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/16فى  66596السجل  شطب بامر المحو رلم 
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/16فى  66591السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191416، وفى تاريخ    116195دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 88

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/16فى  66594السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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

تم محو/شطب    21191416، وفى تاريخ    86362نيللى دمحم مصطفى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 89
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تم محو/شطب    21191416، وفى تاريخ    148512ساميه عبدالواحد سليم دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/23فى  66619حو رلم السجل  شطب بامر الم



 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
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 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/24فى  66621ر المحو رلم شطب بام

تم محو/شطب السجل     21191424، وفى تاريخ    84111دمحم عبد هللا دمحم على نافع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 117

 شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

، وفى تاريخ    161371دمحم عبدالوهاب عبدالمنعم جمعه للرحالت ونمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 118

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66622تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21191428

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    142212ك ليده برلم : عبدالنبى دمحم عبدالنبى على  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 119

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66624السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    83718مجدى فتحى السيد ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66623رلم السجل  شطب بامر المحو 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    64498دمحم عبد العال مصطفى عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66627السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191428، وفى تاريخ    138841تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   هيثم عيد عباس دمحم  ،   - 122

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66629شطب بامر المحو رلم 



 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

تم محو/شطب السجل     21191428، وفى تاريخ    165483رشا عادل عطيه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66631بامر المحو رلم شطب 

تم    21191428، وفى تاريخ    138896صباح مصيلحى عباس مصلحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66625محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    116548الح دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ناصر عبداللطيؾ ص   - 125

 العتزال التجاره نهائيا 2119/4/28فى  66628السجل  شطب بامر المحو رلم 

شطب تم محو/   21191428، وفى تاريخ    115161سامح على عبده ابوالورد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    21191431، وفى تاريخ    165991ايمن محمود مصطفى احمد شرؾ الدين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 127

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21191431، وفى تاريخ    135743دمحم السيد دمحم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 128

 شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم    21191431، وفى تاريخ    155143سعد عبدالصبور سعد عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 129

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    163124يد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم السيد عبدالفتاح الس   - 131

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   168213ياسمين فؤاد عطوه احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   151378عمرو ابراهيم مهدى عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   161813اشرؾ صالح عليوه راشد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411اريخ ، وفي ت  171621دمحم جمال ابراهيم على سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   3111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   146667عائشه السيد احمد عفيفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   171714نشأت دمحم اسماعيل ابراهيم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   1151110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   171561مصطفى فرج عبدالعزيز دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  7

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

تم تعديل رأس المال ,   21191412وفي تاريخ ،   171431محمود حسنى سويلم احمد سويلم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

 جنيه   511110111يصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ل

تم تعديل رأس المال ,   21191412وفي تاريخ ،   121344مايسة عبدالمنعم خليل مبرون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  9

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   163736برلم جمال ؼريب دمحم السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده  -  11

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   171847دمحم السيد دمحم حسن الزلط  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1111110111لمال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   171431دمحم عباس دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   99941ياسر دمحم ياسين دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , وصؾ تم ت  21191412وفي تاريخ ،   171517محمود جابر عمر منظور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191412وفي تاريخ ،   155461ياسمين صالح عبدالحميد دمحم دمحم نجيب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   251110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   171717اشرؾ السيد دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191412وفي تاريخ ،   121823دمحم عنتر صالح دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  17

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191412وفي تاريخ ،   168361سالى دمحم فاروق عبدالعزيز على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  18

 جنيه   251110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   129434عزت عبدالمنعم سليم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  19

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   146138السيد عبدهللا عبداللطيؾ يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   2111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191413وفي تاريخ ،   119648متوكل على هللا حسن دمحم يوسؾ الصؽير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   4111110111المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   151137دمحم حمدى دمحم عزازى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   158555ليده برلم عبده رزق عبدالسميع دمحم  تاجر فرد ،، سبك  -  23

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   167515نبيه اسماعيل اسماعيل الجودى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   211110111ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعدي



 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

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   118174دمحم صالح الدين ابراهيم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   171532فرد ،، سبك ليده برلم  محمود السيد دمحم السيد  تاجر -  26

 جنيه   311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   137195يحيى دمحم رضا عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  27

 جنيه   5111110111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير

تم تعديل رأس المال   21191413وفي تاريخ ،   171257مروه عبدالشهيد عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  28

 جنيه   311110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   171918اوى رزق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم صالح الشبر -  29

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   126115وائل حامد محمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   11111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191413وفي تاريخ ،   131225دمحم احمد على احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   171775ل عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد فتحى عبدالعا -  32

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل رأس المال تم تعدي  21191413وفي تاريخ ،   135372ابوزيد فارما لالستيراد والتوكيالت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   11111110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وفي تاريخ ،   135372ابوزيد فارما لالستيراد والتوكيالت التجاريه وتصنيع االدويه لدى الؽير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   11111110111المال ليصبح رأس ماله ، تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس  21191413

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   168992عبداللطيؾ عبدهللا عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   1511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   163515سبك ليده برلم  رفعت دمحم عوض بكرى  تاجر فرد ،، -  36

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   149246حسين عزت حسين عبدالكريم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  37

 جنيه   2111110111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   154954دمحم عبدالحليم عبدالرحمن سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  38

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   171691د سليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ابتسام عبدهللا دمحم احم -  39

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصؾ تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   171118محمود عطيه السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   79569ابراهيم على حسن جبر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   112373ابراهيم السيد السيد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   751110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191417وفي تاريخ ،   116191السيد دمحم دمحم سعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   163841خالد عبدالعاطى صالح دسولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   124284يسرى السيد دمحم ابراهيم ؼرابيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191417،  وفي تاريخ  171693دمحم حسين السيد حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   171687دمحم عبدالحليم السيد عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  47

 جنيه   1111110111اله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191418وفي تاريخ ،   144155خالد دمحم على ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  48

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191418وفي تاريخ ،   92162ابراهيم عبدهللا دمحم مجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  49

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191418وفي تاريخ ،   146536عاطؾ الشرلاوى ابوضيؾ حريز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   511110111صبح رأس ماله ،, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191418وفي تاريخ ،   171122محمود حسين كامل دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191418وفي تاريخ ،   148473سبك ليده برلم دمحم عبدهللا الحنونى ابراهيم عبدهللا  تاجر فرد ،،  -  52

 جنيه   1511110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191418وفي تاريخ ،   171525منى ابراهيم دمحم المصرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   511110111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   168454هناء احمد دمحم عبده البرادعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   2111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   169335ه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم محمود ابو اليزيد السيد عطي -  55

 جنيه   411110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 تم تعديل رأس المال , وصؾ  21191418وفي تاريخ ،   165377دمحم طالل دمحم عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191419وفي تاريخ ،   42775السيد دمحم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  57

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191419وفي تاريخ ،   131797سعيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم وليد السيد فرج  -  58

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

,  تم تعديل رأس المال  21191419وفي تاريخ ،   163354اسالم كمال على على عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  59

 جنيه   1511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191419وفي تاريخ ،   155952محمود عاطؾ دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   152183مد الصاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم عثمان اح -  61

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

,  تم تعديل رأس المال  21191411وفي تاريخ ،   161417حمدى ابراهيم على سكران  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   3511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   73462عالء عبدالكريم على هاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   122922منعم محمود خفاجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم طارق عبدال -  64

 جنيه   51110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعديل   21191411وفي تاريخ ،   169945رمضان محمود ابراهيم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   151110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   172136مى دمحم دمحم عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   145144دى يوسؾ جرجس يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم فا -  67

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعديل  21191411وفي تاريخ ،   168142امام عادل احمد بشير احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  68

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   111992مختاردمحم على سالم الخرباوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  69

 جنيه   1511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   171532اسالم دمحم زهدى عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191411وفي تاريخ ،   138975جهاد دمحم عبده صيام  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   114366ايمان حسن عبدالحميد محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  72

 نيه ج  511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   113116حلمى التهامى حسين احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  73

 جنيه   751110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   167438عبدالعليم احمد حسين عواجه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  74

 جنيه   2111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   111488ريهان عبدالرحمن دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  75

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   171825السيد دمحم ابراهيم محمود دريهم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  76

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   164375احمد سليمان احمد السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  77

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   167313عالء السيد عطيه بدر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  78

 جنيه   1111110111، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191414وفي تاريخ ،   172298عزيزة احمد على هدية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  79

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414ي تاريخ ، وف  141121سعيد صبحى دمحم عبدالؽفار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

 جنيه   251110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191415وفي تاريخ ،   172131سليمان ثابت سليمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

 جنيه   251110111له ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   117461صالح دمحم عبدالهادى الهاللى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  82

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   146585حسين دمحم فرحان دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  83

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191415وفي تاريخ ،   96821جميل محمود حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  84

 جنيه   5111110111رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح 

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   169842نبيل مصطفى ابراهيم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  85

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   163114م رمضان سباعى نبوى متولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  86

 جنيه   3111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191415وفي تاريخ ،   132771سمير سعيد عامر عليوة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  87

 جنيه   4111110111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال   21191415وفي تاريخ ،   161789دمحم محيى الدين عبدالحكيم مؽاورى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  88

 جنيه   411110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   167191د ،، سبك ليده برلم ايمان احمد عبدالهادى عبدهللا  تاجر فر -  89

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   168789ؼاده ابراهيم دمحم عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  91

 جنيه   411110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشي

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191415وفي تاريخ ،   161868ناديه عبدالحك احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  91

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   155186تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد منصور نصر اسماعيل   -  92

 جنيه   211110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال , وصؾ   21191415وفي تاريخ ،   147371دمحم احمد جبر مجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  93

 جنيه   511110111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   118637دمحم شعبان دمحم حسن موافى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  94

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   172171تاجر فرد ،، سبك ليده برلم   دمحم على عبدالعزيز دمحم -  95

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   163756طه دمحم دمحم مرسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  96

 جنيه   211110111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   93113خالد دمحم نبيل عبدالمولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  97

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416وفي تاريخ ،   97796جر فرد ،، سبك ليده برلم مصباح صالح مصطفى فراج  تا -  98

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   142113عمرو على عبدالعليم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  99

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   171432دمحم عطيه عبدهللا عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416وفي تاريخ ،   169766مصطفى لطب حسن عثمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 ه جني  511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   164916سامح رمضان السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416،  وفي تاريخ  168141دمحم ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416وفي تاريخ ،   172231السيد عبدالسالم سالم زيدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   1251110111، وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191416وفي تاريخ ،   123281صالح دمحم عبدالؽنى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   611110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   131354سامى عيد ابراهيم دمحم الصباغ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191417وفي تاريخ ،   162977دمحم لطفى ابراهيم يوسؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  117

 جنيه   211110111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل   21191417وفي تاريخ ،   164121دمحم السيد صالح لتجاره لطع ؼيار السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  118

 جنيه   51110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   141769تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم مصطفى دمحم البنوى زناتى  -  119

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   122261سليمان دمحم محمود عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   166831ساره راضى عباس صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   151110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191417وفي تاريخ ،   169193ته دمحم حسانين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم الحويطى سعيد شحا -  112

 جنيه   2511110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعديل  21191417وفي تاريخ ،   79812ابراهيم دمحم ابراهيم اباظه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191417وفي تاريخ ،   114989هشام دمحم ابراهيم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   7511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   151819محاسن بالل محسن حمودة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   51110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعديل  21191418وفي تاريخ ،   115331دمحم فوزى توفيك على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   171563صالح جوده مرسى الطوانسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  117

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   115716مجدى دمحم على حسن جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  118

 جنيه   51110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191418وفي تاريخ ،   159443ايهاب عبدالحليم عبدهللا احمد حبيب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  119

 جنيه   1111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191418وفي تاريخ ،   125373خالد دمحم على رمضان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191423وفي تاريخ ،   156418دمحم دمحم رفعت عوده احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191423اريخ ، وفي ت  134673هادى عبدالفتاح دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   1111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191423وفي تاريخ ،   147969السيد هاشم امام السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   2511110111،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 

تم تعديل رأس المال ,   21191423وفي تاريخ ،   171779ياسر دمحم عبدالعزيز فالوجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   551110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191423وفي تاريخ ،   153967دعاء سيد احمد حنفى على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  125

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191423وفي تاريخ ،   141679كيالنى دمحم عابد كيالنى زيدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   511110111ل ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس الما



 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 تعديل رأس المال , وصؾ   21191423وفي تاريخ ،   138757دمحم سليمان احمد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  127

 جنيه   3511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191424وفي تاريخ ،   148455احمد رضا نصر عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  128

 جنيه   481110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   172534رشا متولى ابراهيم متولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  129

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   21191424وفي تاريخ ،   111998معرض السماحى لتجاره السيارات والممطورات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   2511110111ه ،تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال

تم تعديل رأس   21191424وفي تاريخ ،   169763خيرى عبدالحميد عبدالحميد فاضل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   3111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وفي تاريخ ،   156639تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  مؤسسه النمرسى للدواجن واستصالح االراضى الزراعيه  -  132

 جنيه   7511110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21191424

تم تعديل رأس المال   21191424وفي تاريخ ،   132318مصطفى دمحم مصطفى كمال على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  133

 جنيه   1111110111ؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،, وص

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191424وفي تاريخ ،   172262عمرو حسن دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  134

 جنيه   3111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   151839ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  وفاء عبدالسميع على -  135

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , تم تعديل رأس الم  21191424وفي تاريخ ،   156111احمد صالح احمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  136

 جنيه   3111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   163286احمد رشاد يوسؾ سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  137

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   111696ابراهيم السيد يونس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم محمود  -  138

 جنيه   311110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   157218دمحم احمد هشام الشبراوى عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  139

 جنيه   111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191424وفي تاريخ ،   172431حسنى ابراهيم دمحم فتحى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 ه جني  2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   154651اشرؾ صبحى زكى دمحم عنبة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   25111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191428، وفي تاريخ   171437سماح اسماعيل دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  142

 جنيه   351110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   157245خالد صبحى يوسؾ دمحم مرسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  143

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   171279دمحم سامى دمحم حسين الرماح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   451110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191428تاريخ ،  وفي  167297دمحم احمد فهمى وهبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  145

 جنيه   251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   157884دمحم ابراهيم دمحم امين السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  146

 جنيه   511110111أس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191428وفي تاريخ ،   117271عاطؾ رشدى حميد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  147

 جنيه   3111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   149311عاطؾ شعبان السيد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  148

 جنيه   1511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191431وفي تاريخ ،   169355سها كمال محمود جمعه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  149

 جنيه   111110111س ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   156524هانى مصطفى احمد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   5111110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   137881لم عادل يوسؾ احمد ابوالمعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده بر -  151

 جنيه   511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191431وفي تاريخ ،   142517دمحم عادل عبدالمادر حسين المصرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  152

 جنيه   511110111رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   169892دمحم سامى السيد السيد معروؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  153

 جنيه   1511110111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21191431وفي تاريخ ،   171874،، سبك ليده برلم  ياسر سمير فؤاد حسن  تاجر فرد -  154

 جنيه   611110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  153919سناء حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 عبداللطيؾ حسانين الزلازيك ملن سامح عبدهللا اسماعيل-ش نور االسالم  11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411تاريخ  وفي 153919سناء حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

جنيه بناحيةش الجبانه  5111عن نشاط تجارة وتعبئة مواد ؼذائه براسمال 2116-11-21فى  153919الـتأشير:   ، له محل برلم 

 لسم عبدالعزيز ملن احمد دمحم دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172178داليا السيد حسين حسن البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 ش عمر بن الخطاب المرين ملن احمد حسن السيد حسن 79وصؾ الـتأشير:   ، 



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  141223دمحم فتحى على السيد الهلوتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 يك الماهرة بلبيسملن على احمد محمود رضوانالـتأشير:   ، تعدل الى عزبة منصور طر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172185حسن السيد احمد خليل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الـتأشير:   ، الصوالح فالوس ملن فتحى محمود فتحى عبدالمنعم

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172191ليده برلم    مايكل صبحى عوض هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك  -  6

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر يوسؾ شحاته مشتول السوق ملن رامى صبحى عوض هللا جرجس

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  167311احمد فهمى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  7

 اخر عن معرض سيرامين وادوات صحيه فى الخشه مشتول السوق ملن عمرو فهمى على دمحم، له محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  167311احمد فهمى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

 ، شمه االول علوى الخشه مشتول السوق ملن عمرو فهمى على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  172189نار احمد السيد عواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    م -  9

 ، ش التوحيد هرية رزنه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  123713دمحم ابراهيم بؽدادى على مراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 بلبيس ملن دمحم ابراهيم بؽدادى 389ير:   ، المنطمه الصناعيه تمسيم الجوت بلبيس لطعه الـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  172174احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 ملن على عبدالعزيز على  -، كفر موسى عمران 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  172175عفيفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبده دمحم  -  12

 ملن  دمحم عفيفى دمحم السيد -، خلوة الشعراوى 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172181السيد دمحم صالح جبر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، ع ابوشعير على البحر سراج الدين بلبيس ملن احمد دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172192حسن السيد حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 الـتأشير:   ، بيشه لايد الزلازيك ملن السيد حسن ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172176ة دمحم المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد جود -  15

 ملن احمد جودة دمحم  -الـتأشير:   ، بنى هالل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172191السيد على عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ير:   ، ع امين صفط الحنه ابوحماد ملن ابراهيم دمحم كامل مرسىالـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  172173محمود دمحم دمحم نبيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  17

 ، عزبة سكران / النخاس / بملن حمدى ابراهيم على 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172177العباسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ؼريب عبدالبديع دمحم هاشم -  18

 وصؾ الـتأشير:   ، الملعه المرين ملن اسامه دمحم على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172187عبدهللا دمحم عبدهللا عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  19

 ش السادات المنتزه اول الزلازيك ملن دمحم محمود احمد15تأشير:   ، الـ

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  167311احمد فهمى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ول السوق ملن عمرو فهمى على دمحم، افتتح محل اخر عن مكتب مماوالت وتوريدات عموميه فى شمه االول علوى الخشه مشت



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  133957يسرى مكرم منصور حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش التحرير ملن حسن السيد حسن رضوان 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172188ده برلم    رؤوؾ رجاء عبدالؽفار دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  22

 أ ش احمد عبدهللا لسم الحكماء الزلازيك ملن عفت عبدالعزيز سعيد دمحم الفيومى 32وصؾ الـتأشير:   ، 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 21191411وفي تاريخ  172184عبدهللا عبدالفتاح حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 الـتأشير:   ، كفر ابو نجم ملن رضا على حسين عطيه 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172179اشرؾ حسين عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 بحر البمر ملن ابراهيم دمحم موسى 5وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172182اجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد عماد عرفه دمحم عرفه السيسى ، ت -  25

 المحطه ملن خالد عرفه دمحم-ش عبدالعزيز نور الدين  11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172183محمود احمد على احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 ـتأشير:   ، الصحافه مركز مشتول السوق ملن صباح ؼريب السيدوصؾ ال

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172181فاطمة عبدالعزيز على دمحم زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  27

 ملن عادل عبدالمعز جمعة  -وصؾ الـتأشير:   ، سندنهور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  141223دمحم فتحى على السيد الهلوتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 ش ابراهيم خير هللا منشية ابو النجا م بلبيس ملن نشات دمحم دمحم المالح 9الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  153919ه برلم    سناء حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  29

-ش نور االسالم  11عن نشان تعبئة مواد ؼذائيه بناحية  153919الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عبداللطيؾ حسانين الزلازيك ملن سامح عبدهللا اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172186تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد محمود مصطفى احمد ،  -  31

 الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن فرج ابراهيم الشحات

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172112شيماء دمحم عباس دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ش مصطفى محمود الموميه الزلازيك ملن خالد السيد دمحم سالم6، الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172113رشيد دمحم دمحم حسين رشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 الـتأشير:   ، كفر حافظ ملن دمحم دمحم حسين

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  121169جر فرد ،  سبك ليده برلم    عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى ، تا -  33

 بحر البمر الحسينيه 3وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن تربيه مواشى حالبه فى 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172118حسام دمحم عبدالحميد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتأشير:   ، سواده فالوس ملن مازن دمحم عبدالعظيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172127صالح دمحم صالح سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 الـتأشير:   ، مشاه ابوعمر ملن محمودى حسن موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172131ده برلم    سليمان ثابت سليمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  36

 بنى عباد ملن سعيد الشحات عبدالمعطى-الـتأشير:   ، ش سعد زؼلول 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172129شيماء دمحم عيسى دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  37

 مان فالوس ملن شادى ابراهيم احمد ابراهيمالـتأشير:   ، ش االي



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172117احمد على احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  38

 الـتأشير:   ، االخميين ملن شيماء حسين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172115جوده احمد جوده المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  39

 بنى هالل منيا الممح ملن احمد جوده دمحم 1الـتأشير:   ، شمه دور ارضى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  116551السيد سعدهللا دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 لإلستعناء عنه 2118/ 19138الخر المودع برلم الـتأشير:   ، تم الؽاء الرئيسى ا

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412وفي تاريخ  99941ياسر دمحم ياسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ، عزبة دوار الجبل / بساتين االسماعيلية بملن دمحم ياسين دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172195تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     على اسماعيل عبدالعاطى موسى ، -  42

 ملن صباح على عبدالعاطى -مصرؾ المالحة  -بشارة  -وصؾ الـتأشير:   ، ازولين 

 تم تعديل العنوان , 21191412وفي تاريخ  172131صباح عبدالؽنى محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الزحالن ابوحماد ملن دمحم الشحات محفوظ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172119هناء دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 الـتأشير:   ، ش سعد زؼلول مولؾ المنصوره الجديد الزلازيك ملن محمود حسونه محمود حسونه

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172197خالد دمحم عبدالعاطى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 ملن دمحم سليمان حسن-النوافعه-وصؾ الـتأشير:   ، سعده ابوخليل

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412وفي تاريخ  47328دمحم ابراهيم دمحم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

، له محل رئيسى اخر بناحية ش خالد  بن الوليد  ملن  الطالب / مركز مشتول السوق   بنشاط مخبز بلدى مطور الى  براسمال 

 خمسة االؾ جنيه

العنوان , وصؾ الـتأشير:   تم تعديل  21191412وفي تاريخ  47328دمحم ابراهيم دمحم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  47

 ش خالد بن الوليد مشتول السوق ملن ضياء دمحم ابراهيم 2، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412وفي تاريخ  47328دمحم ابراهيم دمحم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  48

 ق، له محل اخر عن مخبز فى ش خالد بن الوليد مشتول السو

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412وفي تاريخ  154271طاحون للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  49

 الماهره مصر الجديده 8فوق االرض شمه  2أ عمارات العبور دور  16، افتتح فرع فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412تاريخ  وفي 172116منى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ، ش االيمان م من ش ترعة المنيا ملن نهله السيد على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172119رمضان السيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ابراهيم دمحم الـتأشير:   ، الصالح منشاه ابوعمر ملن السيد

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172111احمد مسلم عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 وصؾ الـتأشير:   ، العفيفى بلبيس ملن فتوح حسن على الخصوصى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412اريخ وفي ت 172117دمحم على الدين دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الـتأشير:   ، كفر الزلازيك المبلى منيا الممح ملن عماد الدين على الدين دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172118دمحم عادل احمد ابوالؽيط عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الزلازيك ملن حسين جوده حسين-الحسينيه -لدينى وصؾ الـتأشير:   ، ش المعهد ا



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172124احمد عبده منصور حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 الـتأشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن دمحم عبده منصور

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172126برلم     عزه دمحم السيد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  56

 الـتأشير:   ، هانون منشاه ابوعمر ملن على الشحات مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172121اسماء ابراهيم دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  57

 الـتأشير:   ، كفر حافظ ملن ممدوح عبدالحميد اسماعيل

العنوان , وصؾ  تم تعديل 21191412وفي تاريخ  172111دمحم عبدالعزيز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  58

 الـتأشير:   ، كفر موسى عمران ملن عبدالعزيز حسن دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172199اشرؾ كامل حسين منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  59

 ش حسنى الجناينى من ش سعد زؼلول منيا الممح ملن شعبان عبدهللا السيد3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172128على دمحم على مصيلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، هانون منشأة ابو عمر ملن دمحم على مصيلحى 

عنوان , وصؾ تم تعديل ال 21191412وفي تاريخ  172125فرحانه عطية حمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، ابو ايوب / منشاة ابو عمر بملن عبدالكريم ابو هاشم نصر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172114احمد السيد دمحم عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 بحر البمر ملن عمر احمد ابراهيم 2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172194لى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد ؼريب ع -  63

 ملن دمحم احمد دمحم  -الحاجر  -الـتأشير:   ، الروضة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172121دمحم عبدالعزيز على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 ، كفر الحاج عمر ملن صفاء عبدالعزيز على سالم  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172115مؤمن السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 الـتأشير:   ، النمروط ملن احمد دمحم دمحم دمحمابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  121169د ،  سبك ليده برلم    عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى ، تاجر فر -  66

 بحر البمر الحسينيه ملن دمحم عبدالناصر عبدالحميد دمحم3وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  121169عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  67

 بحرالبمر بملن عبد المنعم عبد الحميد دمحم عبدهللا 4صؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن مماوالت عامه فى و

تم تعديل العنوان  21191412وفي تاريخ  172123عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 ن محمود دمحم عبدالكريم, وصؾ الـتأشير:   ، ش المرور منشأة بشارة مل

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  172198عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  69

 ش سيد احمد الخياط لسم الجامع الزلازيك ملن هشام دمحم احمد24وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191412وفي تاريخ  172116ليده برلم    دمحم عادل عليوه عيد ، تاجر فرد ،  سبك  -  71

 ، ع  عبدهللا مشتول السوق ملن مجدى دمحم شولى ابوالعيش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172111سماح دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 الزلازيك -طريك هريه الجديد -المنشيه الجديده -ضر الـتأشير:   ، ش دمحم خ



 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 العنوان ,  21191412وفي تاريخ  168497عواطؾ مصطفى على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  72

 كفر عياد ابوحماد ملن بركات عبدالمنعم مصطفى 2وصؾ الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  168497،  سبك ليده برلم     عواطؾ مصطفى على موسى ، تاجر فرد -  73

 وصؾ الـتأشير:   ، لها محل اخر عن مكتبه وخردوات فى ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172114حمدى عبدالعزيز السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  74

 زؼلول ملن بلبل حلمى مصطفى حسانينالـتأشير:   ، ش سعد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  47328دمحم  ابراهيم  دمحم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  75

 مشتول السوق 2الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن  تجاره اجهزه كهربائيه واجهزه محمول فى محل 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  168497، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عواطؾ مصطفى على موسى -  76

 كفر عياد ابوحماد 2وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن لاعه افراح فى محل 

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21191412وفي تاريخ  93391دسولى الصادق عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  77

 الـتأشير:   ، بردين / بملن عمر عطية عبدهللا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172111صالح دمحم حسين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  78

 الـتأشير:   ، الخطارة ملن السيد دمحم على 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  167231م    عبدالحفيظ عبدالعزيز دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  79

 وصؾ الـتأشير:   ، مشروع الخطارة / بملن كومى عبدالعزيز دمحم مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  172196دمحم فوزى سليمان حسن برى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 ملن سالم دمحم محمود -عزبة البطريك  -الـتأشير:   ، شارع نور الدين 

تم تعديل  21191412وفي تاريخ  172113عبدالفتاح فوزى عبدالفتاح ابراهيم عواجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، العزيزية بملن فوزى عبدالفتاح ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191412وفي تاريخ  161831،  سبك ليده برلم    ادهم ابراهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد  -  82

 ملن سعداوى دمحم الصؽير سعداوى  -جلفينا -الـتأشير:   ، تعدل الى شارع بين المطارين 

وصؾ  تم تعديل العنوان , 21191413وفي تاريخ  172151مصطفى كمال امين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  83

 الـتأشير:   ، ش السنوسى بلبيس ملن سماح ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172144اسماء دمحم عبده احمد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 الـتأشير:   ، ش الشيخ ابو حماد ملن ميسرة السيد عبدالؽنى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172149تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعديه دمحم على ابراهيم ،  -  85

 الـتأشير:   ، ش ترعه سراج الحسينيه ثان الحسينيه ملن اسماء عبدالدايم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191413وفي تاريخ  172152حسن السيد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  86

 ، صفط الحنه ابوحماد ملن زينب حسن موسى

يل العنوان , تم تعد 21191413وفي تاريخ  172142عالء دمحم عبداللطيؾ دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  87

 صان الحجر ملن عبدهللا ابراهيم عمر سالم -وصؾ الـتأشير:   ، كوبرى سليم 

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  172156هناء السيد عبدالسالم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 دمحم وصؾ الـتأشير:   ، عزبة فايد خطاب الحسينيه ثان ملن احمدى فوزى



 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 العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172136مى دمحم دمحم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  89

 الـتأشير:   ، الصالحيه بحر البمر الحسينيه ملن رمضان حسن حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172139ايمان صابر دمحم عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 الـتأشير:   ، الطويله ملن شعبان دمحم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172133عادل بديع سولاير ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 ش مكه حى السالم الزلازيك ملن ابتهاج ابراهيم عبدالرحمن 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172134رزق السيد حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  92

 الـتأشير:   ، بيشة عامر ملن حسن السيد حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172134رزق السيد حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  93

جبالية 4السويس بناحية شمه بالدور االرضى بالعمار رلم   2113-1-31فى  58172أشير:   ، له مكتب رحالت بالداخل برلم الـت

 السيد هاشم الجناين ملن ايمن دمحم دمحم الجناين السويس

العنوان ,  تم تعديل 21191413وفي تاريخ  172161على حسن احمد حسن الجرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  94

 وصؾ الـتأشير:   ، ع االصالح الزراعى تل حوين الزلازيك ملن كريمه على حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172138وجيه دمحم دمحم همدانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  95

 الـتأشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن دمحم دمحم همدانى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  114356بدالعليم ذكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صابر ع -  96

 بردين ملن عبدالعليم ذكى سعد - 2الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  114356صابر عبدالعليم ذكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  97

 بناحية برين ملن  عبدالعليم ذكى سعد  2118-4-6فى  114356الـتأشير:   ، له حظيرة اؼنام برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191413وفي تاريخ  172143دمحم جمعه السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  98

 ، ميت بشار منيا الممح ملن جمعه السيد دمحم دياب

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  172157عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  99

 وصؾ الـتأشير:   ، شعفورة لصاصين الشرق ملن صفاء دمحم عبدهللا على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413 وفي تاريخ 171214فاطمه عبدالسالم دمحم فيصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، التلمة / الظواهرية / بملن محمود مبارن حسين سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172137زينب دمحم خليل سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ر عبدالحليم عليوة الـتأشير:   ، ابو تعيلب / الجعفرية بملن محمود مني

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  172154عالء رجب يوسؾ الكحال سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 وصؾ الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه /خارج الزمام باالسماعيليه /اول شارع اباظه بلبيس ملن احمد جمعه يوسؾ الكحال

تم تعديل  21191413وفي تاريخ  172155ى اسماعيل دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شيماء شافع -  113

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، لرمله بلبيس ملن فاطمه على دمحم

صؾ تم تعديل العنوان , و 21191413وفي تاريخ  172145خالد خليؾ سالمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتأشير:   ، ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم



 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 العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  114356صابر عبد العليم زكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

بردين ملن - 2احية شمه عن نشاط مكتب رحالت داخليه بن 114356الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عبدالعليم ذكى سعد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  155521دمحم شحته دمحم محمود عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن مزرعه دواجن فى ع الزداينه الجعفريه ابوحماد ملن صالح شحته دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  169893منير على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     على -  117

 الـتأشير:   ، هرية رزنة بملن رمضان دمحمى دمحم يوسؾ 

ؾ تم تعديل العنوان , وص 21191413وفي تاريخ  172141طه عبدالسالم حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 الـتأشير:   ، المشروع الثانى لصاصين الشرق الحسينيه ملن عبدالسالم حسين دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172147مريم ابراهيم حسن سعاده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 الـتأشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن السيد موسى دمحم موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172153هانى حافظ فاروق عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، ابو سمران بجوار المبانى الجاهزه بلبيس ملن وليد شعبان سعد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172158الشيماء خالد دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، العزبه البيضاء /صان الحجر ملن  منيرة عزمى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172141هدير دمحم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 هيم السيد ملن نورة ابرا -سماكين الؽرب  -الـتأشير:   ، النشاوية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172148عامر احمد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، ش عبيد خلؾ لسم الشرطه بلبيس ملن امجد احمد حلمى عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172146جمال دمحم دمحم دمحم ابوليله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتأشير:   ، سماكين الؽرب ملن سريه حسن دمحم متولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191413وفي تاريخ  172159عماد دمحم عبدالسالم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتأشير:   ، الهيطه /صان المبليه /صان الحجر ملن دمحم عبدالسالم السيد

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172167دمحم رجب عبدالمنعم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 وصؾ الـتأشير:   ، المسلميه الزلازيك ملن عبدالنبى عبدالعال السيد

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172195عال شعبان عبدالمعطى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 ملن الطاهر ابراهيم دمحم وصؾ الـتأشير:   ، ابوحسونه الخيس ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172199دمحم ثروت اجود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 الـتأشير:   ، المساعيد ملن  ثروت اجود عيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  115518منصور منصور دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 الـتأشير:   ، ش الشهيد بهجت جعفر بجوار مسجد الرحمة بملن رشا عبدالعظيم دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  163515رفعت دمحم عوض بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ر المديمة بملن رضا السيد دمحم الهتير الـتأشير:   ، شنبارة الميمونة / بجوار صيدلية ياس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172161احمد دمحم صديك عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الـتأشير:   ، شنباره الميمونه الزلازيك ملن دمحم صديك عبدالصادق



 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 العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172163رد ،  سبك ليده برلم    رانيا ممدوح مصطفى عبدالؽفار ، تاجر ف -  122

 ش الرى / طلبة عويضة / المومية الزلازيك بملن عبدالرحمن ابراهيم عبدالعاطى 11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  172212ايمان عالء الدين حسن زكى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش جاد الخراط لسم عبدالعزيز الزلازيك ملن ايمان دمحم عبدالجواد 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172189احمد ناجى عبدالعزيز خضرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 ملن ناجى عبدالعزيز خضرى - الزوامل-وصؾ الـتأشير:   ، عزبة ابو حبيب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172173دمحم رجب السيد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 الـتأشير:   ، السناجره ابوحماد ملن رجب السيد مهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414تاريخ وفي  172179اسامه حسين سليمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 الـتأشير:   ، الرجايله /رمسيس /صان الحجر ملن حسين سليمان سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172193السيد عادل السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  127

 سيد دمحم السيد صالحالـتأشير:   ، ش االمام الحسن /شيبه ملن ورثة ال

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191414وفي تاريخ  91716احسان لطب عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  128

 ش الحمراوى م من ش النمراشى / النحال / الزلازيك بملن على ؼالى ابراهيم ودمحم يسرى ابراهيم  2، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172165م ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فتحى دمحم دمحمى عبدالسال -  129

 ملن عمرو رفاعى ابوزيد -الـتأشير:   ، نشوة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172181دمحم محسن دمحم عبده البنوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 برى مشه /عزبة البنوى صان الحجر ملن محسن دمحم عبدهالـتأشير:   ، كو
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تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  163693فتحى بشر فتحى بشر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  139

 حل اخر عن رحالت ونمل عمال فى الزلازيكالـتأشير:   ، له م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172183ياسمين احمد ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ش الموميه الزلازيك ملن حنان حامد دمحم السنجرى51الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172181د ،  سبك ليده برلم    ابتسام سامى دمحم عبدالباسط ، تاجر فر -  141
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 ، عزبة الحارونى ـ الصالحية الجديدة ملن/زينب سليم ابو مسلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172188احمد رفيع رفيع عواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152
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 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ديل العنوان , وصؾ تم تع 21191417وفي تاريخ  172231السيد عبدالسالم سالم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  191

 الـتأشير:   ، حنورة مركز صان الحجر ملن/ زيدان عبدالسالم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172216سعيد دمحم دمحم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  191

 الـتأشير:   ، طحلة بردين ملن/ دمحم دمحم عبدالمجيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172225ير دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم سم -  192

 الـتأشير:   ، شلشلمون ملن/ سمير  دمحم صابر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172214احمد سامى السيد زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  193

 ش المدس / من طريك الؽشام / الزلازيك بملن نجالء احمد مجاهد  الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172236محسوب دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  194

 الـتأشير:   ، ش الجيش ملن عبدالحكيم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172234ليده برلم     عزه على انور على ، تاجر فرد ،  سبك -  195

 الـتأشير:   ، الجديده ملن السيد دمحم السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172223زكريا دمحم ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  196

 جر ملن دمحم ابراهيم اسماعيلصان الح-الـتأشير:   ، البكارشه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  171195احمد عيد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  197

 الـتأشير:   ، ش الثمانينى المالن ملن/ بسمة شحته دسولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172229الفهاد للتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  198

 الـتأشير:   ، العدلية ملن/ عصام عصام دمحم دمحم الفهاد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  168541احمد عيد دمحم حسين لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  199

 د ملن فيصل عبدالرحمن عبدالعزيزالـتأشير:   ، تعدل الى عزبة ابو عاص  ابو حما

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172237احمد رضا عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172221نصره لرنى عبدالموى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، المنشية الجديدة بساتين بركات ملن/ دمحم بيومى على بيومى

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172221سامح دمحم عبدالحميد دمحم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون ملن/ دمحم عبدالحميد دمحم

تعديل العنوان , وصؾ  تم 21191417وفي تاريخ  172213ياسر دمحم احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، سنهوت ملن/ سلوى السيد عبدهللا حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  171195احمد عيد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

معلؾ مواشى  71111حتة دسولى براسمال ملن بسمة ش -المالن  -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية شارع الثمانينى 

 لتربية المواشى الحالبة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172233دمحم ابوعيسى عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 الـتأشير:   ، عزبة الشبراوى ملن/ رشدى ابوعيسى عنتر دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172217اد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا سعد دمحم عبدالجو -  216

 الـتأشير:   ، عزبة النادى ملن/ سامى عبدهللا سعد دمحم



 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 العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172211حسن حسين حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 زبة رفلة انشاص الرمل ملن/اميمة عبدالعظيم السيدالـتأشير:   ، ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172235ابراهيم االسمر تايه سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  218

 الـتأشير:   ، منطمة سهل الحسينية جمعية مكة منشأة ابوعمر  ملن/ اسامة احمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148745خليل للمواد الؽذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     مؤسسه السيد -  219

 وصؾ الـتأشير:   ، هريه رزنه الزلازيك ملن خليل دمحم خليل النجدى

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 21191417وفي تاريخ  148745السيد خليل دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، هريه رزنه الزلازيك ملن خليل دمحم خليل النجدى

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172231محمود وجيه ابوهاشم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، بنى عامر ملن/ فاطمة دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172231وهاشم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود وجيه اب -  212

 وصؾ الـتأشير:   ، بنى عامر ملن/ فاطمة دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172251احمد حامد عبداللطيؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، الصنافين البحرية بملن سعاد السيد عفيفى 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172249محمود دمحم شحاته دمحم العبسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 ش جاد بجوار بنزايون ملن دمحم عبدهللا دمحم 3وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172268السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السيد حسين السيد احمد -  215

 ملن حسين السيد احمد  -بجوار مسجد النصر  -وصؾ الـتأشير:   ، ابونجاح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172267على رزق عبده رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 لـتأشير:   ، بهنباى ملن نفيسه امين وصيفىا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172283احمد ابراهيم احمد ابادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 الـتأشير:   ، ع االصالح كفر الحمام الزلازيك ملن اسماء دمحم عثمان العدوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  171288جر فرد ،  سبك ليده برلم    حنان سمير السيد دمحم ، تا -  218

 الـتأشير:   ، الميمونة / بملن ايمن بيومى عبدالجواد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172265ناديه مهدى مصطفى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  219

 حوض الطرفه ملن صفاء نجيب مؽاورى الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172271ناهد نبوى عوض هللا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 ملن دمحم جودة عبدالخالك  -وصؾ الـتأشير:   ، الميمونة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172258    دمحم حامد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  221

 ملن صبرى شحات دمحم  -الـتأشير:   ، حوض الطرفة 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  128563عبدالمنعم حسن دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

بنشاط مكتب  5111ملن حسن دمحم دمحم عثمان راسمال  -رع الديار الشامية وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسى بناحية شا

 توريدات واعمال محاجر

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  128563عبدالمنعم حسن دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 توريدات اعمال محاجر  - 5111براس مال  -ار الشامية وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية شارع الدي



 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 العنوان ,  21191418وفي تاريخ  139767دمحم دمحم عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

  السيد احمدبناحية ش الديب لسم المنتزه ملن دمحم 139767وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172241احمد حسين سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 الـتأشير:   ، الشارع الرئيسى / منشاة ابو عمر / مركز منشاة ابو عمر  بملن سامى دمحم دمحم دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172276،  سبك ليده برلم     مدحت عبدهللا عبدالعال على ، تاجر فرد -  226

 الحسينيه ملن جمال على محمود -الصالحيه الجديده  12الـتأشير:   ،  مجاورة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  92162ابراهيم عبدهللا دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  227

 ملن دمحم عبدالحميد دمحم احمد  -لـتأشير:   ، ؼزالة الخيس ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172244احمد دمحم السيد دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  228

 الحسينيه  ملن امال عبدالسالم احمد سليم-الـتأشير:   ، الحمادين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  156343دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد دمحم حفناوى -  229

 ملن دمحم  حفناوى دمحم  -النحال  -شارع صالح ابورحيل  41 -الـتأشير:   ، تعدل الى 

تعديل العنوان , وصؾ  تم 21191418وفي تاريخ  113948ابراهيم ربيع عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

ملن صالح الدين احمد فوزى  -يوليو امتداد شارع الطوخى  23شارع  13الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية عمار رلم 

 51111براسمال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172254مدحت عبدهللا عامر يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتأشير:   ، الحجازيه ملن سعاد ابراهيم السيد

تعديل العنوان , تم  21191418وفي تاريخ  172263شيماء ابراهيم كامل احمد البلبيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 ملن شهوان عبدالمادر دمحم -وصؾ الـتأشير:   ، شارع اسماعيل حنفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172264اسالم دمحم حسنى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 الـتأشير:   ، شارع داير الناحيه شرويده ملن دمحم حسنى ابراهيم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172243حسنى سعيد دمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 الـتأشير:   ، انشاص البصل ملن سعيد دمحمى دمحم

صؾ تم تعديل العنوان , و 21191418وفي تاريخ  172262عمرو حسن دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 تمسيم مصنع الجوت ملن جمال دمحم عبدالبالى 69الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172261دمحم عصمت دمحم على السعدونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 ملن مها عصمت دمحم على -شارع احمد فهمى حمادة  8وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  121715حى حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هيثم فت -  237

 ملن هيثم فتحى حسين -الـتأشير:   ، تعدل الى الصنافين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  238

حى الزهور الزلازيك ملن هشام  11شارع  312بناحية  العمار رلم  137861تأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم الـ

 فوزى حالظ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  239

بناحية شارع المدينه المنورة حى الزهور الزلازيك ملن رزق  137861بع للسجل التجارى رلم الـتأشير:   ، افتتاح فرع تا

 عبدالمعبود السيد



 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 العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172274السيد احمد سليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 عبدالعزيز صالحملن احمد صالح  -الـتأشير:   ، طريك بلبيس الطيارة 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172247دمحم حسينى عليوة عبدهللا المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشير:   ، خلوة ابو مسلم ملن احمد حسينى عليوه 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  128563عبدالمنعم حسن دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 ملن حسن دمحم دمحم عثمان  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الديار الشامية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  92162ابراهيم عبدهللا دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

بنشاط تشؽيل معادن لتصنيع  11111ناحية ؼزالة ملن دمحم عبدالحميد دمحم احمد برأسمال الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ب

 المعادن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172281ابراهيم دمحم ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 ابراهيم حسين  الـتأشير:   ، كفر الربعمائة / منشاة ابو عمر  بملن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 الـتأشير:   ، كفر اباظه ملن السيد عبدهللا سليم

تعديل العنوان , وصؾ تم  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

عن نشاط تصنيع وتوريد المالبس الجاهزه لدى الؽير فيما عدا المالبس العسكريه بناحية شارع  137861الـتأشير:   ، له محل برلم 

 حى الزهور الزلازيك ملن دمحم ظريؾ على ابراهيم  11

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191418تاريخ  وفي 172285دمحم فؤاد دمحم سعاده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  247

 الصالحيه المديمه ملن فؤاد دمحم ابراهيم -، السعادات 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172269محمود مصطفى حافظ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  248

 ملن دمحم محمود دمحم  -تعاونية المساكن ال -الـتأشير:   ، شارع عمر بن الخطاب 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172279مروة رأفت سيد احمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  249

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر اكياد ملن دمحم سعيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172246شمياء محمود حسن علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الـتأشير:   ، السعيدية ملن/ ابوالمجد امين ؼنيمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172246شمياء محمود حسن علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

بناحية  2117/3/7و اؼلك فى  151965و ليد برلم  2116/7/28فى الـتأشير:   ، كان لها محل مكتب رحالت و نمل عمال افتتح 

 السعيدية ملن/ ابوالمجد امين ؼنيمى

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172281احمد دمحم عبدالحك محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة سراج ملن فوزى دمحم رمضان 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172261دمحم محمود حلمى دمحم عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 وصؾ الـتأشير:   ، برج المدينة المنورة / الؽشام / الزلازيك بملن ابراهيم محمود احمد عبدالدايم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172272يده برلم    تامر ماهر على على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  254

 مسجد خلفاء الراشدين م بلبيس ملن ماهر على على حسن-الـتأشير:   ، الشارع الرئيسى المنيل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

جنيه  511111عن نشاط مصنع مالبس جاهزه برأسمال  137861ـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم ال

 بناحية كفر اباظه مركز الزلازيك ملن السيد عبدهللا سليم 



 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

العنوان , وصؾ تم تعديل  21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 حى الزهور الزلازيك بملن هشام فوزى حافظ  11شارع  312الـتأشير:   ، العمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  148842دمحم ماجد احمد الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  257

 يمن دمحم دمحم  محمود زؼلالـتأشير:   ، ش عبدالحكيم م من عبدالمنعم رياض / بملن ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172248ايمن دمحم دمحم سالم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  258

 الـتأشير:   ، كفر بدران ملن دمحم دمحم سالم خليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418ريخ وفي تا 137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  259

 حى الزهور الزلازيك ملن رزق عبدالمعبود السيد -الـتأشير:   ، شارع المدينه المنورة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172253اميرة عبدهللا دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتأشير:   ، شارع البنزينه /الطيبه مركز الزلازيك ملن دمحم دمحم حسن على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418اريخ وفي ت 172275جميانة مجدى وهبة بطرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 ملن ماهر مجدى وهبة بطرس  -الـتأشير:   ، منشاة بشارة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172259دمحم سعيد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 عبدالعزيز دمحم الـتأشير:   ، مفرق ابو نصار /لرية الخطارة /فالوس ملن هشام

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172271احمد حسين عبدربه عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 ملن حسين عبد ربه عبدالحميد  -وصؾ الـتأشير:   ، امام مركز شباب الؽنيمى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172245    وردة دمحم حافظ محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  264

 ملن دمحم احمد دمحم دمحم  -الـتأشير:   ، لرملة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172278مجدى حسنى عويس حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 ى حسين السبكىالـتأشير:   ، الكوثر الصالحيه الجديده ملن حسين عل

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  121163اسامه فرحات عبدهللا فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت يزيد / بملن فاطمة وكاميليا لطفى عبدهللا سليمان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172242احمد كمال احمد النبوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  267

 تمسيم ابو جاب هللا الزلازيك ملن حسن سليمان حسن -ش الخشاب  12الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172256اسماعيل دمحم الحسيب دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  268

 ملن ناريمان دمحم عبدالسميع  -نور االسالم  وصؾ الـتأشير:   ، شارع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  113948ابراهيم ربيع عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  269

 ملن صالح الدين احمد فوزى  -لسم النظام  -امتداد شارع الطوخى  -يوليو  23الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172266لباسط سعيد عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبدا -  271

 وصؾ الـتأشير:   ، ش سنجام ملن عبدالباسط سعيد عبدالباسط

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21191418وفي تاريخ  89412مالن فوزى حنا يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  271

 ش الخشاب الموميه الزلازيك ملن نادر عادل عبدالمتعال 2الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172241باسم عبدالهادى شبانة عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  272

 ى شبانة وصؾ الـتأشير:   ، هانون /  مركز منشاة ابو عمر بملن دمحم عبدالهاد



 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 العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172251دمحم محمود حسن على حمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  273

 كفر ايوب ملن محمود حسن على -الـتأشير:   ، ش عبدالعزيز مسعود 

تم تعديل العنوان ,  21191418في تاريخ و 172273بسيمه عبدالفتاح عطيه الحصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  274

 وصؾ الـتأشير:   ، ش هندسة الرى ملن جميل هاشم احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191418وفي تاريخ  172282على سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  275

 ، المالحه منشاه ابوعمر ملن سالم دمحم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172255لسيد ابراهيم دسولى شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  276

 ملن عبدالمنعم ابراهيم دسولى  -الـتأشير:   ، ميت يزيد 

تعديل العنوان , تم  21191418وفي تاريخ  139767دمحم دمحم عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  277

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الديب لسم المنتزه ملن دمحم السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172284اهاب السيد عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  278

 الـتأشير:   ، الزهراء ملن السيد عبدالمحسن السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172277سيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد دمحم ال -  279

 الـتأشير:   ، ازولين ملن عبده السيد خليل

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172252عصام دمحم عبدالحميد عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  281

 ، كفر ابو حاكم الزنكلون ملن نصر ابراهيم ؼنيم   وصؾ الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191418وفي تاريخ  172257عادل دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  281

 ،  تل مفتاح ملن  دمحم السيد دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172294سبك ليده برلم    ايمان دمحم عبدالهادى الهاللى ، تاجر فرد ،   -  282

 الـتأشير:   ، المصبى ؼرب صان الحجر ملن عزت رجب رجب

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  156378اسالم احمد عبدالحميد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  283

 ش الحرمين / حى السالم / الزلازيك بملن احمد سيد دمحم نجم  13عمار  3 وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  156378اسالم احمد عبدالحميد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  284

 2117/4/6فى  4678وصؾ الـتأشير:   ، الؽاء الرئيسى االخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  111181سعيد محمود حسن العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  285

 51111بنشاط ثالجة وتمطيع لحوم مجمدة براسمال  -المنتزه  -شارع سليم شديد  13الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  144155د ،  سبك ليده برلم    خالد دمحم على ابراهيم ، تاجر فر -  286

المنتزه الزلازيك ملن مها صفوت -بناحية برج لكوظ ش الزيات  144155الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 ابراهيم

تم  21191419وفي تاريخ  111181سبك ليده برلم      ثالجة العدوى لفرم وتمطيع وتعبئة اللحوم المجمدة ، تاجر فرد ، -  287

 ملن شرين فرج دمحم كمال  -شارع سليم شديد لسم المنتزه  13تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172291ايمن عبدالوهاب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  288

 ير:   ، السعديين جوار المساكن منيا الممح ملن عبدالوهاب دمحم دمحمالـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172293رشا دمحم عبدالحى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  289

 الـتأشير:   ، ش الدكتور دمحم مندور منيا الممح ملن احمد جميل احمد موسى



 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 العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172288نادية سعيد دمحم متولى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  291

 الزلازيك بملن احمد شولى كامل  -مصرؾ اكوة  -الـتأشير:   ، طريك شيبة الجديد / ش 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  172289 ايات عبدالمؽنى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  291

 وصؾ الـتأشير:   ، ش النصر خلؾ ينن الماهرة ملن/ سعاد على دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  144155خالد دمحم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  292

 تزه ملن مها صفوت ابراهيمالـتأشير:   ، برج لكوظ ش الزيات المن

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  168115احمد عادل دمحم مصطفى دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  293

 وصؾ الـتأشير:   ، لرية الوفاء واالمل بملن ابراهيم نصر العفيفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  42775م    السيد دمحم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  294

 ملن دمحم الصادق بكر  -المومية  -الـتأشير:   ، طريك الؽشام 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  168641احمد هشام احمد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  295

 ظه الزلازيك ملن ايمان حسن دمحم صابر ونيفين حسن صابرش جميل اباظه منشيه ابا8الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  172287عالء عبدالمنعم محمود درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  296

 وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ / بملن شحته رمضان حسين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172286يده برلم    السيد جمعه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  297

 الـتأشير:   ، ش فضل منشية اباظة ملن/ جمعه دمحم جمعه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191419وفي تاريخ  172292انس دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  298

 دمحم محمود سالمالـتأشير:   ، نبتيت مشتول السوق ملن 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  161214هانى احمد حسين احمد عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  299

 وصؾ الـتأشير:   ، ش السكرية / خلؾ المستشفى / الزوامل بملن خالد يوسؾ عبدالمجيد 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  126317بك ليده برلم    ماريانا جودت سالمة عوض حنا ، تاجر فرد ،  س -  311

 ش سعيد الكومى حى االشارة ملن عابدين عبدربه عابدين عبدربه 1وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172314دمحم عبدالمحسن السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ش الحكمة / المساكن التعاونية / الزلازيك بملن عبدالمحسن السيد دمحم 4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172315احمد دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 الـتأشير:   ، سنهوا ملن ايهاب دمحم احمد السيد 

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  172317عبدالناصر صبرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صبرى  -  313

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ميت بشار منيا الممح ملن شيماء اشرؾ عبدالوهاب

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  131364رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

ملن  -وصؾ الـتأشير:   ، له محالن اخران عن ممشره فول سودانى واستيراد وتصدير ووسيط عمارى فى شارع ام حجر االسدية 

 حسن دمحم فرج

 تم تعديل العنوان , 21191411وفي تاريخ  131364رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشير:   ، االسديه ابوحماد ملن فرج فرح عبدالفتاح عبدالمعطى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172326دمحم دمحم السيد اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتأشير:   ، بنى لريش منيا الممح ملن ابراهيم صبح عطيه



 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  21191411وفي تاريخ  172322على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     امل حسن جاد -  317

 ش الفالوجا الحريرى الزلازيك ملن صابر لطفى دمحم صابر 43الـتأشير:   ، 

, وصؾ تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  172321احمد شحاته فوزى راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 الـتأشير:   ، الؽرلده الحسينيه ملن دمحم شحاته فوزى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172319احمد السيد عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتأشير:   ، سواده مفارق ابوكراسيع فالوس ملن عبده عبدالمنعم يوسؾ

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  153776مد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صباح السيد اح -  311

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المتاجر الشعبيه جوار مسجد ام المرى بلبيس ملن عيسى دمحم دمحم سالمه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  167932اشرؾ دمحم السيد صيام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 2عن نشاطمعلؾ مواشى تسمين والبه بناحية محل رلم 167932الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بحطيط م ابو حماد ملن دمحم السيد احمد

 

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  172316ابراهيم الدسولى سعيد رشاد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ش عبدالسالم عارؾ ابوالريش الزلازيك ملن  فاتن عبدالحميد على 36العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172348رضوى السيد الشافعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ملن عبدالنبى كامل دمحم احمد  -محافظة على المرآن الكريم الـتأشير:   ، شارع جمعية ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172332هانى ابراهيم خليل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 الـتأشير:   ، سعده ابوخليل النوافعه فالوس ملن ابراهيم خليل دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172312بدون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناديه محمود السيد ع -  315

 بحر البمر الحسينيه ملن دمحم عبدالعال ابوالمعاطى 2الـتأشير:   ، زراعه 

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21191411وفي تاريخ  172299يحيى دمحم احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 ملن فتحية دمحم دمحم  -العصلوجى  -الـتأشير:   ، شارع داير الناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172346سميره صديك احمد ادريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

 الـتأشير:   ، السعيديه بلبيس ملن دمحم عيد احمد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172318عبده عبدالمنعم يوسؾ حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 وصؾ الـتأشير:   ، سواده مفارق ابوالكراسيع فالوس ملن احمد السيد عبدالفتاح سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411اريخ وفي ت 142149مازن عماد زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتأشير:   ، الجديده منيا الممح ملن طارق السيد دمحم موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  142149مازن عماد زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 عن نشاط   توريد مستلزمات كهرباء ومستلزمات سباكه ومواتير الـتأشير:   ، له محل اخر فى الجديدة ملن احمد محمود دمحم

 ومستلزمات معامل وكيماويات ومستلزمات حمامات سباحه ومواد بناء ومستلزماتها

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  161793شريؾ ابراهيم هيصمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ملن رشاد مبرون رشاد على -الحريرى  -برج االيمان شارع دمحم ؼنيم متفرع من شارع محمود فهمى  -، تعدل وصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172297مروة عبدالمنعم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ملن هدى السيد دمحم -الـتأشير:   ، بير عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172341احمد ماهر ؼريب لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 ملن ماهر ؼريب لطب -الـتأشير:   ، العصلوجى 

, تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  172333اسامه عبدالعظيم لطفى الخيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 وصؾ الـتأشير:   ، لريه السالم بلبيس ملن دمحم محمود السيد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172331عيد عبدهللا محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 وصؾ الـتأشير:   ، اكياد المبليه فالوس ملن سليمان عوده سلمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172349ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم لدرى ابوزيد مهد -  326

 الـتأشير:   ، النكاريه الزلازيك ملن لدرى ابوزيد مهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172298عزيزة احمد على هدية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  327

 ملن ابراهيم ابراهيم حجازى -شارع الرحبة  -العدلية الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172314دمحم عبدهللا عبدالسميع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  328

 بدالمطلبوصؾ الـتأشير:   ، امتداد كوبرى العبور برج صالح اورينتال االشاره الزلازيك ملن احمد بدر خليل ع

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172295حسام احمد السيد احمد الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  329

 ملن عزيزة دمحم رشدى -وصؾ الـتأشير:   ، العدلية 

م تعديل العنوان , وصؾ ت 21191411وفي تاريخ  172328طلعت على دمحم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتأشير:   ، اباظه م ابو عمر ملن دمحم على دمحم عبدالعاطى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172331وائل حسين ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتأشير:   ، سنهوا منيا الممح ملن دمحم عبدالفتاح حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  167932 السيد صيام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ دمحم -  332

 بحطيط ملن دمحم السيد احمد 2الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172317دمحم السيد احمد خليل العايدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 الـتأشير:   ، شيبه ملن شهدى دمحم محفوظ البنا  وصؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172341احمد دمحم عبدهللا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 الـتأشير:   ، ش البحر مشتول الماضى الزلازيك ملن وائل دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172313، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امال ابوالعنين دمحم خليل  -  335

 الـتأشير:   ، ش الؽابه النكاريه الزلازيك ملن مصطفى دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172334حسن احمد حسن الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 ش سعد باشا زؼلول منشيه اباظه اول الزلازيك ملن دمحم حسين محمود 46ير:   ، الـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172335خالد دمحم نجيب على عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  337

 الحسينيه الزلازيك ملن دمحم نجيب على عيسى -الـتأشير:   ، ش المعهد الدينى 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172311احمد عبدالممصود احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  338

 وصؾ الـتأشير:   ، الكيالنيه مدخل الروضه ملن مصباح دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172336نجالء دمحم حسين عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  339

 الـتأشير:   ، ام رماد الزلازيك ملن السيد صالح فرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172347زينب عبدهللا ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 الـتأشير:   ، الزوامل ملن احمد زكريا عبدالوهاب نصر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172313مال يوسؾ عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ج -  341

 الـتأشير:   ، م بشاره الحسينيه ملن رحاب دمحم ابوهاشم

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21191411وفي تاريخ  172311احمد دمحم ابوزيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 ملن الطالب  -الصالحية الجديدة  -المنطمة الصناعية الثانية  2/13الـتأشير:   ، لطعة رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172343باسم صالح دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 مى دمحم حسنملن حل -طريك هرية الجديد  -الـتأشير:   ، شارع الفاخورة 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172342دمحم السيد سليمان حسن المصاص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون ملن اسماء دمحم زكى روز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411 وفي تاريخ 172319هانى على السيد احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 ش ابوالعال منيا الممح ملن هشام على سيد احمد عبيد16الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  131364رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 وتؽليؾ فى االسديه ابوحماد ملن فرج فرح عبدالفتاح وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن محل تعبئه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  167641نوره رجب دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  347

 مئتان الؾ جنيه 211111كفر ابو حافظ ابوحماد براس مال  2الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن معلؾ مواشى فى محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172311،  سبك ليده برلم    شيماء عادل السيد احمد ، تاجر فرد  -  348

 الـتأشير:   ، برج ابو عبدون المديم ملن سعيد نصر سعيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172339محمود محروس السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  349

 ملن دمحم حسينى حسن -الـتأشير:   ، اوالد سيؾ 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172344وائل عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 ملن عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل  -وصؾ الـتأشير:   ، عزبة صبحى تبع كفر شلشلمون 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172296سبك ليده برلم    حمدى دمحم لطب خليفه ، تاجر فرد ،   -  351

 الـتأشير:   ، الكتيبه طريك البحر بجوار معهدالعلوم االداريه ملن عبدالكريم دمحم لطب

أشير:   تم تعديل العنوان , وصؾ الـت 21191411وفي تاريخ  172324كريمة دمحم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 ملن دمحم على شحاتة  -، كفر موسى عمران 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  161429هشام فاروق عبدالرشيد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 ملن شحتة رمضان حسين مرجان -بندؾ  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع داير الناحية 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  161429اشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هشام فاروق عبدالرشيد ه -  354

 ملن شحتة رمضان حسن بنشاط مكتب رحالت ونمل عمال -وصؾ الـتأشير:   ، له محل بناحية كفرالجراية 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172327طه سمير خليل ابراهيم رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 وصؾ الـتأشير:   ، السعديين منيا الممح ملن سالم جمال سالم على

وفي تاريخ  161429هشام فاروق عبدالرشيد هاشم للرحالت الداخليه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 -ملن شحتة رمضان حسين مرجان  -آخر بناحية بندؾ  تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى 21191411

 بنشاط مصنع مالبس جاهزة عدا المالبس العسكرية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  146655احمد دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  357

 /د  ملن السيد سليمان احمد5بلون  85لطعه الـتأشير:   ، افتتح فرع فى االسماعيليه  حى ثان حى السالم 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172321شحته فكرى فتحى محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  358

 وصؾ الـتأشير:   ، تلبانه ملن فتحى محمود فرج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172325بيتر يوسؾ حنا يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  359

 الـتأشير:   ، ش مصيلحى النحال الزلازيك ملن رجب مهيب دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  142149مازن عماد زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 ه منيا الممح ملن  طارق السيد دمحمالـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن مطحن بن فى  الجديد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172315سيد شحتة عبدالعزيز محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 ملن  شحتة عبدالعزيز محمود احمد  -وصؾ الـتأشير:   ، شبرا السالم 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172316،  سبك ليده برلم     محمود سلطان عبدالرازق رضوان ، تاجر فرد -  362

 وصؾ الـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح ملن احمد ابوسريع دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172329ابراهيم السيد ابراهيم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 الصعايده شرويده الزلازيك ملن السيد ابراهيم رفاعى وصؾ الـتأشير:   ، ش ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172318هانى محمود احمد الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 الـتأشير:   ، التلين منيا الممح ملن دمحم محمود موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172311يده برلم    زينب على على عصر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  365

 الـتأشير:   ، كفر يوسؾ سالمه الزلازيك ملن دمحم عبدهللا احمد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172312مصطفى دمحم شحاته عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 حكمه المديمه بلبيس ملن اسماء احمد السيدش الم7الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172338دمحم السيد سليمان عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  367

 الـتأشير:   ، منشاه راؼب الحسينيه ملن السيد سليمان عبدالمادر

تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  125912، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود ياسر منصور عليوة سويد  -  368

 ش الحريه ملن حسن السيد حسن 2, وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  125912دمحم محمود ياسر منصور عليوة سويد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  369

عن نشاط مكتب تصدير ومماوالت عامه واستصالح اراضى بناحية  2111-2-28فى  125912شير:   ، له محل برلم , وصؾ الـتأ

 الحريه م ابو حماد ملن حسن السيد حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  167641نوره رجب دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 كفر ابوحافظ ابوحماد ملن دمحم ابراهيم حسين 2، محل  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  167641نوره رجب دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 الـتأشير:   ، لها محل اخر عن مزرعه دواجن فى كفر حافظ ملن دمحم ابراهيم حسين

تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  125912ياسر منصور عليوة سويد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم محمود -  372

عن نشاط انتاج وتصنيع االعالؾ الحيوانيه  125912, وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ملن حسن السيد حسن ش الحريه 2وانتاج االسمده العضويه  بناحية محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172323صبرى عبدالرحيم دمحم على كبيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  373

 وصؾ الـتأشير:   ، الصالحية المديمة بملن فتحية ابراهيم حسن 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172337  ابراهيم السيد دمحم يوسؾ شعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  374

 لصاصين الشرق ملن السيد دمحم يوسؾ-وصؾ الـتأشير:   ، اوالد سالمه 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172345وليد عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  375

 ملن وائل عنتر ابوالفتوح دمحم -تبع كفر شلشلمون  -وصؾ الـتأشير:   ، عزبة صبحى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172355ايمن عبدالمنعم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  376

 الـتأشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن السيد محمود دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  159151عالء شامل عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  377

بناحية ش المركيزه ملن منى سمير صالح دمحم مركز ابو  2117-9-14فى  159151وصؾ الـتأشير:   ، له محل شوى اسمان برلم 

 حماد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  159151تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عالء شامل عبدالرازق احمد ، -  378

 ش المركيزه ملن منى سمير صالح 2وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172358عمر دمحم دمحم ابراهيم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  379

 صان الحجر ملن دمحم دمحم ابراهيم احمد نوفل-، صان الحجر المبليه   الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  151137دمحم حمدى دمحم عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  381

 الـتأشير:   ، بندؾ ملن/ ابراهيم عبدالؽفار دمحم عفيفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172369جر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح دمحم على عامر ، تا -  381

 الـتأشير:   ، ش الجيش و ش عمر بن عبدالعزيز ملن حسن احمد دمحم الشافعى 

ن , تم تعديل العنوا 21191411وفي تاريخ  172374دمحم ماهر دمحم عبدالرحمن شافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  382

 وصؾ الـتأشير:   ، لرملة ملن/ محمود دمحم محمود مدبولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172357خضر كرم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  383

 الـتأشير:   ، ش الترعه االسديه ابوحماد ملن خالد محمود السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  169736تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم كمال السيد عبدالسالم ، -  384

 الـتأشير:   ، الجبريه الكبيره ابوحماد ملن رجاء احمد عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  169736دمحم كمال السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  385

 ـتأشير:   ، له محل اخر عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال فى الصوه ابوحمادال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172377حماده صبحى ياسين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  386

 الـتأشير:   ، عزبة شهوان / سنهوا بملن صبحى ياسين على 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  159151ازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عالء شامل عبدالر -  387

عن نشاط مطعم اسمان براسمال مائة الؾ جنيه  159151وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ش المركيزه ابو حماد ملن منى سمير صالح  2بناحية محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172365دمحم مالن دمحم عزب حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  388

 الـتأشير:   ، الدمحمية / بملن مجده هاشم اسماعيل 



 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

يل العنوان , تم تعد 21191411وفي تاريخ  172371دمحم محى الدين عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  389

 ش حسنى جاب هللا ملن ماجد دمحم ابراهيم اسماعيل  25وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172353سامى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  391

 الـتأشير:   ، كفر حفنا  ملن/ دمحم احمد دمحم بكرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172353 بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامى احمد دمحم -  391

بناحية كفر  2116/8/11و اؼلمه  151384و ليد برلم  2116/6/13الـتأشير:   ، كان له محل مالبس جاهزة عدالعسكرية افتتح فى 

 حفنا ملن/ احمد دمحم بكرى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172352بدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سالى السيد عبدالحميد ع -  392

 وصؾ الـتأشير:   ، الشبانات الزلازيك ملن السيد عبدالحميد عبدالحميد

وان , تم تعديل العن 21191411وفي تاريخ  172361السيد يوسؾ سليمان يوسؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  393

 وصؾ الـتأشير:   ، السماعنه ملن/ فوزية حسن يوسؾ دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172376صبرى محمود ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  394

 النوبه ملن ضياء محمود ابراهيم -وصؾ الـتأشير:   ، عزبة الجرجور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  119625، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا على على الباجورى  -  395

ش سيدى  2عن نشاط تعبئة وتؽليؾ سكر بناحية محل رلم  119625الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 منصور ملن احمد ابراهيم فاضل

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172361هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عرفه عبدالمنعم عرفه على عبد -  396

 وصؾ الـتأشير:   ، الطحاوية ملن/ جيهان سالمه دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  151137دمحم حمدى دمحم عزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  397

 الى بندؾ ملن ابراهيم عبدالؽفار دمحم دمحم الـتأشير:   ، تعدل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172367كريمه مصطفى فوده متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  398

 الـتأشير:   ، البالشون ملن/ عيد عطيه شحاته

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  172363ه برلم    عزت عبدالحميد عزالرجال عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  399

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شيبه ملن/ عبدالعظيم عطيه على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  119625رضا على على الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ابراهيم فاضلش سيدى منصور ملن احمد  2الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  119625رضا على على الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

بناحية ش سيدى منصور ملن احمد ابراهيم  2117-1-11فى  119625الـتأشير:   ، لها محل مركز تجميل للسيدات )كوافير( برلم 

 فاضل 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172354فتحى دمحم هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد حمدى  -  412

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النخله مركز بلبيس ملن عبدالحميد مختار هارون

يل العنوان , تم تعد 21191411وفي تاريخ  172359ايمان اسماعيل اسماعيل عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 وصؾ الـتأشير:   ، ش سيدى فرج / شلشلمون / بملن سالم دمحم عطية سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172373عليه حناوى على عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، جهينه البحرية بجوار مسجد الحديد ملن/ احمد السيد عوض



 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 , وصؾ  21191411وفي تاريخ  113116حلمى التهامى حسين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 ش الرملى النظام ملن/ ورثة المرحوم دمحم السيد فرج22الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172351دمحم دمحم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 الـتأشير:   ، كفر اباظه الزلازيك ملن امال عبدالعظيم السيد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172372دمحم بركات عبدالفتاح عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  417

 وصؾ الـتأشير:   ، لطيفة العزيزيه ملن اكرام عبدهللا عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  172356دمحم دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  418

 ، كفر ابراش مركز مشتول السوق ملن احمد دمحم السيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172368عصام على حسن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  419

 الـتأشير:   ، تل مفتاح / بملن عماد على حسن اسماعيل 

تعديل العنوان , وصؾ تم  21191411وفي تاريخ  169736دمحم كمال السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن معرض بيع وشراء موتوسيكالت وتروسيكالت وسيارات لحساب الؽير فى ابوحماد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172362وليد دمحم السيد عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 لحسينيه ملن دمحم السيد عبدالحك احمدالصالحيه ا 3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  128214دمحم عبدالرحيم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 الـتأشير:   ، تم الؽاء الفرع بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172361برلم     عرفه عبدالمنعم عرفه على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  413

 الطحاوية ملن/جيهان سالمه دمحم2وصؾ الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172364اعتماد احمد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 نعم الـتأشير:   ، دويده ملن دمحم شهدى عبدالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172371دينا احمدعبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتأشير:   ، ش ترعة المنيا ملن/ السيد دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172351حسن ابراهيم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 وصؾ الـتأشير:   ، ش احمد حمام الحسينيه الزلازيك ملن حسن مصطفى عبدالؽنى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  172375زينب محمود دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  417

 مصودوصؾ الـتأشير:   ، الصالحية المديمة ملن/ دمحم حسين عبدالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  172366دمحم احمد دمحم السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  418

 الـتأشير:   ، عزبة السبكى شبرا النخلة ملن/ احمد دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191411وفي تاريخ  135829احمد عطيه حسن عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  419

 الـتأشير:   ، الفشاشة / صان الحجر المبلية / مركز صان الحجر بملن ابراهيم عطية حسن عطية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  151929احمد ابوشوال عرفه بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ظة / بملن ابو شوال عرفه بيومىالـتأشير:   ، تعدل الى كفر ابا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  111488ريهان عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 الـتأشير:   ، ش المركز بملن دمحم لبيب على سالمه 



 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 ,  21191414وفي تاريخ  141124رلم    دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  422

 عن نشاط تعبئة زيت طعام  بناحية 141124وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  141272اسامة السيد جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 الـتأشير:   ، نشوة / بملن اسامة السيد جمعه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172418اسراء دمحم عبداللطيؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 الـتأشير:   ، لريه ام عجرم مولؾ ناصر فالوس ملن دمحم عبداللطيؾ على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172413، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم سعيد دمحم عطا هللا -  425

 الـتأشير:   ، سعود البحريه الحسينيه ملن سامح سعيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172411نورا دمحم متولى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 ، لصاصين الشرق الحسينيه ملن رئيسه السيد على سالمالـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172419محمود دمحم عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  427

 الـتأشير:   ، ش المركز منشاه ابوعمر ملن دمحم الباز حجازى شنب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  136962رد ،  سبك ليده برلم    ؼريب دمحم ؼريب احمد ، تاجر ف -  428

 الـتأشير:   ، له محل اخر عن ورشه موبيليا فى فالوس ع راشد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  136962ؼريب دمحم ؼريب احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  429

 ن فالوس ملن دمحم احمد عبدالعالالـتأشير:   ، العاري

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172382احمد جمال دمحم جيره هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الـتأشير:   ، شبرا العنب ملن دمحم السعيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414تاريخ وفي  172391حسن دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الـتأشير:   ، انشاص البلد ملن امجد دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  116711ايهاب صالح دمحم عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 ريه بشتيل اوسيم الجيزهش دمحم عبدالعزيز من ش الح1الـتأشير:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172387صفاء رشاد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 الـتأشير:   ، ام عجرم فالوس ملن سالم دمحم دمحم تمامى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172398رضا مسعد مجاهد لمصان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  434

 الـتأشير:   ، ش بورسعيد الحسينيه ملن دمحم احمد رزق

عديل العنوان , تم ت 21191414وفي تاريخ  172383دمحم السيد السيد سلمى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  435

 وصؾ الـتأشير:   ، بير عمارة ملن السيد السيد سلمى

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  172411نشوى عبدالرحمن على احمد خير الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر المدينه م منشاه ابوعمر ملن على احمد دمحم خير الدين

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172413اشرؾ ابراهيم محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  437

 وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيله ملن اشرؾ احمد دمحم عبدالوهاب

تم تعديل  21191414تاريخ وفي  172414ابراهيم محمود عبدالممصود سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  438

 الموميه ملن دمحم محمود عبدالممصود-ش طلبه عويضه -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش مسجد السالم 



 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  21191414وفي تاريخ  172417عبدهللا السيد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  439

 النوافعه فالوس ملن السيد عبدهللا دمحمالـتأشير:   ، سعده ابوخليل 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172388وائل نورالنبى عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر حسن عكاشه ملن عربى محمود سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172381ه برلم    هانى مصطفى يونس السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  441

 الـتأشير:   ، ش عبدالسالم الحريرى الزلازيك ملن عزيزه حسين عبدالعال

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172384عالء عادل فاروق عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 لميه ابوحماد ملن عادل فاروق عدلى دمحموصؾ الـتأشير:   ، الح

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172411خضره ابراهيم على دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 وصؾ الـتأشير:   ، ش رشيد منيا الممح ملن محمود عبدالمنعم حسين

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  141124فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم ، تاجر  -  444

 الطاهرة ملن  عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم 2وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  141124دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 بناحية الطاهرة دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم 2114-6-25فى  141124صؾ الـتأشير:   ، له توكيالت تجاريه برلم و

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  116912احمد على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 بسبب االستؽناء عنه 2118لسنة 19553دع برلم الـتأشير:   ، تم الؽاء المحل المحل اآلخرالمو

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  172386عبدالرحمن على عبدالرحمن عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  447

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، نشوة ملن كمال عيد عبدالحى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172391ه برلم    نجالء احمد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  448

 الـتأشير:   ، جميمه الحسينيه ثان الحسينيه ملن احمد احمد عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172412عزيزه رضى شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  449

 مشتول السوق ملن احمد عبده احمد السيد الـتأشير:   ، نبتيت مركز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  148127دمحم احمد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 الـتأشير:   ، العارين فالوس ملن ؼريب دمحم ؼريب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  148127  دمحم احمد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  451

 الـتأشير:   ، له محل اخر عن ورشه نجاره ميكانيكيه فى الفدادنه فالوس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172381صدلى دمحم معروؾ عجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 دمحم كامل عبدالمطلب الـتأشير:   ، كفر االشراؾ ملن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  136962ؼريب دمحم ؼريب احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  453

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / توكيالت تجارية / براسمال عشرة االؾ جنيه /بناحية العارين فالوس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172385ز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد سعد دمحم عبدالعزي -  454

 الزلازيك ملن ورثة سعد دمحم عبدالعزيز-حسن صالح -الـتأشير:   ، ش االشراؾ 

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21191414وفي تاريخ  172414نوال ابراهيم حسن منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  455

 الـتأشير:   ، الروضه ملن دمحم حسين ابراهيم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  155599دمحم اسماعيل خالد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 الـتأشير:   ، ش عزازى / جنينة عطوان بملن السيد حسن دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172378فرد ،  سبك ليده برلم     هاله على السيد احمد مكى ، تاجر -  457

 الـتأشير:   ، الجوسك بلبيس ملن احمد عبدالمنعم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191414وفي تاريخ  172415دمحم دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  458

 اضى ملن سالمه سمير عبدالمادر، منشأة الم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  87712عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  459

 251111براس مال   2الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر عن مصنع شنط ومالبس فى  الصالحيه الجديده  المنطمه الصناعيه 

 سون الؾ جنيهمئتان وخم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  87712عبير سمير دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 251111براس مال   2الـتأشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر عن مصنع شنط ومالبس فى  الصالحيه الجديده  المنطمه الصناعيه 

 مئتان وخمسون الؾ جنيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172399احمد دمحم كمال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 الـتأشير:   ، ش المطحن كفر الحوت فالوس ملن دمحم كمال على

تعديل العنوان , تم  21191414وفي تاريخ  172395صبحى اسماعيل السيد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 الجمايله /ملن مصباح اسماعيل السيد -وصؾ الـتأشير:   ، طريك ابو حماد ابوكبير 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172396دعاء السعيد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

 الـتأشير:   ، ابوطواله منيا الممح ملن عمر دمحم محمود

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  168891جميل سالم عبدالرحمن عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 وصؾ الـتأشير:   ، الحمر م ابو عمر / بملن سالم عبدالرحمن عبدالكريم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172411ماهر حماده محمود عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

 ش باب السالم الكونت شديد ثان الزلازيك ملن احمد محمود عطيه11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172397السيد دمحم منصور ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 منصور ؼازى سليمانالـتأشير:   ، الصالحيه المديمه ملن  دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172379دمحم محمود عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  467

 وصؾ الـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح ملن نجالء عبدهللا ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414تاريخ  وفي 87712عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  468

 الـتأشير:   ، الصالحيه الجديده المنطمه الصناعيه الثانيه ملن عبدالوهاب عبدالمادر دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  87712عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  469

 عن تجاره شنط بالجمله ومالبس فى المنتزه الزلازيكالـتأشير:   ، له محل اخر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172416دمحم عبدالفتاح على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  471

 النوافعه ملن على دمحم ابراهيم-الـتأشير:   ، سعده ابوخليل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172389فرد ،  سبك ليده برلم    نوال مسعد احمد السخرى ، تاجر  -  471

 الـتأشير:   ، ش مشهور الطحاوى م بشاره الحسينيه ملن دمحم حسن دمحم عسكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172393رحاب دمحم ابراهيم ضيؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  472

 الـتأشير:   ، ش حى المواس المنايات ملن اشرؾ على عبدالحميد وصؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  148127دمحم احمد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  473

يه برأسمال عشرة آالؾ جنيه عن نشاط توكيالت تجار 148127الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجا رى رلم 

 بناحية العارين ملن ؼريبم دمحم ؼريب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191414وفي تاريخ  172412السيد دمحم عبدالؽنى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  474

 الـتأشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن فاطمه عطيه عبدالعال

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  172392دمحم عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     المتولى المتولى دمحم -  475

 وصؾ الـتأشير:   ، لريه خالد بن الوليد سهل الحسينيه ملن فتحيه عبدالعظيم حامد

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  172394عادل ناصؾ عبدالمنعم عثمان زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  476

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شارع كبرى الجبانه  الزنكلون ملن دمحم ناصؾ عبدالمنعم

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  172418مى عبدهللا فتحى عبدالرحمن فتيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  477

 ديابوصؾ الـتأشير:   ، بحطيط ملن حسن دمحم ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172434ساره عبدالحميد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  478

 الـتأشير:   ، ش التحرير ابوحماد ملن هاله عبدالممصود الجدع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172433فاروق وجدى محمود شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  479

 الـتأشير:   ، حى مبارن  ملن وجدى وجدى محمود شرؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  112421ايهاب دمحم فتحى حماده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  481

مدينة  12الحى   g1الدور االرضى مرع  4116الوحدة الكائن ب 29471الـتأشير:   ، تم الؽاء الرئيسى االخر المميد بالجيزة برلم 

 الشيخ زايد اكتوبر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172426خالد فتوح دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  481

 الـتأشير:   ، التلين منيا الممح ملن اشرؾ فتوح دمحم بيومى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  88288عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عبدالرؤؾ دمحم -  482

 الـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح ملن لوزه عبدالرؤؾ دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  88288دمحم عبدالرؤؾ دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  483

 ير:   ، له محل اخر عن مكتب مماوالت فى منيا الممحالـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172423رضا ابراهيم فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  484

 الـتأشير:   ، سنهوا منيا الممح ملن محسن دمحم محمود ضيفاهلل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172415د ،  سبك ليده برلم    مروة بدير محمود ابراهيم ، تاجر فر -  485

 ملن نصار مصلحى نصار  -الـتأشير:   ، الولجا 

تم تعديل العنوان  21191415وفي تاريخ  172437وليد دمحم عبدالكريم عبدالحميد درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  486

 المنشيه مركز منشية ابو عمر ملن دمحم عبدالكريم عبدالحميد درويش, وصؾ الـتأشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  88288دمحم عبدالرؤؾ دمحم عطية العمب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  487

 الؾ جنيهوصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن مصنع مالبس فى تلبانه منيا الممح براس مال خمسون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172431خالد عبدالمنعم دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  488

 الـتأشير:   ، شبرا العنب ملن فايمه دمحم الهادى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172436هيثم سمير عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  489

 الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن سعيد ابراهيم الكردى

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  172442عمرو السيد العايدى المرسى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  491

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بملن السيد على اسماعيل 

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  172442العايدى المرسى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عمرو السيد -  491

العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر بناحية ش صادق م ؼمر بملن ابراهيم احمد دمحم سيد / مكتب استيراد وتصدير لجميع 

 ميت ؼمر  16772برلم  2115/6/11افتتح فى  6من المجموعة  36والفمرة  19السلع فيما عدا المجموعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172431حسنى ابراهيم دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  492

 الـتأشير:   ، الصالح منشأة ابو عمر ملن حسن ابراهيم دمحم فتحى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172441احمد اشرؾ دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  493

 ملن عمر احمد فؤاد السيد زيدان -المساكن التعاونية  -الـتأشير:   ، شارع مكة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415في تاريخ و 161126احمد عبدالحليم احمد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  494

 الـتأشير:   ، تعدل الى لرية الحريه ملن احمد محسن ابراهيم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  161126احمد عبدالحليم احمد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  495

 االستؽناء عنه الـتأشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  161126احمد عبدالحليم احمد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  496

 الـتأشير:   ، تم الؽاء الفرع بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172427احمد السيد شعبان صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  497

 الـتأشير:   ، منيه سنتا بلبيس ملن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172417مها احمد مهدى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  498

 ملن وجيه دمحم ضيؾ -الـتأشير:   ، سلمنت 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172422مهدى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايمن احمد -  499

 الحسينيه الزلازيك ملن محمود كرم عبداللطيؾ  -الـتأشير:   ، ش رابعه العدويه 

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  172428حسام الدين احمد على دمحم عيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 ش عمر بن الخطاب المرين ملن هشام احمد على 525وصؾ الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172421شريؾ خالد دمحم جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 ملن ماجد مبرون شولى -ة لايد بيش -شارع الجامع  -الـتأشير:   ، شارع عزبة الشهيدى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172421فتحى سعيد متولى جيرة هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 الـتأشير:   ، شبرا العنب ملن امل دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  172444مصطفى عبدهللا دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 ملن مها مصطفى السيد -حى المستشارين  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع طلبة عويضة 

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  172424دمحم الحنونى فرحات عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 لزلازيك ملن عادل الحنونى فرحات عبدالمادروصؾ الـتأشير:   ، المسلميه ا



 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 , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172443دمحم سعيد دمحم حسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  515

 الـتأشير:   ، طحله بردين الزلازيك ملن سعيد دمحم حسينى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172419سبك ليده برلم     فريده سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  -  516

 ش االمام الشافعى /النحال /الزلازيك ملن عبدالحميد على عبدالموى  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172435صبرين البرعى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  517

 الـتأشير:   ، ع ابوعياده طويحر ابوحماد ملن الطالب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172441ابراهيم دخل هللا سليم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  518

 الـتأشير:   ، لرية السالم ملن ناصر دمحم جابر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191415وفي تاريخ  172425ليده برلم     مها حسن ابراهيم مخيمر ، تاجر فرد ،  سبك -  519

 الـتأشير:   ، العزيزيه منيا الممح ملن احمد عيسى حسن

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  172416مصطفى عثمان مصطفى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 عثمان مصطفى مصطفى الرفاعى  ملن -وصؾ الـتأشير:   ، الهيصمية 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  171952يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 وصؾ الـتأشير:   ، طاروط ملن زينب سليم دمحم المرصفاوى

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  171952يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

بناحية طاروط م الزلازيك ملن زينب  2119-3-26فى  171952وصؾ الـتأشير:   ، له محل ثالجة خضار وفاكهه مجمده برلم 

 سليم دمحم

عنوان , وصؾ تم تعديل ال 21191416وفي تاريخ  172469منى السعيد عوض عساسه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 ملن عبدالمحسن احمد احمد -صان الحجر -الـتأشير:   ، دفان 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172463دمحم عبدالصبور عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 وصؾ الـتأشير:   ، ام عجرم فالوس ملن يوسؾ ابراهيم عيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172485رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عيوشه دمحم دمحم  -  515

 الـتأشير:   ، الشبانات الزلازيك ملن دمحم حسن حسانين احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172468احمد السعيد عيد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 ملن وائل السعيد عيد-صان الحجر -لـتأشير:   ، كوبرى الحاج احمد ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  121868هشام حسنى على ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  517

منتجات البان بناحية الشيخ عن نشاط استيراد وتجارة  121868الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 مبارن تل مرداس ملن حسنى على ؼريب

تم تعديل العنوان  21191416وفي تاريخ  111664احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  518

 ملن اسماعيل احمد اسماعيل, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن ورشه نجاره فى  ش عمرو بن العاص  بحطيط ابوحماد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  111184لمياء ابراهيم عبد المجيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  519

 الـتأشير:   ، السعدى منشاه بشاره ملن دمحم عبدالملن شكرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  111184ه برلم    لمياء ابراهيم عبد المجيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  521

 الـتأشير:   ، السعدى منشاه بشاره ملن دمحم عبدالملن شكرى



 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  21191416وفي تاريخ  111664احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش عمرو بن العاص بحطيط ابوحماد ملن اسماعيل احمد اسماعيل النجار

تم تعديل العنوان  21191416وفي تاريخ  111664ده برلم    احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لي -  522

 , وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن مخبز طبالى فى بحطيط ملن اسماعيل احمد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172484محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 لصوالح ملن ايمن دمحم احمد دمحمالـتأشير:   ، ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172474عبدالسالم دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  524

 ملن السيد دمحم دمحم عامر  -الـتأشير:   ، منشية السالم 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172447يده برلم    دمحم السيد عليوه ابراهيم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ل -  525

 وصؾ الـتأشير:   ، بحطيط ملن احالم على دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172481شيماء عبدالمنعم طه عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 الزلازيك ملن هشام دمحم رفعت عوده وصؾ الـتأشير:   ، ش مصطفى خاطر حى الزهور اول

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172482اسماء دمحم زكى عفيفى دهب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  527

 الـتأشير:   ، ش المحافظه جوار سوبر ماركت بم الزلازيك ثان الزلازيك ملن اسراء عبدالرحمن دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172467 الحفنى دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود احمد دمحم -  528

 وصؾ الـتأشير:   ، المنير مركز مشتول السوق ملن منسى نجدى احمد 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 21191416وفي تاريخ  162361محمود رافت حسن دمحم ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  529

 الـتأشير:   ، تعدل الى كفر ابراش بجوا كوبرى خوزق مركز مشتول السوق ملن حسنيه دمحم ابراهيم ؼنيم

تم تعديل  21191416وفي تاريخ  162361معرض ؼنيم لالدوات الصحيه والسيرامين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 فر ابراش بجوا كوبرى خوزق مركز مشتول السوق ملن حسنيه دمحم ابراهيم ؼنيمالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى ك

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  136683سامى دمحم السيد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 ن الشامى الـتأشير:   ، الخطارة / اتجاة المرين بجوار الكوابرية / بملن دمحم على عثما

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172461ام هاشم دمحم دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

 صان الحجر ملن ؼازى منصور السيد اسماعيل 11الـتأشير:   ، ع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416يخ وفي تار 172461سليمان السيد سليمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 الـتأشير:   ، رمسيس  صان الحجر ملن السيد سليمان سالمه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172471دمحم فتحى احمد دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  534

 مادهالـتأشير:   ، ابو نصار /الهيصميه /ملن فتحى احمد دمحم ح

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  154531صالح الدين عباس محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  535

 ش شبانة / المساكن التعاونية / الزلازيك بملن مصطفى السيد دمحم على الرفاعى 17وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  21191416وفي تاريخ  172452اجر فرد ،  سبك ليده برلم    حماده عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل ، ت -  536

 , وصؾ الـتأشير:   ، كفر الدير ملن  عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172472وفاء خيرى السنوسى عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  537

 ر:   ، كفر شعبان منيا الممح ملن عطيه جوده دمحموصؾ الـتأشي



 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  21191416وفي تاريخ  172477احمد ممدوح فتحى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  538

 ملن صابرين دمحم حسن عبدالعال  -الـتأشير:   ، السعدية 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172464ليده برلم     علياء مصطفى يوسؾ علوان ، تاجر فرد ،  سبك -  539

 وصؾ الـتأشير:   ، ش بور سعيد ملن عصام رجب عبداللطيؾ 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172483احمد السيد احمد دمحم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 رع من ش عبدالمادر طه  اول فالوس ملن ورثة احمد محمود احمد حسنوصؾ الـتأشير:   ، ش راشد المتف

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  167291امير ايمن دمحم لطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع فى كوم حلين منيا الممح ملن عزت طه على على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172448 ابراهيم السيد منسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم -  542

 الـتأشير:   ، طحلة بردين ملن دمحم عوض هللا عبدهللا عوض هللا

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21191416وفي تاريخ  172451هانم دمحم حفنى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 الـتأشير:   ، طريك بلبيس ابوحماد الزراعى طريك كفر ايوب بلبيس ملن حسن دمحم دمحم خليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172449زينب ممبل ؼالب اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  544

 الزلازيك  ملن فتحى سليمان السيد -النيل  الـتأشير:   ، شارع احمد عبدالهادى من شارع وادى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  151175خالد دمحم امين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  545

 بطيط ابوحماد 2الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن ورشه تصنيع ستائر ومفروشات وتنجيد فى محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172451 سالم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد دمحم -  546

 الـتأشير:   ، بنى هالل ملن احمد دمحم سالم

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  118884دمحم صالح حسانين سليم العيوطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  547

 أشير:   ، الكوبرى العلوى ش البطريك بلبيس ملن فوزيه احمد صالح شعبانوصؾ الـت

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  118884دمحم صالح حسانين سليم العيوطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  548

 صالح حسانين وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن خرده وموازين فى شارع عبدالمنعم رياض ملن مرفت

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172475شيماء جوده عوض عطيه عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  549

 وصؾ الـتأشير:   ، انشاص الرمل ملن جوده عوض عطيه عيسى 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172458رضا شعبان عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 وصؾ الـتأشير:   ، جوار شيبوب للزوايا حى مبارن الزلازيك ملن  محمود ابراهيم الدسولى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  167291برلم     امير ايمن دمحم لطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  551

 وصؾ الـتأشير:   ، كوم حلين منيا الممح ملن عزت طه على على خاطر

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172476ابراهيم عبدالستار دمحم فتحى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  552

 ملن عبدالستار دمحم فتحى -المنير  -شارع السمكرى  -السوق  وصؾ الـتأشير:   ، مشتول

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  164916سامح رمضان السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  553

 حى مبارن ملن دعاء محمود امين  4الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172455اجر فرد ،  سبك ليده برلم    هشام سعيد خليل خليل حتيت ، ت -  554

 وصؾ الـتأشير:   ، لرمله بلبيس ملن سعيد خليل خليل حتيت
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تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172445عزت فتحى عبدالفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  555

 ملن فتحى عبدالفتاح عبدالممصود  -، سنهوت وصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  151175خالد دمحم امين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  556

 ش عمرو بن العاص  بحطيط  ابوحماد ملن دمحم امين اسماعيل 2الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  151175تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     خالد دمحم امين اسماعيل ، -  557

 الـتأشير:   ، له محل اخر عن المشه ومفروشات ولوازم تنجيد فى بحطيط ملن  دمحم امين اسماعيل

ديل العنوان , وصؾ تم تع 21191416وفي تاريخ  172465احمد صبحى عباس عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  558

 الـتأشير:   ، الكفر المديم بلبيس ملن صبحى عباس عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172473السيد سعيد دمحم حسن ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  559

 بردين ملن حنان رضا دمحم-الـتأشير:   ، ش الزعفرانيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  68311ى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد السيد العرب -  561

 ش الجالء المنتزه الزلازيك ملن فاتن وحنان عبدهللا عطيه 43الـتأشير:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416اريخ وفي ت 122145عبدالرحمن دمحم عطية دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش م من ش جمال عبدالناصر الحسينيه ملن دمحم عطيه جاب هللا

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172479دمحم عبدالمادر احمد كمال عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 ملن سعد سيد امين  -محالت مجلس المدينة  وصؾ الـتأشير:   ، شارع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  121868هشام حسنى على ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

 الـتأشير:   ، الشيخ مبارن تل مرداس ملن حسنى على ؼريب 

تم تعديل  21191416وفي تاريخ  172456سبك ليده برلم      عمر دمحم سامى سعيد عبدالخالك السداوى ، تاجر فرد ، -  564

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن خالد دمحم سامى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172457رضا السيد السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  565

 دينى الصوه ابوحماد ملن عبدالحميد احمد دمحمالـتأشير:   ، ش المعهد ال

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172466احمد السيد دسولى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  566

 وصؾ الـتأشير:   ، الصوالح ملن حسن السيد دسولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172149برلم     سعديه دمحم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  567

 الـتأشير:   ، امين باشا / الجمالية / بملن عطية عبدالرحمن السيد 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  171952يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  568

عن نشاط تصنيع وتعبئة خضار وفاكهه بناحية  171952محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح 

 طاروط ملن زينب سليم دمحم المرصفاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172478السيد احمد مميبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  569

 نوره عبدالموى عبدهللاالـتأشير:   ، اشكر فالوس ملن 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  172453روحيه عبدالرازق عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  571

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت سهيل ملن سمير دمحم امام 
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 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 ,  21191416تاريخ  وفي 118884دمحم صالح حسانين سليم العيوطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  571

وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن  مصنع لتجاره وتصنيع المعادن فى الكوبرى العلوى ش البطريك بلبيس ملن فوزيه احمد 

 صالح

العنوان , تم تعديل  21191416وفي تاريخ  167231عبدالحفيظ عبدالعزيز دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  572

 وصؾ الـتأشير:   ، مشروع الخطارة لصاصين الشرق / الصالحية الجديدة بملن كومى عبدالعزيز دمحم مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172462دمحم جالل دمحم عامر حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  573

 وى بدوىالـتأشير:   ، لرمله بلبيس ملن عماد بد

تم تعديل  21191416وفي تاريخ  172454اسماء عبدالمنعم عبدالوهاب حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  574

 ش النيابه االداريه منيا الممح ملن اسامه عمر احمد-العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تمسيم الخطاره 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172481ك ليده برلم    دمحم دمحم محمود دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سب -  575

 الـتأشير:   ، شارع فؤاد رزق من شارع على سليم ملن احمد دمحم محمود 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  68311خالد السيد العربى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  576

 الجالء المنتزه الزلازيك ملن فاتن وحنان عبدهللا عطيه ش43الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172459حسن شولى متولى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  577

 الـتأشير:   ، طهره حميد الزلازيك ملن شولى حسن شولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191416وفي تاريخ  172471ليده برلم     السيد جوده دمحم بصيرى ، تاجر فرد ،  سبك -  578

 الـتأشير:   ، الؽفاريه مركز مشتول السوق ملن ؼنيمى جوده دمحم بصيرى

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172511احمد عبدالعزيز عبدالمحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  579

 ملن الهادى يوسؾ السيد -وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزلازيك المبلى 

تم تعديل العنوان ,  21191417 وفي تاريخ 172517منى حسن السيد احمد الؽزولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  581

 وصؾ الـتأشير:   ، ش السوق العزيزيه منيا الممح ملن اشرؾ دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  122112خالد لمحاوى عبدالعزيز سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  581

 / ش السالم / استاد الجامعه / ثان الزلازيك / بملن ناصر دمحم فرحان  وصؾ الـتأشير:   ، عمار د / مجمع المماولون العرب

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172513نرمين عصمت احمد مسلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  582

 ملن محمود احمد على -وصؾ الـتأشير:   ، المناصرة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172515اجر فرد ،  سبك ليده برلم    لمياء عبدالحميد امام بدوى ، ت -  583

 ملن محمود ابراهيم دمحم  -زهر شرب  -عزبة الزناتية  -الـتأشير:   ، الجهة البحرية الؽربية 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21191417وفي تاريخ  172491نهى دمحم دمحم حوايج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  584

 الـتأشير:   ، كفر الجرايه ملن دمحم عرفه السيد السيد

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  141369احمد عبدالعزيز احمد طحيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  585

 وصؾ الـتأشير:   ، تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172515، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شربات كمال ابراهيم السيد  -  586

 ملن حسن حجاج ابراهيم شحاتة  -شارع المركز  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172514سعيد سعيد حامد دمحم يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  587

 ملن فتحى حمدى مرسى درويش  -ير:   ، كفر االشراؾ الـتأش
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172495دمحم جودت سيد احمد دمحم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  588

 وصؾ الـتأشير:   ، المطاويه ملن ربيع سليم احمد عاشور

تم تعديل  21191417وفي تاريخ  172516التلبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هدير عبدالستار عبدالحميد السيد  -  589

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، العزيزيه منيا الممح ملن مؤمن جوده عبدالعزيز

صؾ تم تعديل العنوان , و 21191417وفي تاريخ  172514اسالم دمحم السيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  591

 ش ابوزؼلل بلبيس ملن ماجده دمحم عبدالهادى عبداللطيؾ41الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172487مصطفى الدسولى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  591

 ملن طه مصطفى الدسولى -الـتأشير:   ، تلبانة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172497، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم فرحات رشاد ابراهيم -  592

 الـتأشير:   ، كفر االحرار الزلازيك ملن السيد جابر محمود

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172519خالد على ابراهيم دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  593

 تأشير:   ، ابو ايوب الظواهريه م ابو عمر ملن عادل ابو النور عبده عبدهوصؾ الـ

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  158148حسنيه رجب رمضان الجرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  594

 الستؽناء عنه بسبب ا 2118-11-18لسنة فى  15214وصؾ الـتأشير:   ، تن الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  158148حسنيه رجب رمضان الجرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  595

 الدور االرضى تل الجراد انشاص الرمل ملن سعيد فرحان حماد 2وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172512سبك ليده برلم    اميره محمود السيد معروؾ ، تاجر فرد ،   -  596

 الـتأشير:   ، كفر سالمه ابراهيم منيا الممح ملن السيد عدلى السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191417وفي تاريخ  172527دمحم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  597

 سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم ، ش بور

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  162718اسالم دمحم عطيه حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  598

عن نشاط تجارة مالبس جاهزه عدا المالبس  162718وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ناحية ش طلعت حرب /سنتر المرور بجوار كنتاكى البحر /اول الزلازيك ملن احمد دمحم عطيهالعسكريه ب

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  122261سليمان دمحم محمود عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  599

 ملن سليمان دمحم محمود عبدالمادر  -وصؾ الـتأشير:   ، لرملة 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172511جودة السيد ابوالفتوح دمحم ؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ملن السيد ابوالفتوح دمحم اسماعيل -وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172513دمحم صبحى حسن عمريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ش منير علوان بلبيس ملن صبحى حسن دمحم عمريه42الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172525دمحم سعيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 التهامى الـتأشير:   ، ش االشراؾ /منشية اباظه  الزلازيك ملن مصطفى احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172496دمحم السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 ملن محمود سعيد السيد -بجوار الكوبرى  -الـتأشير:   ، شارع هندسة الرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172486مجدى زؼلول دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 الـتأشير:   ، النكاريه ملن كريم مجدى زؼلول



 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 ,  21191417وفي تاريخ  172491عبدالعظيم مختار عبدالعظيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 وصؾ الـتأشير:   ، نشوة ملن دمحم السيد عبدالعظيم 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  154131دمحم عبدهللا الحسينى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن مصنع لتصنيع وتجميع خطوط انتاج للمصانع وتصنيع وتجميع لوحات التحكم فى خطوط 

 االنتاج المختلفه فى الصالحيه الجديده

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172494مصطفى جمال عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  617

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت يزيد  تمسيم زاره منيا الممح ملن ؼاده حمدى على محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172492سوسو دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  618

 الـتأشير:   ، منشأة ابو االخضر ملن رمضان ابراهيم احمد السيد

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172517عبدالعزيز محمود دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  619

 ملن دمحم عبدالعزيز محمود -وصؾ الـتأشير:   ، الصالحية 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  157844كريم دمحم عبدالسالم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 وصؾ الـتأشير:   ، حوض الندى / بملن سامى عبدالسالم عبدالعزيز 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172512صابر حسن عيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ملن ايمان فتحى السيد ابراهيم  -الـتأشير:   ، شارع مدرسة الصنايع الثانوية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172516دمحم فتحى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن فتحى دمحم حسن عبود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172499نيفين نبيل طه على المنيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 دالرحمن دمحم سالم ش طلبة عويضة / برج زيزينيا / المومية بملن محسن عب 63الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172511عبدالرحمن فؤاد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 الـتأشير:   ، المدينه ابوعمر ملن دمحم فؤاد دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172522عبدالستار دمحم جوده كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن دمحم جوده كيالنى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172518السيد فرج سالم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 فرج سالمالـتأشير:   ، الدوايده  الناصريه صان الحجر  ملن فوزى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172526مصطفى حسن دمحم بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  617

 المرين ملن دمحم حسن دمحم دمحم-الـتأشير:   ، ش الؽريب 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172524اسراء عبدالرحمن السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  618

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المستشفى ملن دمحم عبدالرحمن السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172521فادى ابراهيم عبده ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  619

 الـتأشير:   ، امام مجمع الشرطه فالوس ملن عادل وديع ذكى

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172518ليد دمحم سعيد عبدالهادى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    و -  621

 ملن شاكر دمحم سعيد عبدالهادى -وصؾ الـتأشير:   ، الولجا 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21191417وفي تاريخ  172519سماح دمحم سعد هللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 ملن جمال عبده عبدالعال -الزلازيك  -شارع تمسيم المعلمين  3الـتأشير:   ، 



 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  21191417وفي تاريخ  172521عصام عبدالرسول بالسى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 , وصؾ الـتأشير:   ، العصلوجى بملن محمود دمحم مصطفى 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172511دمحم السيد عبدالمطلب دمحم العسيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 ملن احمد عطية امام الشعراوى  -الؽشام  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع المومية 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172498احمد سمير عبدالفتاح دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 وصؾ الـتأشير:   ، ش البندارى / م ش المومية خلؾ مستشفى الجاويش / الزلازيك بملن سمير عبدالفتاح دمحم فرج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  79812ابراهيم دمحم ابراهيم اباظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  625

 الـتأشير:   ، الصالحية المديمة / بملن زينب عبدالعظيم دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172488هانى جاد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 الـتأشير:   ،  عزبة الباشا م ابو عمر ملن رمزى خميس دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  172523، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فاطمه دمحم عبدالخالك فضالى  -  627

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون امام مضيفة ابو سحيم  ملن سكينه عبدالحميد حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191417وفي تاريخ  172493محمود ربيع محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  628

 الزلازيك ملن شعبان احمد سليم احمد-الـتأشير:   ، االشراؾ حسن صالح 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  154131دمحم عبدهللا الحسينى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  629

 صناعات صؽيره الصالحيه الجديده ملن الطالب 115وصؾ الـتأشير:   ، المطعه 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  154131 عبدهللا الحسينى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  631

الدور الثالث  14وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن نشاط مكتب استشارى هندسى وتوريدات صناعيه وكهربائيه  فى  مكتب رلم 

 دة ملن احمد دمحم حسن حسينمول النيل بالزا الصالحيه الجدي 11مجاورة 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  162718اسالم دمحم عطيه حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 وصؾ الـتأشير:   ، ش طلعت حرب /سنتر المروه بجوار كنتاكى البحر /اول الزلازيك ملن احمد دمحم عطيه

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  162718مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم دمحم عطيه حسن  -  632

بناحية ش الوزيرى منشية ابو عامر ملن ايمن  162718وصؾ الـتأشير:   ، له مكتب توكيالت تجاريه وتوريد مالبس جاهزه برلم 

 عوض عامر الصيادين الزلازيك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172559تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم فايز دمحم احمد حسين ، -  633

 الـتأشير:   ، ع السبكى شبرا النخله بلبيس ملن سعيد دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172544سلوى دمحم عزب رشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 ، شنبارة الميمونة ملن السيد اسماعيل عيسى  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172551دمحم حسنى الزرلانى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  635

 الـتأشير:   ، ش داير الناحيه الطيبه الزلازيك ملن احمد ابراهيم عبدهللا عبدالجليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172561دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مروة حسن دمحم  -  636

 ملن عبدالنبى بيومى فتحى  -الـتأشير:   ، ميت ربيعة 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172551اسامه عبدالمحسن دمحم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  637

 وصؾ الـتأشير:   ، البالشون ملن عزت دمحم احمد ابراهيم 



 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 ,  21191418 وفي تاريخ 172536نبويه عبدالحميد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  638

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر العرب ملن عادل شاكر عثمان السيد

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172543عبدالحميد خالد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  639

 هيمملن ابراهيم عبدالحميد ابرا -وصؾ الـتأشير:   ، كفر الحمام 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172553السيد محمود على على ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 وصؾ الـتأشير:   ، هانون م ابوعمر مركز م ابوعمر ملن احمد دمحم على

تم تعديل العنوان ,  21191418في تاريخ و 172535مصطفى عبدالعزيز ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 وصؾ الـتأشير:   ، ام الزين / بملن اسماعيل على اسماعيل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172538دمحم عبدالحميد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

 الحميد احمد مركز صان الحجر ملن رمزى عبد-رمسيس  3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  121187انور ؼريب السيد ؼريب شريؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ابراهيم سليمان البطريك حى المستشار بلبيس ملن ؼريب السيد ؼريب شريؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172533برلم    نسرين سمير طه فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  644

 الـتأشير:   ، كفر ايوب بملن حاتم دمحم فريد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172533نسرين سمير طه فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  645

واؼلك فى   2111/11/12منيا الممح  / ماشية حالبة  افتتح فى  -ابراهيم  الـتأشير:   ، كان لها محل بناحية النعامنه ملن حفنى

 91435برلم ليد  2115/6/18

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172539ايمان سامى حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 ن السيد سعيدالـتأشير:   ، ش البوسطه هريه رزنه الزلازيك ملن السيد حس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172529هيثم عيد عبدالنبى دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  647

 الـتأشير:   ، الزهراء الزلازيك ملن اشرؾ عبدالنبى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418 وفي تاريخ 172556نعمة دمحم جودة محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  648

 ملن دمحم السيد عبدهللا دمحم  -شارع شبانة خلؾ بنزينة بيومى  9الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172569سعيد محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  649

 الصالحيه الجديده  ملن مصطفى حامد حسن-الـتأشير:   ،  المنطمه الصناعيه الثانيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  125373خالد دمحم على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 الـتأشير:   ، طريك حفنا / انشاص الرمل / بملن اميرة احمد ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172547يده برلم    هشام سريع يونس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  651

 الـتأشير:   ، الحلميه ابوحماد ملن سريع يونس سالم

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172548سعيد زكى حسين على جريدة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  652

 سن دمحم سالم ملن عايدة ح -وصؾ الـتأشير:   ، بنى شبل 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191418وفي تاريخ  172561ايمن دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 ، الجماليه مركز الحسينيه ملن احمد دمحم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191418وفي تاريخ  172568دمحم دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 ، ع العبله لريه الروضه فالوس ملن دمحم احمد دمحم



 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  21191418وفي تاريخ  172557عبده دمحم عبده الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  655

 ده دمحمالـتأشير:   ، كفر اوالد وافى الشبانات الزلازيك ملن كوثر جو

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172567السيد زيدان عبدالعظيم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المولؾ / المطاوية بملن احمد دمحم بهاء 

تم تعديل العنوان ,  21191418 وفي تاريخ 171563صالح جوده مرسى الطوانسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  657

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل اسم المالن الى / عبدالعليم جوده مرسى وفاطمه السيد المالح

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172532عبدالمحسن عاشور عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  658

 خيرية فتحى دمحم  وصؾ الـتأشير:   ، السعادات / بملن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172562فايزه السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  659

 الـتأشير:   ، العباسه ملن سعيد السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172549هويدا اسماعيل عباس اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 وصؾ الـتأشير:   ، ش حمدى مباشر المنايات  مركز الزلازيك ملن دمحم امين حمدى

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172545محمود عبدهللا محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 لد عبدالكريموصؾ الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن والء خا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172564حماد فتحى طه ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 الـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح ملن فتحى طه ؼريب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172566محمود دمحم احمد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  663

 الـتأشير:   ، الزوامل بلبيس ملن احمد احمد السيد حسان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172565ايمن دمحم رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 الـتأشير:   ، ش الطوخى لسم النظام الزلازيك ملن احمد دمحم رمضان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172531عبده عزازى على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  665

 ملن عزازى دمحم السيد-فالوس -الـتأشير:   ، ش التأمين الصحى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172541دينا يسرى عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

 الـتأشير:   ، شوبن بسطه مركز الزلازيك ملن على عباس لمحاوى 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172552ثناء عبدالؽنى دمحم شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  667

 وصؾ الـتأشير:   ، كوبرى الملح م ابوعمر ملن احمد عبدالؽنى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172555اسامه السيد السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  668

 حنان فتوح الشحات الـتأشير:   ، جوار ع عاصم طريك بحر مويس منيا الممح ملن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172555اسامه السيد السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  669

 الدور الخامس برج الخطيب حلوان الماهره 513الـتأشير:   ، له محل اخر عن مصنع الداره مصنع كرتون فى شمه 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172546جرجس ممار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مينا موريس عجيب  -  671

 ملن سمير منصور عبدالسيد -كفر الصعيدى  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الجامع الكبير 

م تعديل العنوان , وصؾ ت 21191418وفي تاريخ  172541دمحم السيد دمحم السيد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  671

 حى الزهور /الزلازيك ملن ايهاب سعد احمد جمعه  12ش  4الـتأشير:   ، 



 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 ,  21191418وفي تاريخ  172563اسماء دمحم فهمى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  672

 ملن صفية الشحات عطية -وصؾ الـتأشير:   ، اوالد سالم 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172528فاطمه مصطفى عبدالرحمن المواس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  673

 وصؾ الـتأشير:   ، حوض الطرفه الزلازيك ملن احمد ابراهيم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  172531حسن علوان عبدالعال علوان مطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  674

 وصؾ الـتأشير:   ، عزبة مطر / منيا سنتا / بملن دمحم حسن علوان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191418وفي تاريخ  172534رشا متولى ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  675

 د مرعى الزلازيك ملن لطفى السي-المنايات -الـتأشير:   ، ش ابو مرعى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172581دمحم كامل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  676

 الـتأشير:   ، كفر ابونجم ابوحماد ملن ابراهيم دمحم ابراهيم سليمان

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172577عبدالحليم مصطفى دمحم المعماعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  677

 ملن مديحة محمود مرسى -الصالحية المديمة  -وصؾ الـتأشير:   ، كفر الخمايرة 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  154889هاجر عبدالعزيز حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  678

 عبدالعزيز حلمى شولى سندنهور بملن  2وصؾ الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  154889هاجر عبدالعزيز حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  679

برلم  2117/1/18وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر بناحية سندنهور بملن عبدالعزيز حلمى شولى بنشاط  مدشة حبوب افتتح فى  

 ائة وخمسون الؾ جنيه براسمال م 154889

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172618احمد سعيد هاللى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  681

 ملن طه حسين السيد  -الـتأشير:   ، شارع سعد زؼلول 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423خ وفي تاري 172611ماهر مصطفى دمحمى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  681

 ملن حسام دمحم عبدهللا -المومية  -امام الراية ماركت  -الـتأشير:   ، الؽشام 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172587سامى السيد السيد مصطفى هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  682

 رى السيد  وصؾ الـتأشير:   ، الصوه ملن السيد فك

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172573دمحم محمود دمحم كمال فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  683

 ملن محمود دمحم كمال  -الـتأشير:   ، هرية رزنة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172612محمود دمحم رافت شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  684

 الـتأشير:   ، ش النمطه المديمه نشوه الزلازيك ملن زينب دمحم عبدالحليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172596دمحم اسماعيل سالمة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  685

 سالمة ملن احمد اسماعيل  -الـتأشير:   ، منشأة الماضى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172611دمحم محمود عبدالرؤؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  686

 الـتأشير:   ، اللبشه صان الحجر ملن محمود عبدالرؤؾ على لاسم

تم تعديل العنوان ,  21191423ي تاريخ وف 172574اسماء حمدى عبدالرحمن دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  687

 وصؾ الـتأشير:   ، ش اللواء عبدالعزيز على / امام نادى المعلمين المساكن الزلازيك ملن منال جمال الدين امين 



 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 , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172615احمد بكرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  688

 ش الصفا الصيادين الزلازيك ملن بكرى دمحم احمد1:   ، الـتأشير

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  154889هاجر عبدالعزيز حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  689

مائة الؾ جنيه  سندنهور بملن عبدالعزيز حلمى شولى براسمال خمس 2وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية محل 

 6من المجموعة  36والفمره  19بنشاط  مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172613هشام حامد ابولرع عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  691

 الـتأشير:   ، الصنافين المبليه منيا الممح ملن حامد ابولرع عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172592عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  691

 ميدان الشيخه حمده المرين ملن دمحم محمود احمد 1الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423ريخ وفي تا 172588احمد دمحم دمحم دمحم علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  692

 ملن  دمحم دمحم دمحم علوان -الـتأشير:   ، اوالد سيؾ 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172572وليد دمحم ابراهيم عبدالحليم نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  693

 يم نصار ملن دمحم ابراهيم عبدالحل -وصؾ الـتأشير:   ، الزوامل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172582احمد عبدهللا سيد احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  694

 الـتأشير:   ، عزبة دمحم عبيد /الحسينيه ثانى ملن دمحم عبدهللا سيد احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172612دمحم خضر ؼازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  695

 الـتأشير:   ، صان البحريه م صان الحجر ملن  خضر ؼازى دمحم

يل العنوان , وصؾ تم تعد 21191423وفي تاريخ  153967دعاء سيد احمد حنفى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  696

ش محمود االعصر تماطع مع شارع سمير المصرى الموميه ثان  9متر بالعمار  341الـتأشير:   ، تعدل الى بدروم مساحته 

 الزلازيك ملن دعاء سيد احمد حنفى 

نوان , وصؾ تم تعديل الع 21191423وفي تاريخ  153967دعاء سيد احمد حنفى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  697

 ش رشدى المساكن التعاونيه الزلازيك ثان ملن وائل رشدى دمحم  بسبب االستؽناء عنه 6الـتأشير:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172578رشا على دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  698

 الملعه ش الديار الشاميه المرين ملن احمد عبدالرحمن احمد على 41، عمار الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172614السيد جاد الرب دمحم محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  699

 الـتأشير:   ، سواده مركز فالوس ملن صباح عبدالمجيد عبدالكريم

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  172599حروس عبدالعظيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود م -  711

 , وصؾ الـتأشير:   ، عماره البكرى ع عبداللطيؾ حسانين الزلازيك ملن هدى صابر عبدالمعطى

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172589عبدالفتاح السيد عبدالفتاح عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  711

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر ميت بشار منيا الممح ملن محمود عبدالاله مدكور

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172611سوميه دمحم ابراهيم دمحم سعد الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  712

 حسينيه ملن خالد ابراهيم دمحموصؾ الـتأشير:   ، االخيوه مركز ال

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172619احمد سامى يونس محمود زرد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  713

 ش عبدالملن سليمان النحال الزلازيك ملن احمد عبدالحمد حسين 32وصؾ الـتأشير:   ، 



 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  21191423وفي تاريخ  172611، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عادل بيومى دمحم رشاد محمود المسيرى -  714

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش سالم الصباح م من ش الموميه الزلازيك ملن زينب  دمحم طاهر 

, وصؾ تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  168957احمد على محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  715

 الـتأشير:   ، عزبة كامل / الؽره / بساتين االسماعيلية بملن ياسمين حلمى حسين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  153583محمود دمحم نورالدين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  716

عن نشاط مشروع تصنيع اعالؾ وجمع وتدوير المخلفات  153583الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحية السعادات ملن خالد نور الدين ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  152111بثينه حسن دمحم فرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  717

 كفر عتيك نشوه الزلازيك 2ار الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن  معلؾ تسمين مواشى فى  عم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172592عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  718

 ميدان الشيخه حمده المرين ملن دمحم عثمان دمحم 1الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172583بك ليده برلم    ابراهيم دمحم رشاد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  س -  719

 وصؾ الـتأشير:   ، المناجاه الكبرى مركز الحسينيه ملن دمحم السيد دمحم حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172617محمود السيد دمحم محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  711

 ملن دينا ابراهيم طلبة  -، سوادة الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  167291امير ايمن دمحم لطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  711

 وصؾ الـتأشير:   ، كوم حلين / بملن عزت طه على على

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  167291م    امير ايمن دمحم لطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  712

 لالستؽناء عنه  2119/4/16فى  6725وصؾ الـتأشير:   ، الؽاء الفرع الودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172571عبير عثمان احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  713

 صان الحجر ملن السيد حسن ابو العال دمحم -البكارشه -ام الـتأشير:   ، عزبة االم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  152111بثينه حسن دمحم فرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  714

 كفر عتيك نشوه الزلازيك ملن وليد السيد عبدالؽنى 2الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  152111ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    بثينه حسن دمحم فرحا -  715

 الـتأشير:   ، لها محل اخر عن مدشه حبوب فى  الزلازيك

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172585محمود احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  716

 ش النمراشى النحال  الزلازيك ملن شركة مصر للزيوت والصابون ويمثلها /حامد عبدالسالم حسنين 91الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172571الهادى دمحم عبدالدايم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  717

 ملن احمد سعيد خليل بيومى  -الـتأشير:   ، ابوشناؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172616ايه دمحم فتحى شحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  718

 الـتأشير:   ، المنير / مشتول السوق بملن احمد مؽاورى ؼريب 

تعديل العنوان , وصؾ  تم 21191423وفي تاريخ  172618السيد كيالنى السيد كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  719

 الزلازيك  -الـتأشير:   ، شارع عمارة امام مولؾ ههيا وابوكبير 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  153583محمود دمحم نورالدين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  721

 الـتأشير:   ، السعادات ملن خالد نور الدين ابراهيم 



 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 , وصؾ  21191423وفي تاريخ  153583دمحم نورالدين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود -  721

 بناحية السعادات ملن محمود على ابراهيم  153583الـتأشير:   ، له محل تجارة وتوريد اخشاب برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  168155دمحم ابراهيم على سكران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  722

 الـتأشير:   ، تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172579متولى دمحم لاسم دمحم باشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  723

 ده البسطويسى حسنالـتأشير:   ، صان الحجر المبليه م صان الحجر ملن امينه عب

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  172595ايمان ابراهيم محمود ابراهيم الجاويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  724

 بردين ملن دمحم حسن مايلة  -امام مسجد العالوية  -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شارع داير الناحية 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172591مياده مصطفى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  725

 وصؾ الـتأشير:   ، النكاريه الزلازيك ملن جميل عبدالحميد فرحان

يل العنوان , وصؾ تم تعد 21191423وفي تاريخ  172597دمحم عشرى حسن واز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  726

 الـتأشير:   ، الخيس ابوحماد ملن دمحم رشدى حسن

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172584عبدالرحيم عبدالرحمن دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  727

 وصؾ الـتأشير:   ، عزبة ابو صرار/الحسينيه ثانى /الحسينيه ملن احمد عبدالرحمن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  171779ياسر دمحم عبدالعزيز فالوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  728

 الـتأشير:   ، عزبة فريد / انشاص الرمل بملن ياسر دمحم عبدالعزيز فالوجى 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  162944  سهير اسماعيل الديدامونى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  729

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى ازولين الحسينيه ثانى ملن عاطؾ الديدامونى السيد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172586احمد جوده عبدالمنعم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  731

 ع ابوالشيخ المرين ملن ورثه جوده عبدالمنعم ؼانم 1حل الـتأشير:   ، م

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172594طارق عبدالحميد حسين حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  731

 ملن عبدالحميد حسين حفنى  -وصؾ الـتأشير:   ، حفنا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172575ك ليده برلم    منى سعيد سليم التلبانى ، تاجر فرد ،  سب -  732

 الـتأشير:   ، العزيزية / بملن محروس دمحم خيرى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172581دعاء دمحم حامد دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  733

 ملن عشرى عبدالمنعم درويشالـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172591دمحم ابراهيم السيد ابراهيم البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  734

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن عادل دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172598لم    نعمة سالم عبدالصادق سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  735

 ملن حسن دمحم مهدى  -الـتأشير:   ، ميت ربيعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191423وفي تاريخ  172616ريهام دمحم ابراهيم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  736

 دمحم السيدالـتأشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن احمد 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172615ابوالفتوح عبدالمجيد عبدهللا االكشر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  737

 وصؾ الـتأشير:   ، طريك الصالحيه الجديده الصالحيه لصاصين الشرق الحسينيه ملن سعيد عبدالمجيد عبدهللا



 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  21191423وفي تاريخ  172576تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السيد دمحم السيد حسن ، -  738

 ملن دمحم السيد حسن  -الـتأشير:   ، كفر اباظة 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172614ابراهيم السيد احمد بؽدادى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  739

 ق د المنطمه الصناعيه االولى /الصالحيه الجديده ملن ورثة فوزى توفيك على  17لطعه وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  172617كرم دمحم عزمى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  741

 مشتول السوق بملن دمحم عبدالسالم حسن  -وصؾ الـتأشير:   ، المنير 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172651شادية احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  741

 ملن ابراهيم رشاد سالم دمحم -الشرابنة  -الـتأشير:   ، الحجازية 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172635عبدالتواب محمود احمد شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  742

 ملن كامل السيد كامل  -وصؾ الـتأشير:   ، مشتول الماضى 

تم تعديل  21191424وفي تاريخ  172641دمحم ابراهيم ابراهيم عوض هللا ابراهيم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  743

 ملن شولى عبدالرحمن دمحم ش المحطه الزنكلون مركز الزلازيك 3العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172619على عبدالباسط على دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  744

 ملن عادل على دمحم  -بيشة عامر  -وصؾ الـتأشير:   ، عزبة العروسى 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172629برلم     عفاؾ منصور مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  745

 ملن محمود دمحم مصطفى حسن  -وصؾ الـتأشير:   ، السعدية 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172641جرجس داود عوض هللا سنادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  746

ملن باسم داود  -طريك بلبيس الماهرة الصحراوى  14عند ن  -م ب االسماعيلية خارج الزما 25وصؾ الـتأشير:   ، لطعة رلم 

 عوض هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172645جوده دمحم رشدة جوده بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  747

 الـتأشير:   ، كوم حلين ملن احمد عبدالناصر دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172664دمحم الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عادل حامد -  748

 الـتأشير:   ، ش بور سعيد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172667هدى على خالد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  749

 تأشير:   ، ش ترعة سراج ملن ايهاب دمحم سالم الـ

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  111662محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  751

 وصؾ الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن  مكتب توريد عماله فى المنير مشتول السوق

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  132318ل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى دمحم مصطفى كما -  751

 ش عزمى النحال اول الزلازيك ملن دمحم مصطفى كمال على1وصؾ الـتأشير:   ، 

ن , تم تعديل العنوا 21191424وفي تاريخ  171952انتصار مصطفى دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  752

 وصؾ الـتأشير:   ، الكتيبه بلبيس ملن  احمد عبدالعزيز امين

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172638احمد دمحم فرؼلى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  753

 ملن ابراهيم فرؼلى دمحم -وصؾ الـتأشير:   ، الصوة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172624داليا على عبدالعليم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  754

 ملن حمادة عبدالعليم احمد  -شارع داير الناحية  -الـتأشير:   ، ميت ابوعربى 



 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 ,  21191424وفي تاريخ  172639السيد عبدالحى عطيه درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  755

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا السالم ملن شيماء دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172642رضا السيد عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  756

 الـتأشير:   ، اوالد زيد ملن السيد عبدالحميد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191424وفي تاريخ  172632دمحم السيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  757

 ، الشرابنه الحسينيه ملن السيد دمحم احمد السيد

تعديل العنوان ,  تم 21191424وفي تاريخ  172651اسالم سعيد دمحم ابراهيم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  758

 وصؾ الـتأشير:   ، الشارع الرئيسى الكفر المديم بلبيس ملن سعيد دمحم ابراهيم النجار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172663عادل ناصؾ مكين رياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  759

 سالم  الـتأشير:   ، ش ترعة كفر العدوى فالوس ملن نبيل احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172636حماده دمحم فتحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  761

 الـتأشير:   ، تلبانه ملن دمحم حلمى صديك

نوان , وصؾ تم تعديل الع 21191424وفي تاريخ  172661عبدالناصر دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  761

 ملن دمحم احمد عبدالفتاح -حارة المبيض  -الـتأشير:   ، فالوس 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172659ابراهيم صالح ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  762

 ملن صالح ابراهيم اسماعيل -وصؾ الـتأشير:   ، كفر زيدان منديل 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172634عبدالفتاح عبدالحميد وفا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حمدى  -  763

 ملن عبده الشحات ابراهيم-وصؾ الـتأشير:   ، ش ابو عمار 

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21191424وفي تاريخ  172631ايمان سعيد عبدالعظيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  764

 ملن كريم حسنى عبدالفتاح  -الـتأشير:   ، النعامنة 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172658محمود صالح دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  765

 ملن سلوى عطوة احمد  -وصؾ الـتأشير:   ، المبة 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172626،  سبك ليده برلم     احمد حسن الهادى حسن عدوى ، تاجر فرد -  766

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون مركز منيا الممح ملن حسن الهادى حسن 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  111662محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  767

 ، المنير مشتول السوق ملن مؽاورى ؼريب عبدهللا  وصؾ الـتأشير: 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  111662محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  768

 وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن مكتب خدمات محمول فى  مشتول السوق

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172655جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عطيه دمحم ابراهيم ، تا -  769

 الـتأشير:   ، ش الطوخى النحال الزلازيك ملن نجوى ابراهيم عبدالمادر

ان تم تعديل العنو 21191424وفي تاريخ  172621اسالم دمحم صالح الدين عبدالحليم بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  771

 ملن دمحم صالح الدين عبدالحليم  -اكتوبر  6, وصؾ الـتأشير:   ، حلمى العدوى من شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  171833عمر على الوردانى عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  771

 الـتأشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن كوثر بندارى متولى ابراهيم



 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 ,  21191424وفي تاريخ  172652محمود احمد عبدالسالم عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  772

 وصؾ الـتأشير:   ، صفط الحنه ابوحماد ملن سعيد السيد دمحم

عديل العنوان , وصؾ تم ت 21191424وفي تاريخ  172637عزيزه دمحم الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  773

 الـتأشير:   ، عبدالمنعم رياض بلبيس ملن سامح دمحم عبدالسيد

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172633سامى عليوه دمحم دمحم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  774

 وصؾ الـتأشير:   ، سعود البحريه برد الحسينيه ملن رشدى عليوه دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172649هبة جمال عبدالجليل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  775

 ملن جودة دمحم جودة خضرى  -الـتأشير:   ، شلشلمون طريك منيا الممح بلبيس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424تاريخ  وفي 172648السيد دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  776

 الـتأشير:   ، سوادة ملن/ حسين حبيشى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172653احمد على اسماعيل على شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  777

 ملن على اسماعيل على شعيب  -وصؾ الـتأشير:   ، تلحوين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172657 ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد دمحم -  778

 ملن مصطفى دمحم عبدالعزيز -الـتأشير:   ، ميدان الساعة 

نوان تم تعديل الع 21191424وفي تاريخ  172621مصطفى مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  779

 ش الجيش /المنتزه ملن مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ 114, وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172643سمر ابراهيم دسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  781

 الـتأشير:   ، اوالد زيد ملن دمحم دمحم دمحم نمر

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  166814الحميد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم العشماوى عبد -  781

 وصؾ الـتأشير:   ، ش مصطفى زيدان المرين ملن دمحم احمد امين خليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  171542حسام زينهم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  782

 الـتأشير:   ، السعديه بلبيس ملن احمد محمود دمحم يوسؾ

ديل العنوان , تم تع 21191424وفي تاريخ  172647سهاد يوسؾ دمحم العبد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  783

 وصؾ الـتأشير:   ، ش زلزوق من ش المحافظه الزلازيك ثان ملن حسن زكى عزب

تم تعديل  21191424وفي تاريخ  172646صابره عاطؾ الشحات عبدالعال عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  784

 رالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، التلين منيا الممح ملن رضا دمحم دمحم النجا

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172622احمد عبده عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  785

 وصؾ الـتأشير:   ، الجماليه الحسينيه ملن السيد دمحم احمد

يل العنوان , وصؾ تم تعد 21191424وفي تاريخ  172623رباب على دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  786

 ش ابن خلدون حى السالم الموميه الزلازيك ملن صالح دمحم اسماعيل 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172666سعيدة السيد عبدالبالى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  787

 ان دمحم سليمان الـتأشير:   ، المصبى شرق مركزصان الحجر ملن سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21191424وفي تاريخ  172631السيد دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  788

 ملن عز عبدالبالى محمود  -، الجوسك 



 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 ,  21191424وفي تاريخ  172662نعمات دمحم عبدالسالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  789

 ملن رضا دمحم عبدالسالم  -صان الحجر  -وصؾ الـتأشير:   ، المصبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172625عبده على عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  791

 لن على عبدالرازقم -صان الحجر  -صان الحجر المبلية  -الـتأشير:   ، الهاويس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172627حسام سعيد سليمان عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  791

 ملن هيثم دمحم محمود  -المومية  -الـتأشير:   ، شارع صالح سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172656نوال السيد السيد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  792

 ملن عبدالنبى نجم ابراهيم موسى -الـتأشير:   ، النعامنة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172665عبير عادل سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  793

 ملن دمحم محمود شعبان  -الـتأشير:   ، انشاص الرمل 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  172644محمود عطية عبدربه سليم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  794

 ملن عطية عبدربه سليم  -المومية  -شارع الشهيدى  4وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424ريخ وفي تا 172628عالء دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  795

 ملن خالد جودة دمحم  -مشتول السوق  -الـتأشير:   ، كفر ابراش 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172654احمد دمحم حامد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  796

 الـتأشير:   ، ام الزين الزلازيك ملن دمحم حامد مهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191424وفي تاريخ  172661دمحم اسماعيل طه فرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  797

 الـتأشير:   ، كفر الؽنيمى ملن محمود اسماعيل طه

العنوان ,  تم تعديل 21191428وفي تاريخ  172671وفاء محروس السيد حسن المالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  798

 وصؾ الـتأشير:   ، ش بور سعيد بجوار هليل الشنوانى ملن ورثة فاطمه مهدى الشاذلى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172677عزه عبدالفتاح عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  799

 سليمان  الـتأشير:   ، المصبى شرق / صان الحجر  ملن سليمان دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172683مصطفى ابوالحمد حامد هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  811

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الجيش ملن عبدالحكيم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172692دمحم تهامى احمد ابراهيم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  811

 الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب مشتول السوق ملن دمحم محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172693مؤمن طلبه الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  812

 ات دمحم عثمان الـتأشير:   ، العوامرة /بنى شبل مركز الزلازيك ملن طلبه الشح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  161246وائل دمحم حمزة عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  813

 ش المطار جمعيه المهندسين العرب بلبيس ملن سامى دمحم سليم 2الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  161246ه برلم    وائل دمحم حمزة عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  814

 الـتأشير:   ، له محل اخر تجاره ادوات صحيه فى ش المطار جمعية المهندسين العرب المؤجر سامى دمحم سليم

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21191428وفي تاريخ  163618جاد على دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  815

 الـتأشير:   ، كوبرى سليم مركز صان الحجر ملن دمحم جاد على 



 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 تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  163618جاد على دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  816

 الحجر ملن على حسانين بناحية كوبرى سليم مركز صان  2118-4-15فى  163618الـتأشير:   ، له محل مواد بناء برلم 

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172682سهير عليوه خضرى حسن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  817

 شلشلمون ملن سالم دمحم عطيه-وصؾ الـتأشير:   ، سيدى فرج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172698دمحم عبدالعزيزعلى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  818

 الـتأشير:   ، السماعنه مركز فالوس ملن عبدالعزيز على دمحم دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172713ايمن محمود صبرى مهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  819

 صيدناوى الجامعه الزلازيك ملن محمود صبرى مهدى وصؾ الـتأشير:   ، ش السالم منشيه االسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  159291دمحم حسنى حسن عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  811

العزازى عن نشاط تجارة كاوتش سيارات بناحية كفر  159291الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 مركز ابو حماد ملن حسينى حسن عليان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  163618جاد على دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  811

 الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن  مواشى حالبه فى كوبرى سليم صان الحجر ملن دمحم جاد على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172684خالد السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  812

 الـتأشير:   ، رسالن سعود البحريه ملن دمحم حسينى حسن

يل العنوان , وصؾ تم تعد 21191428وفي تاريخ  161246وائل دمحم حمزة عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  813

ش  2عن نشاط لوازم الدفاع المدنى بناحية محل رلم  161246الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلن 

 المطارجمعية المهندسين العرب  م بلبيس ملن سامى دمحم سليم

تم تعديل العنوان  21191428وفي تاريخ  172672عمرو ابراهيم فهمى اسماعيل الرماح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  814

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش المسجد الكبير /الجعفريه ملن ابراهيم فهمى اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172675احمد دمحم على مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  815

 الزلازيك ملن اسامه دمحم على -كفر دمحم حسين  - الـتأشير:   ، ش عمر بن عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172691السيد دمحم لطب حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  816

 الـتأشير:   ، عمريط مركز ابو حماد ملن زاهر دمحم لطب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172712ليده برلم     على جمعه على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك -  817

 الـتأشير:   ، سندنهور ملن دمحم عبدالعال شحاته

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172679حازم صابر عبدالؽفار احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  818

 فار احمدالـتأشير:   ، سنهوا ملن صابر عبدالؽ

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172694عماد الدين دمحم رشدى دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  819

 ش حمزه االشاره الزلازيك ملن خالد دمحم رشدى 38وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  95513سامية السيد احمد دمحم باشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  821

 الـتأشير:   ، ش فؤاد شاهين بلبيس ملن جمعيه تنميه المجتمع

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  121493عادل مؽازى دمحم عبدالوهاب خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  821

الزلازيك عن نشاط مملة لب براسمال عشرة آالؾ  121493تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر 

 شارع بدران من شارع مستشفى الصدر المنصورة ملن ابراهيم احمد ابراهيم  2جنيه بناحية عمار رلم 



 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

عديل العنوان , تم ت 21191428وفي تاريخ  148554احمد فتحى حسنى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  822

 العالؾ مستلزمات دواجن بالجملة -السعادات  2وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحي عمار رلم 

تم تعديل  21191428وفي تاريخ  172685عبدالؽفار ابراهيم عبدالؽفار دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  823

 سوق بناحية بندؾ  ملن ابراهيم عبدالؽفار دمحمالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش ال

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172681احمد محمود حسن سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  824

 الطريك العمومى ملن ابراهيم سليمان ابراهيم -وصؾ الـتأشير:   ، كفر ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172699حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبدالحميد دمحم ا -  825

 الـتأشير:   ، العلويه الزلازيك ملن رضا عبدالحميد دمحم

تم تعديل  21191428وفي تاريخ  172671دمحم نبيل الكحالوى احمد ابراهيم راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  826

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش وجيه اباظه ملن هانى نبيل الكحالوى العنوان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172676حسام حسن حسن حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  827

 الـتأشير:   ، ش الحفنى النحال الزلازيك ملن عبير حسن حسن حسانين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172711فتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود دمحم عبدال -  828

 الـتأشير:   ، الحكمدار م ابوعمر  ملن محمود دمحم عبدالفتاح 

ؾ تم تعديل العنوان , وص 21191428وفي تاريخ  172673السيد اسماعيل دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  829

 الـتأشير:   ، النخاس ملن صاحب الشأن

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172674عطيات دمحم عبدالعزيز الشملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  831

 وصؾ الـتأشير:   ، ش بور سعيد /امام مسجد الطاهرات ملن عصمت دمحم عبدالعزيز جوهرة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172688ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رشا السيد عبدهللا عل -  831

 الـتأشير:   ، الجديده مركز منيا الممح ملن احمد السيد عبدهللا

 تم تعديل العنوان 21191428وفي تاريخ  172696احمد سعيد احمد الحمار عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  832

 , وصؾ الـتأشير:   ، طاروط الزلازيك ملن الهام محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  159291دمحم حسنى حسن عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  833

 الـتأشير:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن حسينى  حسن عليان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  159291،  سبك ليده برلم     دمحم حسنى حسن عليان ، تاجر فرد -  834

 ملن عبدالشافى حسنى حسن -الـتأشير:   ، له محل اخر عن لطع ؼيار سيارات فى كفرالعزازى 

صؾ تم تعديل العنوان , و 21191428وفي تاريخ  88545صالح دمحم على الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  835

 الـتأشير:   ، تعدل الى الصوه مركزابو حماد ملن صالح دمحم على الجمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172687دمحم زكى مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  836

 سعدون ملن زكى مصطفى حسن-الـتأشير:   ، ش طلعت حرب 

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  172695اوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نهله فتحى حافظ دمحم الشن -  837

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة الدرب المنايات ملن دمحم سامى حبيب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172697محمود دمحم دمحم دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  838

 تأشير:   ، ش فجر االسالم بلبيس ملن وفاء دمحم دمحم دمحم دومهالـ



 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  21191428وفي تاريخ  172689ياسر احمد عبدالمجيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  839

 الـتأشير:   ، الكرايمه /كفر عياد /ابو حماد ملن عادل محمود عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172691سحر دمحم مختار الجبلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  841

 الـتأشير:   ، الصنافين المبليه منيا الممح ملن مصطفى دمحم فتحى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428 وفي تاريخ 172686الست جوده عبدالمعبود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  841

 الـتأشير:   ، الجديده ملن دمحم دمحم على هاشم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  131258دمحم السيد حسنى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  842

 عمريط ابوحماد ملن كوثر احمد دمحم 2الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  131258حسنى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم السيد  -  843

 ملن كوثر احمد دمحم فرج -الـتأشير:   ، له محل اخر عن تربيه مواشى حالبه  فى عمريط 

تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    تم 21191428وفي تاريخ  172669دمحم سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  844

 ، شبرا العنب مركز منيا الممح ملن عبدالمنعم دمحم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172678احمد فوزى سعيد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  845

 لى الـتأشير:   ، منزل محسن سعيد  ش اوالد ؼريب ملن  محسن سعيد ع

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  148554احمد فتحى حسنى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  846

 السعادات م بلبيس عبدالؽنى السيد ؼنيم - 2وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191428ريخ وفي تا 148554احمد فتحى حسنى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  847

 مكتب تاجير سيارات بناحية السعادات ملن عبدالؽنى السيد ؼنيم  2116-1-11فى  148554وصؾ الـتأشير:   ، له محل برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  131258دمحم السيد حسنى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  848

 -ملن كوثر احمد دمحم نشاط مكتب مماوالت وتوريد ونمل عمال  2رلم  -:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية عمريط الـتأشير

  111111رأسمال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172681احمد سامى فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  849

 اباظه ملن رليه دمحم لاسمالـتأشير:   ، لرية الجزله /كفر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191428وفي تاريخ  172711حسام حسن حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  851

 الـتأشير:   ، ش كمال منشيه اباظه الزلازيك ملن حسن حسين حسن

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172712اسامه السيد احمد سليمان حنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  851

 ش محمود النحال الزلازيك ملن الطالب 32وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172726فوزى فرج محمود العايدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  852

 رق السيد فرج محمودالـتأشير:   ، شنباره الميمونه الزلازيك ملن طا

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172714صفاء صالح على عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  853

 ملن مختار على امين  -لسم الحريرى  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع ابوعويضة 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172721    يحيى السيد سليمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  854

 وصؾ الـتأشير:   ، السعديين منيا الممح ملن ماجده سمير حسنى

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  158581عمرو طلعت رفاعى متولى بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  855

 دمحم عبدالمطلب السايسوصؾ الـتأشير:   ، المبه منيا الممح ملن 



 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 ,  21191431وفي تاريخ  158581عمرو طلعت رفاعى متولى بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  856

 وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن اطارات فى المبه ملن راضى منصور حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172724   شرين مصطفى احمد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  857

 الـتأشير:   ، التلين منيا الممح ملن  حمام عبداللطيؾ متولى الجوهرى

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172716احمد سعيد السيد مرسى الؽندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  858

 الزلازيك ملن سعيد السيد مرسى الؽندوروصؾ الـتأشير:   ، بنى شبل 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172716هدير عبدالكريم السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  859

 وصؾ الـتأشير:   ، الطاهره الزلازيك ملن محمود يسرى السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172716فرد ،  سبك ليده برلم    هدير عبدالكريم السيد ابراهيم ، تاجر  -  861

عن نشاط بيع وتجارة اجهزه كهربائيه بناحية لرية الطاهرة  2118-1-31فى  161831وصؾ الـتأشير:   ، كان لها سجل برلم 

 نهائيا  العتزال التجارة 2118-12-24مركز الزلازيك ملن محمود يسرى السيد ابراهيم  وشطب فى 

تم تعديل العنوان  21191431وفي تاريخ  172717صبحى محروس السيد دمحم الممحاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  861

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش الجامع الكبير انشاص الرمل بلبيس ملن دمحم محروس السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  153891يسرية دمحم لاسم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  862

 ملن سعدية عبدالمعطى مصطفى  -الـتأشير:   ، الطويلة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  153891يسرية دمحم لاسم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  863

  سليم بنشاط تجارة اخشاب موبيليا ملن حسينى دمحم -الـتأشير:   ، له محل بناحية الطويلة 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172725ابراهيم عبدالفتاح احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  864

 وصؾ الـتأشير:   ، كوبرى سليم /تانيس /صان الحجر ملن جميل ابراهيم عبدالفتاح 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ،  21191431وفي تاريخ  172728فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم دمحم دمحم دمحم ، تاجر -  865

 اباظه اكياد البحريه فالوس ملن حمدى على عبدالحميد

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  164714احمد بكرى عبدالحميد السيد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  866

 ملن دمحم متولى عبدالعال  -الـتأشير:   ، المجازر وصؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  143351هاشم حامول للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  867

  Mc3 19الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الصفا مودرن الوحدة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172723فرد ،  سبك ليده برلم     اسالم ابراهيم سليمان متولى ، تاجر -  868

 الـتأشير:   ، زهر شرب منيا الممح ملن ابراهيم سليمان متولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172717السيد الشحات حسين حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  869

 الـتأشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن اميره طارق صابر متولى

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172711نوسا فرج ابراهيم السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  871

 وصؾ الـتأشير:   ، الهيصميه ملن عزت السيد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  164118محمود دمحم ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  871

 ك ملن دمحم ابراهيم شحاته والسيد ابراهيم شحاتهالـتأشير:   ، تعدل الى طريك هريه شارع ابوسمره بجوار مستشفى االورام الزلازي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172722دمحم عثمان ابواليزيد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  872

 الـتأشير:   ، ش امين شاهين من ش بورسعيد ابوحماد ملن احمد دمحم سالمه



 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  21191431وفي تاريخ  141121ار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد صبحى دمحم عبدالؽف -  873

 الـتأشير:   ، تعدل الى الطويله ملن الشرلاوى احمد احمد شارع المولؾ 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 21191431وفي تاريخ  172718فريده عبدالحميد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  874

 الـتأشير:   ، طريك الجماليه صان الحجر ملن  عبدهللا دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172721عزيزه دمحم حسين عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  875

 الـتأشير:   ، عرب درويش 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  158581سبك ليده برلم      عمرو طلعت رفاعى متولى بدير ، تاجر فرد ، -  876

 111111راسمال  -ملن دمحم عبدالمطلب  -وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر اسمدة زراعية 

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21191431وفي تاريخ  172713السيد دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  877

 الـتأشير:   ، طريك كوبرى الكساره الصالحيه الجديده ملن سماح محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172714صباح سالمه جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  878

 الـتأشير:   ، كفر موسى عمران ملن السيد عبدالؽنى جمعه

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172715 ابراهيم مرسى ؼيده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم -  879

 وصؾ الـتأشير:   ، ش حبيشى  بلبيس ملن ايهاب دمحم بسام

وان , تم تعديل العن 21191431وفي تاريخ  172718دمحم عبدالفتاح التهامى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  881

 وصؾ الـتأشير:   ، الجديده منيا الممح ملن السيد السيد عطوه

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  172711اسامه يونس دمحم هاشم يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  881

 الزلازيك ملن محمود دمحم جالل-الصيادين -ش السيد فرج ابو عامر  28وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172719رأفت عبدالخالك دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  882

 الـتأشير:   ، شلشلمون ملن احمد رأفت عبدالخالك 

نوان , وصؾ تم تعديل الع 21191431وفي تاريخ  149311عاطؾ شعبان السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  883

 ملن شعبان السيد عطية  -الدمحمية  -الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  153891يسريه دمحم لاسم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  884

شاط تصنيع الموبيليا والباب والشبان ملن سعدية عبدالمعطى مصطفى بن -الـتأشير:   ، فتتاح محل رئيسى آخر بناحية الطويلة 

 وتمطيع االخشاب 

تم تعديل العنوان  21191431وفي تاريخ  172719عاطؾ عبده عبدهللا عبدهللا المرعيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  885

 , وصؾ الـتأشير:   ، ؼزاله الخيس الزلازيك ملن  عبده عبدهللا عبدهللا المرعيش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  172727 احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماهر دمحم -  886

 الـتأشير:   ، ش احمد ماهر ابو حماد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

يل العنوان , تم تعد 21191431وفي تاريخ  172715اسالم احمد عبدالؽفار احمد زرد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  887

 ش فاروق النحال الزلازيك ملن منال محمود صبرى17وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21191431وفي تاريخ  111154مجدى خضرى دمحم كؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  888

 ش الرشاح منيا الممح ملن حاتم دمحم عيد سراج 2212الـتأشير:   ، عمار 

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 النشاط    



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  171616االء دمحم عبدالحليم عطيه السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  تعدل الى مكتب مماوالت عامه وتوريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  141223جر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فتحى على السيد الهلوتى ، تا -  2

 التأشير:  تعدل الى مطعم اسمان

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191411وفي تاريخ  149918المذافى سعد امين محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 تعدل الى مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  141223لى السيد الهلوتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فتحى ع -  4

 التأشير:  تعدل الى تحضير وبيع اسمان

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  155161دمحم عبدالوهاب امين امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 توريدات عامهالتأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  ورشة 21191412وفي تاريخ  99941ياسر دمحم ياسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 نجارة موبيليا

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191412وفي تاريخ  154271طاحون للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 اضافه نشاط التوريدات العموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191412وفي تاريخ  93391دسولى الصادق عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 الى محل مجمدات تعدل

تم تعديل النشاط , 21191412وفي تاريخ  167231عبدالحفيظ عبدالعزيز دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 وصؾ التأشير:  تربية مواشى

, وصؾ تم تعديل النشاط 21191413وفي تاريخ  118174دمحم صالح الدين ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 6من المجموعة  36والفمرة 19التأشير:  اضافة / االستيراد فيما عدا المجموعة 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191413وفي تاريخ  137195يحيى دمحم رضا عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  تعدل الى مصنع مراتب ومفروشات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191414وفي تاريخ  163711ر فرد ،  سبك ليده برلم   عمار اشرؾ دمحم احمد ، تاج -  12

 تعدل الى توزيع مواد ؼذائيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191414وفي تاريخ  91355منتصر عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 ردة التأشير:  تعدل الى مخبز طبالى مرؼوؾ على

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191414وفي تاريخ  171779جوده محمود جوده محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  مكتب نمل داخلى ورحالت داخلية

, تم تعديل النشاط 21191417وفي تاريخ  172221سامح دمحم عبدالحميد دمحم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصؾ التأشير:  مكتب رحالت داخلية و نمل عمال

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  113948ابراهيم ربيع عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 توريدات تجارية وتجهيز معارض -التأشير:  تعدل الى 



 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 النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  113948لم   ابراهيم ربيع عثمان خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  17

 توريدات تجارية وتجهيز معارض -التأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  138814حسن صابر رجب السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التأشير:  تصنيع منظفات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  148842اوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ماجد احمد الحفن -  19

 التأشير:  الؽاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط 21191418وفي تاريخ  171891عبدالعظيم رمضان عبدالعال دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 مواشى الحالبة, وصؾ التأشير:  معلؾ لتربية ال

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  121163اسامه فرحات عبدهللا فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  مخبز بلدى نصؾ الى

نشاط , تم تعديل ال21191419وفي تاريخ  125912دمحم محمود ياسر منصور عليوة سويد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مكتب تصدير ومماوالت عامه واستصالح االراضى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191419وفي تاريخ  156378اسالم احمد عبدالحميد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير:  اكسسوار محمول وكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191419وفي تاريخ  172153،  سبك ليده برلم   هانى حافظ فاروق عمل ، تاجر فرد  -  24

 يضاؾ مواد التعبئه والتؽليؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191419وفي تاريخ  134859صالح ابراهيم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  ادوات صحية ولوازم معمار

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191419وفي تاريخ  42775 اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد دمحم -  26

 سمسرة عمارات واستثمار عمارى -التأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  164412باهر صبرى نجيب داؤد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  27

 تعدل الى تجاره فضيات وساعات  التأشير:

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191411وفي تاريخ  92162ابراهيم عبدهللا دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 مصنع تشؽيل معادن لتصنيع المصاعد -تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  153776صباح السيد احمد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  29

 التأشير:  تعدل الى بيع لطع ؼيار االجهزه الكهربائيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  161793شريؾ ابراهيم هيصمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 بيع سجاد -التأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  171457خليل عرام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سعيد مصطفى -  31

 التأشير:  تعدل الى بيع االسمنت والحديد

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191411وفي تاريخ  171674دمحم طلعت خليل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 ت زراعيهيضاؾ اسمده ومخصبا

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191411وفي تاريخ  138975جهاد دمحم عبده صيام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 مماوالت



 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 النشاط , وصؾ التأشير:  21191411وفي تاريخ  169465دمحم ابراهيم انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 شات وخامتهااضافة مفرو

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191411وفي تاريخ  145144فادى يوسؾ جرجس يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير:  تعدل الى تصنيع وبيع جوانات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191414وفي تاريخ  161267سماح دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 تعدل الى موبليا

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191414وفي تاريخ  141121سعيد صبحى دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 اط االستيرادالتأشير:  الؽاء نش

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191414وفي تاريخ  151865وائل سعد الدين مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التأشير:  تعدل الى مصنع بالستين

وصؾ تم تعديل النشاط , 21191414وفي تاريخ  128198سهير سليمان حسن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 التأشير:  تعدل الى تجارة االجهزه الكهربائية واالدوات المنزلية

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191415وفي تاريخ  138721هانى عبدهللا دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 الؽاء االستيراد والتصدير

تم تعديل النشاط 21191415وفي تاريخ  153161جر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد خالد بن الوليد عبدالودودمتولى عمر ، تا -  41

 , وصؾ التأشير:  تعدل الى استثمارات  عمارية ومماوالت عمومية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191415وفي تاريخ  158555عبده رزق عبدالسميع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 نجارة موبيليا التأشير:  تعدل الى ورشة

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191415وفي تاريخ  118637دمحم شعبان دمحم حسن موافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 دعاية واعالن وطباعة -التأشير:  تعدل الى 

م تعديل النشاط , ت21191416وفي تاريخ  172323صبرى عبدالرحيم دمحم على كبيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

وصؾ التأشير:  ضافة نشاط توريد االدوية والمكمالت الؽذائية ومستحضرات التجميل المحلية واالعشاب الطبية والمنظفات والمواد 

 الكيماوية والتصنيع لدى الؽير

م تعديل النشاط , ت21191416وفي تاريخ  167231عبدالحفيظ عبدالعزيز دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تربية مواشى حالبة

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191416وفي تاريخ  164916سامح رمضان السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير:  تعدل الى مستلزمات بيطريه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191416وفي تاريخ  168141ه برلم   دمحم ابراهيم عبدالمطلب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  47

 التأشير:  تعدل الى توريدات حكومية ومماوالت عامه

تم تعديل النشاط , 21191416وفي تاريخ  171692ياسمين عبدالعزيز حسن ابراهيم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 بيع فساتين الزفاؾوصؾ التأشير:  تعدل الى اتيليه لتاجير و

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191416وفي تاريخ  169766مصطفى لطب حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 التأشير:  تعدل الى مشؽل مالبس عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191417وفي تاريخ  157844كريم دمحم عبدالسالم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  تعدل الى مكتب نمل عمال ورحالت داخلية



 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 النشاط , وصؾ 21191417وفي تاريخ  158211عماد عبدالفتاح على الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 يه وبذور الخضر والمخصبات الزراعيهالتأشير:  تعدل الى االتجار فى المبيدات الحشريه وتماوى الحاصالت الزراع

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191417وفي تاريخ  132236عبدالبديع يوسؾ دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 تصنيع مراتب ومفروشات -التأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191417تاريخ  وفي 157529مصطفى حسنين حسن ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير:  يضاؾ شبكات انذار حريك وسنتراالت داخليه

تم تعديل النشاط , 21191417وفي تاريخ  169193الحويطى سعيد شحاته دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصؾ التأشير:  اضافه نشاط تجاره ادوات مدرسيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191417وفي تاريخ  158148رمضان الجرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسنيه رجب  -  55

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191417وفي تاريخ  122112خالد لمحاوى عبدالعزيز سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 تسويك وتوريد ادوية واجهزه طبية  التأشير:

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  128337دمحم جمال الدين سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  57

 التأشير:  مؤسسة رياضية لتسويك الالعبين

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  تجارة 21191418وفي تاريخ  77112دمحم على شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 اثاث و مفروشات

تم تعديل النشاط , 21191418وفي تاريخ  159443ايهاب عبدالحليم عبدهللا احمد حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  59

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191418وفي تاريخ  121187يؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   انور ؼريب السيد ؼريب شر -  61

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191423وفي تاريخ  115818شيماء جمال عبدالعزيز عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 ة نشاط رصؾ طرقالتأشير:  اضاف

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191423وفي تاريخ  134673هادى عبدالفتاح دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير:  تعدل الى مماوالت عامه وتوريدات

النشاط , وصؾ التأشير:   تم تعديل21191424وفي تاريخ  171542حسام زينهم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 تعدل الى توريدات عامه وحكوميه

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21191424وفي تاريخ  172262عمرو حسن دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 اضافه تجاره زيوت السيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191424وفي تاريخ  151839وفاء عبدالسميع على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التأشير:  تعدل الى خلط وتصنيع االعالؾ

تم تعديل النشاط , 21191424وفي تاريخ  132318مصطفى دمحم مصطفى كمال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير:  تعدل الى مؽسله سجاد وصؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191428وفي تاريخ  167672مهدى ناجى مهدى دمحم العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  67

 التأشير:  تعدل الى تجاره مواشى



 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 النشاط , وصؾ 21191428وفي تاريخ  92289ايمن صالح احمد يوسؾ خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التأشير:  تعدل الى توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191428وفي تاريخ  157884دمحم ابراهيم دمحم امين السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 التأشير:  تعدل الى معمل مخلالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191428وفي تاريخ  161246رلم   وائل دمحم حمزة عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  71

 التأشير:  تعدل الى تجارة ادوات صحيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191428وفي تاريخ  171197دمحم فتحى حسن رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 التأشير:  يضاؾ بيع احذيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191431وفي تاريخ  141121جر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد صبحى دمحم عبدالؽفار ، تا -  72

 التأشير:  تعدل الى بماله

تم تعديل النشاط , 21191431وفي تاريخ  142517دمحم عادل عبدالمادر حسين المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  73

اط توريدات عموميه وتصدير وتجاره مستحضرات تجميل محليه وتوريد سموم وصؾ التأشير:  تم الؽاء نشاط االستيراد واضافه نش

 طبيعيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191431وفي تاريخ  111154مجدى خضرى دمحم كؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  74

 التأشير:  تعدل الى تصنيع مراتب ومفروشات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21191431وفي تاريخ  156524سبك ليده برلم    هانى مصطفى احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  -  75

 استيراد وتصدير وتوكيالت تجارية -التصدير ليصبح النشاط  -التأشير:  اضافة نشاط 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  167311ه برلم   احمد فهمى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172189منار احمد السيد عواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  121169رلم   عبد الناصر عبد الحميد دمحم بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  3

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191412وفي تاريخ  172123عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172136رلم   مى دمحم دمحم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172139ايمان صابر دمحم عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172191لم   ابراهيم دمحم رضا جالل دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  7

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172177عبدالرحيم عيد على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172191سعيد السيد دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172275جميانة مجدى وهبة بطرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172259دمحم سعيد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172271احمد حسين عبدربه عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172245وردة دمحم حافظ محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172278مجدى حسنى عويس حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172311شيماء عادل السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172339محمود محروس السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172344نتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وائل ع -  17

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172352سالى السيد عبدالحميد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172361السيد يوسؾ سليمان يوسؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  19

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172376صبرى محمود ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172399مد دمحم كمال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172395صبحى اسماعيل السيد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172431نعم دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد عبدالم -  23

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172436هيثم سمير عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  172442دى المرسى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو السيد العاي -  25

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172455هشام سعيد خليل خليل حتيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  172445الفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عزت فتحى عبد -  27

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  151175خالد دمحم امين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172465عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد صبحى عباس  -  29

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172473السيد سعيد دمحم حسن ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172512اجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره محمود السيد معروؾ ، ت -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172527دمحم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172532رد ،  سبك ليده برلم   عبدالمحسن عاشور عبدالحميد دمحم ، تاجر ف -  33

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172562فايزه السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172549سبك ليده برلم     هويدا اسماعيل عباس اسماعيل ، تاجر فرد ، -  35

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172191السيد على عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172199برلم   اشرؾ كامل حسين منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  37

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172128على دمحم على مصيلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412في تاريخ و 172125فرحانه عطية حمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172143دمحم جمعه السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191413اريخ وفي ت 172157عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172172متولى دمحم متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172197اسماء حسين احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172222اميرة احمد عبدالحميد  حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172224السيد ابراهيم عبدالسالم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172285دمحم فؤاد دمحم سعاده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172269د مصطفى حافظ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمو -  47

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172279مروة رأفت سيد احمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172246حسن علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شمياء محمود -  49

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172281احمد دمحم عبدالحك محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172311زيد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم ابو -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172343باسم صالح دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172342مصاص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم السيد سليمان حسن ال -  53

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172319هانى على السيد احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172361دهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عرفه عبدالمنعم عرفه على عب -  55

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172378هاله على السيد احمد مكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191414وفي تاريخ  172415ر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم دمحم سالمه ، تاج -  57

 خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172431حسنى ابراهيم دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172441بك ليده برلم   احمد اشرؾ دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  س -  59

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172458رضا شعبان عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  167291سبك ليده برلم   امير ايمن دمحم لطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،   -  61

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172476ابراهيم عبدالستار دمحم فتحى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172511فرد ،  سبك ليده برلم    جودة السيد ابوالفتوح دمحم ؼيث ، تاجر -  63

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172513دمحم صبحى حسن عمريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172525يده برلم   دمحم سعيد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172557عبده دمحم عبده الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172567رلم   السيد زيدان عبدالعظيم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  67

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172578رشا على دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172614السيد جاد الرب دمحم محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  172599محمود محروس عبدالعظيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172181لم   فاطمة عبدالعزيز على دمحم زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  71

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172118حسام دمحم عبدالحميد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  72

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172127صالح دمحم صالح سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  73

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172131سليمان ثابت سليمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  74

 التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172141 فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هدير دمحم -  75

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172161احمد دمحم صديك عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  76

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172163مصطفى عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رانيا ممدوح  -  77

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172212ايمان عالء الدين حسن زكى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  78

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  172189ناجى عبدالعزيز خضرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد  -  79

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172211حسن حسين حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172235ر تايه سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم االسم -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172265ناديه مهدى مصطفى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  82

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172271ض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ناهد نبوى عوض هللا عو -  83

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191419وفي تاريخ  172286السيد جمعه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191419وفي تاريخ  172292رد ،  سبك ليده برلم   انس دمحم محمود سالم ، تاجر ف -  85

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  131364رمضان فرح عبدالفتاح عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172326ر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم السيد اسماعيل دمحم ، تاج -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172322امل حسن جاد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172321رلم   احمد شحاته فوزى راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  89

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172319احمد السيد عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172361برلم    عرفه عبدالمنعم عرفه على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  91

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172364اعتماد احمد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172371دينا احمدعبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  93

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172411نورا دمحم متولى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  94

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414ريخ وفي تا 172419محمود دمحم عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  95

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172435صبرين البرعى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  96

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172441ابراهيم دخل هللا سليم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  97

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172463دمحم عبدالصبور عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  98

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172485عيوشه دمحم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  99

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172468احمد السعيد عيد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172488هانى جاد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172523فاطمه دمحم عبدالخالك فضالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172493محمود ربيع محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172551دمحم حسنى الزرلانى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172561دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مروة حسن -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  153919سناء حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172178حسن البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   داليا السيد حسين  -  117

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172111صالح دمحم حسين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  118

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172166 دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ثروت جوده دمحم عبدهللا -  119

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172164سامح محمود حسن هديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172194فرد ،  سبك ليده برلم    هشام سمير امين متولى ، تاجر -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172217اشرؾ عبدالحميد عبداللطيؾ بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172238فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا صابر دمحم رباح ، تاجر  -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172277عماد دمحم السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172252،  سبك ليده برلم    عصام دمحم عبدالحميد عبدالستار ، تاجر فرد -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172257عادل دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172311م   زينب على على عصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  117

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172312مصطفى دمحم شحاته عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  118

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172338 دمحم السيد سليمان عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  119

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  125912دمحم محمود ياسر منصور عليوة سويد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  167641رلم   نوره رجب دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  121

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172369صالح دمحم على عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172389نوال مسعد احمد السخرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172393رحاب دمحم ابراهيم ضيؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191415وفي تاريخ  172418مى عبدهللا فتحى عبدالرحمن فتيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 , وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172434ساره عبدالحميد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415تاريخ  وفي 172433فاروق وجدى محمود شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  127

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172462دمحم جالل دمحم عامر حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  128

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191416وفي تاريخ  172454اسماء عبدالمنعم عبدالوهاب حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  129

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172481دمحم دمحم محمود دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172513نرمين عصمت احمد مسلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172515لمياء عبدالحميد امام بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172491نهى دمحم دمحم حوايج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172563اسماء دمحم فهمى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191418وفي تاريخ  172528مصطفى عبدالرحمن المواس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطمه  -  135

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172618احمد سعيد هاللى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172611دمحمى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماهر مصطفى -  137

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191423وفي تاريخ  172587سامى السيد السيد مصطفى هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  138

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172625لرازق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبده على عبدا -  139

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172627حسام سعيد سليمان عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172179سين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اشرؾ حسين عبدالرحمن ح -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172197خالد دمحم عبدالعاطى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 وصؾ التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  47328د ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ابراهيم دمحم سعي -  143

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172141طه عبدالسالم حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172147فرد ،  سبك ليده برلم   مريم ابراهيم حسن سعاده ، تاجر  -  145

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172153هانى حافظ فاروق عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172175ك ليده برلم   الهام دمحم عبدالمنعم فرج ، تاجر فرد ،  سب -  147

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172211عبدالحكيم السيد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  148

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172169رلم   اسامه جميل سعيد جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  149

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172186كيرلس عاطؾ جاد وهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  171195احمد عيد حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172229الفهاد للتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418اريخ وفي ت 172254مدحت عبدهللا عامر يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172263شيماء ابراهيم كامل احمد البلبيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418ي تاريخ وف 172264اسالم دمحم حسنى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172243حسنى سعيد دمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172297مروة عبدالمنعم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  157

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172341احمد ماهر ؼريب لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  158

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172333اسامه عبدالعظيم لطفى الخيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  159

 وصؾ التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172331عيد عبدهللا محمود عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172349دمحم لدرى ابوزيد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172372دمحم بركات عبدالفتاح عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172356دمحم دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172414ابراهيم محمود عبدالممصود سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 صالشركة , وصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172417عبدهللا السيد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172388وائل نورالنبى عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172424دمحم الحنونى فرحات عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  167

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172443دمحم سعيد دمحم حسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  168

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172461ام هاشم دمحم دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  169

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172461سليمان السيد سليمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  171

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172471دمحم فتحى احمد دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  171

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172518السيد فرج سالم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  172

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172526طفى حسن دمحم بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مص -  173

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172524اسراء عبدالرحمن السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  174

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172535دالعزيز ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى عب -  175

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172186احمد محمود مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  176

 وصؾ التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172112عباس دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شيماء دمحم  -  177

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172113رشيد دمحم دمحم حسين رشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  178

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172148 عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عامر احمد دمحم -  179

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172146جمال دمحم دمحم دمحم ابوليله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  181

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172159م السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد دمحم عبدالسال -  181

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172167دمحم رجب عبدالمنعم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  182

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  172195طى عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عال شعبان عبدالمع -  183

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172199دمحم ثروت اجود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  184

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172231احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود وجيه ابوهاشم سيد -  185

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172231محمود وجيه ابوهاشم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  186

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172251دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حامد عبداللطيؾ  -  187

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172249محمود دمحم شحاته دمحم العبسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  188

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172268السيد حسين السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  189

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172267على رزق عبده رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  191

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172283مد ابراهيم احمد ابادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  191

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172314دمحم عبدالمحسن السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  192

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172315 عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم -  193

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع 21191411وفي تاريخ  172317صبرى عبدالناصر صبرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  194

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172351راهيم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسن اب -  195

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172375زينب محمود دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  196

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172366مد دمحم السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اح -  197

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172418اسراء دمحم عبداللطيؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  198

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172413دمحم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سعيد -  199

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172425مها حسن ابراهيم مخيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191415وفي تاريخ  172416الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى عثمان مصطفى -  211

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  171952يحيى عادل عبدالمحسن ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172469ه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منى السعيد عوض عساس -  213

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  154131دمحم عبدهللا الحسينى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  162718فى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم دمحم عطيه حسن مصط -  215

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172559دمحم فايز دمحم احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172544فرد ،  سبك ليده برلم   سلوى دمحم عزب رشيد ، تاجر  -  217

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172576السيد دمحم السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172614،  سبك ليده برلم    ابراهيم السيد احمد بؽدادى على ، تاجر فرد -  219

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172617كرم دمحم عزمى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172174ليده برلم   احمد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك  -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172175عبده دمحم عفيفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172181لم   السيد دمحم صالح جبر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  213

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172192حسن السيد حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172115مؤمن السيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172133عادل بديع سولاير ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172134رزق السيد حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  217

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172161على حسن احمد حسن الجرؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172198لسالم عوض ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدا -  219

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172214دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172188يع عواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد رفيع رف -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172227بشيره فوزى سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172226هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطمة راشد دمحم محمود عبد -  223

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172248ايمن دمحم دمحم سالم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  137861جر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم سعيد عوض حسين ، تا -  225

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172253اميرة عبدهللا دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172296سبك ليده برلم   حمدى دمحم لطب خليفه ، تاجر فرد ،   -  227

 التأشير: خاص
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172324كريمة دمحم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  228

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  161429لم   هشام فاروق عبدالرشيد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  229

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172327طه سمير خليل ابراهيم رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172365 دمحم مالن دمحم عزب حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  231

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172371دمحم محى الدين عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172353سامى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172396دعاء السعيد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415تاريخ وفي  172415مروة بدير محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  172437وليد دمحم عبدالكريم عبدالحميد درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  172479رلم   دمحم عبدالمادر احمد كمال عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  237

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  121868هشام حسنى على ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  238

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172487مصطفى الدسولى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  239

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172497دمحم فرحات رشاد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172519خالد على ابراهيم دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172545محمود عبدهللا محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418اريخ وفي ت 172564حماد فتحى طه ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172566محمود دمحم احمد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172565ايمن دمحم رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172183محمود احمد على احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172129شيماء دمحم عيسى دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  247

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172117احمد على احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  248

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172115جوده احمد جوده المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  249

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172165فتحى دمحم دمحمى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172181محسن دمحم عبده البنوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  251

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172181دمحم محسن دمحم عبده البنوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172237رضا عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  253

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172221نصره لرنى عبدالموى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172221عبدالحميد دمحم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سامح دمحم  -  255

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172213ياسر دمحم احمد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  92162 دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم عبدهللا -  257

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172244احمد دمحم السيد دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  258

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172299اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يحيى دمحم احمد -  259

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172346سميره صديك احمد ادريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172318ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبده عبدالمنعم يوسؾ حسي -  261

 وصؾ التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  142149مازن عماد زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172368،  سبك ليده برلم   عصام على حسن اسماعيل ، تاجر فرد  -  263

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172387صفاء رشاد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172398برلم    رضا مسعد مجاهد لمصان ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  265

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172383دمحم السيد السيد سلمى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172411سبك ليده برلم    نشوى عبدالرحمن على احمد خير الدين ، تاجر فرد ،  -  267

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172413اشرؾ ابراهيم محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  268

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172447رد ،  سبك ليده برلم   دمحم السيد عليوه ابراهيم النجار ، تاجر ف -  269

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172481شيماء عبدالمنعم طه عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  271

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172482رد ،  سبك ليده برلم   اسماء دمحم زكى عفيفى دهب ، تاجر ف -  271

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  172467محمود احمد دمحم الحفنى دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  272

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172521تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فادى ابراهيم عبده ابوالنجا ،  -  273

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172518وليد دمحم سعيد عبدالهادى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  274

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172519سماح دمحم سعد هللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  275

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172553السيد محمود على على ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  276

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172591مياده مصطفى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  277

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172597دمحم عشرى حسن واز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  278

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  172584رحيم عبدالرحمن دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدال -  279

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172638احمد دمحم فرؼلى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172182احمد عماد عرفه دمحم عرفه السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172195على اسماعيل عبدالعاطى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  282

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172131صباح عبدالؽنى محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  283

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172119هناء دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  284

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172158الشيماء خالد دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  285

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172173دمحم رجب السيد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  286

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172179اسامه حسين سليمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  287

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172193السيد عادل السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  288

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172241ين سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حس -  289

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172233دمحم ابوعيسى عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  291

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172217بدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا سعد دمحم ع -  291

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172258دمحم حامد حامد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  292

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  172287درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عالء عبدالمنعم محمود  -  293

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172276مدحت عبدهللا عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  294

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172316شاد عبدالرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم الدسولى سعيد ر -  295

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172348رضوى السيد الشافعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  296

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172332ل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى ابراهيم خلي -  297

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172312ناديه محمود السيد عبدون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  298

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172362، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد دمحم السيد عبدالحك -  299

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  136962ؼريب دمحم ؼريب احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172382رد ،  سبك ليده برلم   احمد جمال دمحم جيره هللا ، تاجر ف -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172391حسن دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172419يده برلم   فريده سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  313

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191416وفي تاريخ  111664احمد اسماعيل احمد اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172484محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172474عبدالسالم دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172521صام عبدالرسول بالسى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ع -  317

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191417وفي تاريخ  172511دمحم السيد عبدالمطلب دمحم العسيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  318

 اص, وصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172498احمد سمير عبدالفتاح دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  319

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172536نبويه عبدالحميد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 شير: خاصوصؾ التأ

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172543عبدالحميد خالد عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172586احمد جوده عبدالمنعم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 التأشير: خاصوصؾ 



 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 نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172594طارق عبدالحميد حسين حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172575منى سعيد سليم التلبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172641جرجس داود عوض هللا سنادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172191مايكل صبحى عوض هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 اص, وصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172198عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  317

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172116دمحم عادل عليوه عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  318

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172111سماح دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  319

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  168497عواطؾ مصطفى على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172156لسيد عبدالسالم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هناء ا -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  137218احمد دمحم مصطفى مصطفى هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172211وى عبدالستار دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سل -  323

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172196احمد جمال عباس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172241م عبدالهادى شبانة عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   باس -  325

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172251دمحم محمود حسن على حمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172273سيمه عبدالفتاح عطيه الحصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ب -  327

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  172294ايمان دمحم عبدالهادى الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  328

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172282على سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  329

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172315سيد شحتة عبدالعزيز محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172316مود سلطان عبدالرازق رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مح -  331

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172329ابراهيم السيد ابراهيم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  332

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172318هانى محمود احمد الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  333

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172374دمحم ماهر دمحم عبدالرحمن شافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  334

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172379دمحم محمود عبدالوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  335

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  87712عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  336

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172416 عبدالفتاح على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  337

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172426خالد فتوح دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  338

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  88288دالرؤؾ دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عب -  339

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172478السيد احمد مميبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172453بدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   روحيه عبدالرازق ع -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172515شربات كمال ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  342

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172514يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد سعيد حامد دمحم  -  343

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172495دمحم جودت سيد احمد دمحم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  344

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172546ب جرجس ممار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مينا موريس عجي -  345

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172541دمحم السيد دمحم السيد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  346

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172573 كمال فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم محمود دمحم -  347

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172612محمود دمحم رافت شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  348

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172596المة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اسماعيل س -  349

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172611دمحم محمود عبدالرؤؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172173، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود دمحم دمحم نبيش -  351

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172177ؼريب عبدالبديع دمحم هاشم العباسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  352

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172187عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا دمحم عبدهللا -  353

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172126عزه دمحم السيد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  354

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172121ه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسماء ابراهيم دمحم عطي -  355

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172111دمحم عبدالعزيز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  356

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172162د ،  سبك ليده برلم   دمحم حسين عطا حسين ، تاجر فر -  357

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172185ؼادة سامى عبدالفتاح يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  358

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172215تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالمنعم عبدالحميد حسن االمير ،  -  359

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172232عمرو سيد مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172218،  سبك ليده برلم   محسن دمحم طحيمر اسماعيل ، تاجر فرد  -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172216رضا ممدوح محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  362

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172281ابراهيم دمحم ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  363

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  364

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191419وفي تاريخ  172293شا دمحم عبدالحى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ر -  365

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172313امال ابوالعنين دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  366

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172334حسن الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسن احمد  -  367

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172335خالد دمحم نجيب على عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  368

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  119625ورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا على على الباج -  369

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148127دمحم احمد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  371

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172381ر فرد ،  سبك ليده برلم   صدلى دمحم معروؾ عجمى ، تاج -  371

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172422ايمن احمد مهدى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  372

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191415وفي تاريخ  172428رد ،  سبك ليده برلم   حسام الدين احمد على دمحم عيسوى ، تاجر ف -  373

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172421شريؾ خالد دمحم جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  374

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172464سبك ليده برلم    علياء مصطفى يوسؾ علوان ، تاجر فرد ،  -  375

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172483احمد السيد احمد دمحم عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  376

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172512يده برلم   صابر حسن عيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  377

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172516دمحم فتحى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  378

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172499  نيفين نبيل طه على المنيلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  379

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172556نعمة دمحم جودة محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  381

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418تاريخ  وفي 172569سعيد محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  381

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172571عبير عثمان احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  382

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  152111بثينه حسن دمحم فرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  383

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172585محمود احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  384

 التأشير: خاص

يل نوع الشركة , تم تعد21191424وفي تاريخ  172631ايمان سعيد عبدالعظيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  385

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172176دمحم احمد جودة دمحم المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  386

 وصؾ التأشير: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعديل نو21191412وفي تاريخ  172114احمد السيد دمحم عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  387

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172194دمحم احمد ؼريب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  388

 التأشير: خاص

وصؾ تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172121دمحم عبدالعزيز على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  389

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172138وجيه دمحم دمحم همدانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  391

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  114356صابر عبدالعليم ذكى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  391

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172171اسماء محمود دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  392

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  172174سعيد السيد عبدالجواد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  393

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172192سعيد ؼمرى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  394

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172219بركات عيسى خضرى دمحم تفاحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  395

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172261دمحم محمود حلمى دمحم عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  396

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172272تامر ماهر على على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  397

 وصؾ التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  137861اسالم سعيد عوض حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  398

 وصؾ التأشير: خاص

تم 21191419وفي تاريخ  111181ة العدوى لفرم وتمطيع وتعبئة اللحوم المجمدة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ثالج -  399

 تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191419وفي تاريخ  172291ايمن عبدالوهاب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172311احمد عبدالممصود احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172336نجالء دمحم حسين عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 : خاصوصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172347زينب عبدهللا ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172313دمحم جمال يوسؾ عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172367كريمه مصطفى فوده متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  415

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172363عزت عبدالحميد عزالرجال عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 : خاصالشركة , وصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172385احمد سعد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  417

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172414نوال ابراهيم حسن منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  418

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172427احمد السيد شعبان صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  419

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172417مها احمد مهدى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172451دمحم احمد دمحم سالم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  118884دمحم صالح حسانين سليم العيوطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  172475شيماء جوده عوض عطيه عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172496دمحم السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172486زؼلول دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مجدى -  415

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191417وفي تاريخ  172491عبدالعظيم مختار عبدالعظيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191418وفي تاريخ  172568 دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  417

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172589عبدالفتاح السيد عبدالفتاح عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  418

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172611دمحم ابراهيم دمحم سعد الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سوميه -  419

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172619احمد سامى يونس محمود زرد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191412وفي تاريخ  172118دمحم عادل احمد ابوالؽيط عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172124احمد عبده منصور حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  422

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172137زينب دمحم خليل سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  423

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191413وفي تاريخ  172154عالء رجب يوسؾ الكحال سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  424

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191413وفي تاريخ  172155شيماء شافعى اسماعيل دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  425

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172178دمحم ؼانم عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  426

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  163693فتحى بشر فتحى بشر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  427

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172183ياسمين احمد ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  428

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172181ابتسام سامى دمحم عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  429

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172231السيد عبدالسالم سالم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  431

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172216سعيد دمحم دمحم عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  431

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172225اسالم سمير دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172274حمد سليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد ا -  433

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172247دمحم حسينى عليوة عبدهللا المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  434

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  128563م حسن دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالمنع -  435

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  172288نادية سعيد دمحم متولى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  436

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  172289عبدالمؽنى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايات  -  437

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  167932اشرؾ دمحم السيد صيام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  438

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172317حمد خليل العايدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم السيد ا -  439

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172341احمد دمحم عبدهللا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172354فتحى دمحم هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حمدى  -  441

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172359ايمان اسماعيل اسماعيل عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  442

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172373على عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عليه حناوى  -  443

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172386عبدالرحمن على عبدالرحمن عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172391حمد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نجالء ا -  445

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172412عزيزه رضى شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172448يم السيد منسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم ابراه -  447

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172451هانم دمحم حفنى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  448

 التأشير: خاص
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 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 نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172449زينب ممبل ؼالب اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  449

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172494مصطفى جمال عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  451

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172492سوسو دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  451

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172517عبدالعزيز محمود دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  452

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172547هشام سريع يونس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  453

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172548سعيد زكى حسين على جريدة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  454

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172561دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن دمحم  -  455

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  172188رؤوؾ رجاء عبدالؽفار دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  456

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172184الفتاح حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا عبد -  457

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172116منى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  458

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172119 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رمضان السيد ابراهيم دمحم -  459

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172111احمد مسلم عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  461

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191412وفي تاريخ  172117مد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على الدين دمحم اح -  461

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172145خالد خليؾ سالمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  462

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172182فرد ،  سبك ليده برلم   امانى دمحم رمضان دمحم ، تاجر  -  463

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172214احمد سامى السيد زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  464

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172236يده برلم   محسوب دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  465

 التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172234عزه على انور على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172223 زكريا دمحم ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  467

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172262عمرو حسن دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  468

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172261دمحم عصمت دمحم على السعدونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  469

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191419وفي تاريخ  144155خالد دمحم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  471

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172298عزيزة احمد على هدية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  471

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172314دمحم عبدهللا عبدالسميع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  472

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411خ وفي تاري 172295حسام احمد السيد احمد الفحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  473

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172328طلعت على دمحم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  474

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172331وائل حسين ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  475

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172351دمحم دمحم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  476

 التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 21191414وفي تاريخ  172381هانى مصطفى يونس السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  477

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172384عالء عادل فاروق عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  478

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172411خضره ابراهيم على دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  479

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  141124دمحم عبدالعزيز عبدالهادى ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  481

 : خاص, وصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172421فتحى سعيد متولى جيرة هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  481

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  172444مصطفى عبدهللا دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  482

 ر: خاصوصؾ التأشي



 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 نوع 21191416وفي تاريخ  172452حماده عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  483

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172472وفاء خيرى السنوسى عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  484

 ؾ التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172477احمد ممدوح فتحى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  485

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172511عبدالرحمن فؤاد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  486

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172522عبدالستار دمحم جوده كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  487

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172533نسرين سمير طه فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  488

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172539ايمان سامى حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  489

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172529هيثم عيد عبدالنبى دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  491

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172185سن السيد احمد خليل حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ح -  491

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172114حمدى عبدالعزيز السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  492

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172149دمحم على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعديه -  493

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191413وفي تاريخ  172152حسن السيد دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  494

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172142طيؾ دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عالء دمحم عبدالل -  495

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172184حسين ابراهيم احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  496

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172168 خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد صالح دمحم دمحم -  497

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172171دمحم على عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  498

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172228ر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سمير السيد احمد الصؽي -  499

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172211دمحم ابراهيم ابوالحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172242رد ،  سبك ليده برلم   احمد كمال احمد النبوى ، تاجر ف -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172256اسماعيل دمحم الحسيب دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  113948رد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم ربيع عثمان خليل ، تاجر ف -  513

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172266محمود عبدالباسط سعيد عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172321فرد ،  سبك ليده برلم    شحته فكرى فتحى محمود فرج ، تاجر -  515

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172325بيتر يوسؾ حنا يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  172357خضر كرم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  517

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191411وفي تاريخ  169736دمحم كمال السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  518

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172377ده صبحى ياسين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حما -  519

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172411ماهر حماده محمود عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172397ور ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد دمحم منص -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191415وفي تاريخ  172423رضا ابراهيم فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191416وفي تاريخ  172456الك السداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمر دمحم سامى سعيد عبدالخ -  513

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172457رضا السيد السيد سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  172466عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد السيد دسولى دمحم -  515

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  172516هدير عبدالستار عبدالحميد السيد التلبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172514م دمحم السيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسال -  517

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172531عبده عزازى على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  518

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191418وفي تاريخ  172541دهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دينا يسرى عب -  519

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172552ثناء عبدالؽنى دمحم شمس الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  521

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172555سيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسامه السيد ال -  521

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  172574اسماء حمدى عبدالرحمن دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172615ى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد بكر -  523

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172647سهاد يوسؾ دمحم العبد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  524

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191424وفي تاريخ  172646ات عبدالعال عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صابره عاطؾ الشح -  525

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  172196دمحم فوزى سليمان حسن برى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  526

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191412وفي تاريخ  172113ى عبدالفتاح ابراهيم عواجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالفتاح فوز -  527

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172151مصطفى كمال امين ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  528

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  172144ء دمحم عبده احمد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسما -  529

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191414وفي تاريخ  172176حمدى دمحم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  531

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172215ى ماهر دمحم ابراهيم نصرالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالعاط -  531

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172187دمحم عماد مصطفى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172212سماح منصور على منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  533

 وصؾ التأشير: خاص



 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

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172239بحيرى دمحم بحيرى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  534

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191417وفي تاريخ  172218مضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مى دمحم ر -  535

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172219دمحم السيد عبدالحميد سالم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  536

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172255السيد ابراهيم دسولى شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  537

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  139767دمحم دمحم عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  538

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172284اهاب السيد عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  539

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172323صبرى عبدالرحيم دمحم على كبيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  541

 خاص, وصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172337ابراهيم السيد دمحم يوسؾ شعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  541

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  172345وليد عنتر ابوالفتوح دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  542

 التأشير: خاص, وصؾ 

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172355ايمن عبدالمنعم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  543

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  159151عالء شامل عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  544

 أشير: خاصوصؾ الت

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  172358عمر دمحم دمحم ابراهيم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  545

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  172412السيد دمحم عبدالؽنى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 ير: خاصوصؾ التأش

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172392المتولى المتولى دمحم دمحم عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  547

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  172394عادل ناصؾ عبدالمنعم عثمان زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  548

 كة , وصؾ التأشير: خاصالشر

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  68311خالد السيد العربى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  549

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172459حسن شولى متولى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  551

 شير: خاصالتأ



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191416وفي تاريخ  172471السيد جوده دمحم بصيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  551

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172511احمد عبدالعزيز عبدالمحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  552

 ر: خاصوصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  172517منى حسن السيد احمد الؽزولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  553

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  172531حسن علوان عبدالعال علوان مطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  554

 شير: خاص, وصؾ التأ

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172534رشا متولى ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  555

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172581دمحم كامل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  556

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172577عبدالحليم مصطفى دمحم المعماعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  557

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  154889هاجر عبدالعزيز حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  558

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191424وفي تاريخ  172644محمود عطية عبدربه سليم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  559

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172628عالء دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  561

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172651شادية احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  561

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172635عبدالتواب محمود احمد شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  562

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 21191424وفي تاريخ  172641دمحم ابراهيم ابراهيم عوض هللا ابراهيم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  563

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172681احمد سامى فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  564

 خاص التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172711حسام حسن حسين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  565

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172712اسامه السيد احمد سليمان حنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172726فوزى فرج محمود العايدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  567

 وصؾ التأشير: خاص



 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 نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172645جوده دمحم رشدة جوده بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  568

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172664عادل حامد دمحم الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  569

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172667هدى على خالد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  571

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172686وده عبدالمعبود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الست ج -  571

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  131258دمحم السيد حسنى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  572

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172721مان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يحيى السيد سلي -  573

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  158581عمرو طلعت رفاعى متولى بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  574

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172624العليم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   داليا على عبد -  575

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172639السيد عبدالحى عطيه درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  576

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172642يد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا السيد عبدالحم -  577

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172691سحر دمحم مختار الجبلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  578

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172724اجر فرد ،  سبك ليده برلم   شرين مصطفى احمد عطوه ، ت -  579

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172716احمد سعيد السيد مرسى الؽندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  581

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172716، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هدير عبدالكريم السيد ابراهيم -  581

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  172538دمحم عبدالحميد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  582

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172579، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   متولى دمحم لاسم دمحم باشى  -  583

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  172595ايمان ابراهيم محمود ابراهيم الجاويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  584

 الشركة , وصؾ التأشير: 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 21191424وفي تاريخ  172632مد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم السيد دمحم اح -  585

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172651اسالم سعيد دمحم ابراهيم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  586

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172663، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل ناصؾ مكين رياض  -  587

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172636حماده دمحم فتحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  588

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172689فرد ،  سبك ليده برلم   ياسر احمد عبدالمجيد احمد ، تاجر  -  589

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191431وفي تاريخ  172717صبحى محروس السيد دمحم الممحاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  591

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191431وفي تاريخ  153891د ،  سبك ليده برلم   يسرية دمحم لاسم عبده ، تاجر فر -  591

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172725ابراهيم عبدالفتاح احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  592

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21191431وفي تاريخ  172728سبك ليده برلم   دمحم دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،   -  593

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172571الهادى دمحم عبدالدايم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  594

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172616ايه دمحم فتحى شحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  595

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172618السيد كيالنى السيد كيالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  596

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  153583مود دمحم نورالدين حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مح -  597

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172661عبدالناصر دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  598

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172659صالح ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم  -  599

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172634حمدى عبدالفتاح عبدالحميد وفا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172687زكى مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  611

 التأشير: 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 , 21191428وفي تاريخ  172695نهله فتحى حافظ دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172697دمحم دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم  -  613

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  172611عادل بيومى دمحم رشاد محمود المسيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172652د احمد عبدالسالم عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمو -  615

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172637عزيزه دمحم الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  172671ل الكحالوى احمد ابراهيم راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم نبي -  617

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172676حسام حسن حسن حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  618

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172711محمود دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم  -  619

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172722دمحم عثمان ابواليزيد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172592دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا -  611

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172583ابراهيم دمحم رشاد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172617لسيد دمحم محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود ا -  613

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  111662محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172655 ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عطيه دمحم -  615

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191424وفي تاريخ  172621اسالم دمحم صالح الدين عبدالحليم بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172673اسماعيل دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد  -  617

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172674عطيات دمحم عبدالعزيز الشملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  618

 وصؾ التأشير: 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 , 21191431وفي تاريخ  172723ابراهيم سليمان متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم -  619

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172717السيد الشحات حسين حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172711ابراهيم السيد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نوسا فرج  -  621

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172658محمود صالح دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172626احمد حسن الهادى حسن عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  623

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172688رشا السيد عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  624

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  172696احمد سعيد احمد الحمار عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  625

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  159291دمحم حسنى حسن عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  626

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172656وال السيد السيد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ن -  627

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172665عبير عادل سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  628

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172692احمد ابراهيم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم تهامى -  629

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172693مؤمن طلبه الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  161246عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وائل دمحم حمزة -  631

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  163618جاد على دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  632

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172613 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هشام حامد ابولرع عبدهللا -  633

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172592عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  634

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172588تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم دمحم دمحم علوان ،  -  635

 التأشير: 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 21191424وفي تاريخ  172621مصطفى مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  636

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172643تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سمر ابراهيم دسولى دمحم ،  -  637

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  172672عمرو ابراهيم فهمى اسماعيل الرماح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  638

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172675، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم على مرسى على  -  639

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172691السيد دمحم لطب حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191431وفي تاريخ  172714د ،  سبك ليده برلم   صباح سالمه جمعه دمحم ، تاجر فر -  641

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172654احمد دمحم حامد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  642

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172661ده برلم   دمحم اسماعيل طه فرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  643

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191428وفي تاريخ  172671وفاء محروس السيد حسن المالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  644

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172677ليده برلم   عزه عبدالفتاح عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  645

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172683مصطفى ابوالحمد حامد هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  646

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191431وفي تاريخ  172719سبك ليده برلم    عاطؾ عبده عبدهللا عبدهللا المرعيش ، تاجر فرد ،  -  647

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191431وفي تاريخ  172727ماهر دمحم احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  648

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172715سبك ليده برلم     اسالم احمد عبدالؽفار احمد زرد ، تاجر فرد ، -  649

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172572وليد دمحم ابراهيم عبدالحليم نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172582فرد ،  سبك ليده برلم   احمد عبدهللا سيد احمد ندا ، تاجر  -  651

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191423وفي تاريخ  172612دمحم خضر ؼازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  652

 التأشير: 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 , 21191424وفي تاريخ  172653احمد على اسماعيل على شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  653

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172657سعيد دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  654

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172712على جمعه على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  655

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172679حازم صابر عبدالؽفار احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  656

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172694لدين دمحم رشدى دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد ا -  657

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191431وفي تاريخ  172713السيد دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  658

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172631يد دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الس -  659

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172662نعمات دمحم عبدالسالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191428وفي تاريخ  172682وه خضرى حسن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سهير علي -  661

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172698دمحم عبدالعزيزعلى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  662

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172713ود صبرى مهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن محم -  663

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172622احمد عبده عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  664

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172623 عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رباب على دمحم -  665

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172666سعيدة السيد عبدالبالى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  666

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172684لسيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد السيد احمد ا -  667

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172715ابراهيم دمحم ابراهيم مرسى ؼيده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  668

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172718هامى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالفتاح الت -  669

 وصؾ التأشير: 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 , 21191431وفي تاريخ  172711اسامه يونس دمحم هاشم يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  671

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172719 حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رأفت عبدالخالك دمحم -  671

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172633سامى عليوه دمحم دمحم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  672

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  172649يل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هبة جمال عبدالجل -  673

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191424وفي تاريخ  172648السيد دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  674

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  172685ؽفار دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالؽفار ابراهيم عبدال -  675

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172681احمد محمود حسن سليمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  676

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172699ميد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عبدالح -  677

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191431وفي تاريخ  172718فريده عبدالحميد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  678

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172721ن عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عزيزه دمحم حسي -  679

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191418وفي تاريخ  172551اسامه عبدالمحسن دمحم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  681

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172581دعاء دمحم حامد دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  681

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172591دمحم ابراهيم السيد ابراهيم البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  682

 خاص وصؾ التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172598نعمة سالم عبدالصادق سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  683

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  172616ريهام دمحم ابراهيم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  684

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة 21191423وفي تاريخ  172615ابوالفتوح عبدالمجيد عبدهللا االكشر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  685

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191424وفي تاريخ  172619على عبدالباسط على دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  686

 وصؾ التأشير: 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 21191424وفي تاريخ  172629عفاؾ منصور مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  687

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21191428وفي تاريخ  172669دمحم سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  688

 : خاصالتأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  172678احمد فوزى سعيد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  689

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148554احمد فتحى حسنى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  691

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  172714صفاء صالح على عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  691

 وصؾ التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 الى: موازين مصر   171496تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  1

 الى: دبى للتوريدات العامه   155161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  2

المتحدة لتجارة االدوات  -الى: اضافة السمة  171193عديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بت21191411،  فى تاريخ :   -  3

 المنزلية  

 الى: الزراعى لتجارة وتعبئة المواد الؽذائيه   153919تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  4

الى: مكتب االعمار للمماوالت العامه  171616اسم الشركة المميدة برلم  تم التأشير بتعديل21191411،  فى تاريخ :   -  5

 والتوريدات  

 الى: النبأ لتصنيع اكياس البالستين   169546تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191412،  فى تاريخ :   -  6

 الى: مجمدات العالمية   93391ة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميد21191412،  فى تاريخ :   -  7

الى: المصرية لتجارة ماكينات مياة واالت  91742تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191412،  فى تاريخ :   -  8

 زراعية  

 بدالؽنى  الى: دمحم احمد على ع 91742تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191412،  فى تاريخ :   -  9



 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

الى: المتخصص لتنظيم المؤتمرات  126819تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191413،  فى تاريخ :   -  11

 والتدريب الطبى  

الى: الراية لكماليات السيارات والموتسيكل  167186تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191413،  فى تاريخ :   -  11

 والتوكتون  

الى: مؤسسه الزايد للمماوالت العموميه  152638تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191413،  فى تاريخ :   -  12

   والتوريدات

   A Z  pharmaالى: ايه زد فارما  135372تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191413،  فى تاريخ :   -  13

الى: انوار الحرم الستؽالل المناجم  155421تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191413،  فى تاريخ :   -  14

 مات المناجم والمعادن  والمحاجر والتوريدات واستخراج خا

الى: مؤسسة الخيال لتجارة االخشاب  171118تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  15

 والبراميل والمخلفات  

 لعامه  الى: الصمر للمماوالت ا 171693تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191417،  فى تاريخ :   -  16

الى: فرست لالستيراد والتصدير  111561تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191417،  فى تاريخ :   -  17

 والتوكيالت التجاريه  

   BuffAlo Burgrالى: بافلو برجر  89412تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  18

الى: نويبع للتوكيالت التجارية وتوريد  148842تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418فى تاريخ : ،    -  19

 المواد الؽذائية  

 الى: الهانى للمماوالت   139173تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  21

الى: جينرال باور للمماوالت العامه  127183التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  تم21191419،  فى تاريخ :   -  21

 والتوريدات  

الى: المصريه للمماوالت والتوريدات  131797تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191419،  فى تاريخ :   -  22

 العموميه  

 الى: مؤسسة عركى للتشطيبات المعمارية   154574بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  تم التأشير21191419،  فى تاريخ :   -  23

الى: جينرال باور للمماوالت العامه  172173تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191419،  فى تاريخ :   -  24

 والتوريدات  

الى: فيوتشر للصناعات البالستيكيه ومواد  172153ركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الش21191419،  فى تاريخ :   -  25

 التعبئه والتؽليؾ  

الى: بايو فارم لتجاره االسمده والمبيدات  171821تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  26

 والمخصبات الزراعيه  

الى: هايبر داون تاون لالجهزه الكهربائيه   129395أشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم الت21191411،  فى تاريخ :   -  27

HYPER DOWNTOWN   

 الى: االخالص لطحن الؽالل وفرن االرز   155995تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  28

 الى: بركة اآلبار للمشروبات الؽازيه   136426بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  تم التأشير21191411،  فى تاريخ :   -  29



 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

الى: الفور سيزون لتصنيع المالبس  169465تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  31

 الجاهزه والمفروشات وخامتها  

 الى: عبير سمير دمحم حسنين   87712تعديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير ب21191411،  فى تاريخ :   -  31

 الى: العروبة للمماوالت   138975تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  32

(  للمماوالت  A.b.sبى . اس ) الى: ايه .  147616تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  33

 العامه  

الى: ميدى كير لتوريد وصيانة االجهزة  171969تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  34

 الطبية  

 الرالى  الى: كوين لالثاث  161267تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  35

 الى: رينو للمالبس الجاهزه   111488تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  36

 الى: نيبرو رويال   131991تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  37

 الى: الخليل لمطع ؼيار السيارات   138721يل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعد21191415،  فى تاريخ :   -  38

الموافى للدعاية  -الى: تعدلت الى  118637تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191415،  فى تاريخ :   -  39

 واالعالن والطباعة  

الى: مكتب الصمر للمماوالت عامه واعمال  171693تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191415،  فى تاريخ :   -  41

 محاجر  

 الى: بست فوود للصناعات الؽذائية   134299تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191415،  فى تاريخ :   -  41

الى: مكتب رحالت داخلية ونمل عمال  147827تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191416 ،  فى تاريخ :  -  42

 صالح عيد فرج السيد  

الى: مؤسسة كهرمان لتعبئة وتجارة المواد  132131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191416،  فى تاريخ :   -  43

 الؽذائية  

الى: مؤسسة برايم ادفانسد البيطريه  164916تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191416يخ : ،  فى تار  -  44

Prime Advanced Veterinary Trading   

 الى: فرحه البنات   171692تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191416،  فى تاريخ :   -  45

الى: المعالوى الستخالص وتكرير الزيوت  159594تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  46

 النباتيه  

   Travianaالى: ترافينا  172476تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  47

 الى: مصنع المدس للمالبس الجاهزه   159443كة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشر21191418،  فى تاريخ :   -  48

الى: المعالوى الستخالص وتكرير الزيوت  136281تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  49

 النباتية  

   Sonda Sportالى: سوندا سبورت  128337تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  51



 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

الى: دار الطب للتوريدات الطبية عدا  171433تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  51

 االدوية  

 مماوالت العمومية  الى: مؤسسة االمل لل 116363تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191423،  فى تاريخ :   -  52

 الى: مطعم االطالل   166814تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191424،  فى تاريخ :   -  53

 الى: الؽاء السمة التجارية   111696تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191424،  فى تاريخ :   -  54

 GIAالى: المركز االلمانى الدولى  171491لتأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم ا21191424،  فى تاريخ :   -  55

International   

 الى: العنبى لخلط و تصنبع االعالؾ   151839تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191424،  فى تاريخ :   -  56

 الى: ابداع لتجارة االدوات الصحيه   161246الشركة المميدة برلم  تم التأشير بتعديل اسم21191428،  فى تاريخ :   -  57

الى: تاكى فرست لتصنيع المراتب  111154تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191431،  فى تاريخ :   -  58

 والمفروشات  

 الى: دمحم احمد دمحم امام   135995تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191431،  فى تاريخ :   -  59

الى: سيتى اوؾ فينوم للتوريدات  العموميه  142517تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191431،  فى تاريخ :   -  61

 والتصدير  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 87712برلم       21191411، تاريخ :  عبير سمير دمحم حسنين   -  1

 87712برلم       21191411عبير سمير دمحم حسنين   ، تاريخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191412، وفى تاريخ    135481شركة / سيد على سيد دمحم مكاوى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 2119/4/2فى  66527محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بامر المحو رلم 

تم    21191413، وفى تاريخ    69754شركه دمحم جوده عبدالصادق وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 2

 لتجاره نهائيا وتم حل الشركة وتصفيتها نهائياالعتزال ا 2119/4/3فى  66529محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    69754شركه سحر عبدالسالم سالم وشركاها لتجاره البذور والمبيدات  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 3

لشركة العتزال التجاره نهائيا وتم حل ا 2119/4/3فى  66529تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21191413

 وتصفيتها نهائيا

تم    21191413، وفى تاريخ    128795شركة / طارق الحسينى الحسينى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 لنمل الممر الى الماهرة 66531محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى    84917كة تضامن  سبك ليدها برلم : شركه صالح يوسؾ محمود يحيى وشريكه احمد يوسؾ محمود يحيى  ، شر   - 5

 2119/4/11فى  66558تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بامر المحو رلم    21191411تاريخ 

تم    21191411، وفى تاريخ    84947شركة عادل صالح الدين دمحم بالل وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 ب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيامحو/شط

تم    21191414، وفى تاريخ    152522ش عمرو عبدهللا اسماعيل وشريكيه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 7

 2119/4/11فى  995محو/شطب السجل  الؽاء الفرع ش الجالء / المنتزه / الزلازيك اول بالتشير رلم 

الرحيم عبدهللا وشريكه دمحم سمير حسن مصطفى وشريكه دمحم ابراهيم الدسولى على  ، شركة تضامن  شركة حسن عثمان عبد   - 8

 2119/4/18فى  66614تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21191418، وفى تاريخ    141548سبك ليدها برلم : 

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21191418، وفى تاريخ    141548ولى على وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : تعدل الى دمحم ابراهيم الدس   - 9

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 2119/4/18فى  66614محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

ولى على  ، توصية بسيطة  شركة حسن عثمان عبدالرحيم عبدهللا وشريكه دمحم سمير حسن مصطفى وشريكه دمحم ابراهيم الدس   - 11

 2119/4/18فى  66614تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21191418، وفى تاريخ    141548سبك ليدها برلم : 

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

   21191418اريخ ، وفى ت   141548تعدل الى دمحم ابراهيم الدسولى على وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 2119/4/18فى  66614تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21191423، وفى تاريخ    137742شركة / احمد دمحم احمد وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 العتزال التجاره نهائيا وتم فسخ الشركة نهائيا 2119/4/23فى  66612محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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    21191423، وفى تاريخ    112811ش/ فاروق عبدالوهاب فهمى و شريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 العتزال التجاره نهائيا وتم فسخ الشركة نهائيا 2119/4/23فى  66611محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفي تاريخ    111872شركة / هالة على عبدالسالم على وشريكتيها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -تعدل الى  -  1

 جنيه   511110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191411،

تم تعديل رأس  21191411وفي تاريخ   ، 111872دها برلم ،ش/ على عبدالسالم على وشركاة توصية بسيطة  ، سبك لي -  2

 جنيه   511110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشريكها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   51110111ديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشير:   تع

تم تعديل رأس المال  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشركائها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   51110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191413وفي تاريخ   ، 72434يكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،شركة /فوزى  مسعد  على وشر -  5

 جنيه   51110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

مال تم تعديل رأس ال 21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   51110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشركائها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  7

 جنيه   51110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191413وفي تاريخ   ، 72434ة /فوزى  مسعد  على وشريكته شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شرك -  8

 جنيه   51110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشريكها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  9

 جنيه   51110111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /ساميه دمحم زكى وشركائها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   51110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191413وفي تاريخ   ، 72434شركة /فوزى  مسعد  على وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   51110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21191414وفي تاريخ   ، 56122ك ليدها برلم ،شركه محمود دمحم دمحم عبدالكريم وشريكه شركة تضامن  ، سب -  12

 جنيه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191414وفي تاريخ   ، 56122شركة دمحم عبدالفتاح االسيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   1111110111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأ



 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 رأس  21191414وفي تاريخ   ، 56122شركة / دمحم عبدالفتاح السيد وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   1111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191414وفي تاريخ   ، 56122 عبدالفتاح السيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركة دمحم -  15

 جنيه   1111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    56122، شركة / احمد عبدالعظيم دمحم مرسى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم -تعدل الى  -  16

 جنيه   1111110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191414،

تم تعديل  21191414وفي تاريخ   ، 158891ش/دمحم دمحم ابراهيم دمحم طريح وشريكتة توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  17

 جنيه   191110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التأشير:  

تم تعديل رأس  21191417وفي تاريخ   ، 111211شركة عادل طلعت السيد وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  18

 جنيه   11111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191417وفي تاريخ   ، 111211يد وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،شركة عادل طلعت الس -  19

 جنيه   11111110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

ي تاريخ   وف 65795شركة / احمد ساهر عبيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،-2..شركة مصر للمنظفات.   -  21

 جنيه   511111110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191411،

وفي تاريخ    65795شركة / مصر للمنظفات احمد ساهر عبيد وشركاه )كيرو مصر( توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  21

 جنيه   511111110111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصؾ التأ 21191411،

وفي تاريخ    65795شركة مصر للمنظفات احمد ساهر عبيد وشركاه )ام دى اندستريز( توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  22

 جنيه   511111110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191411،

تم  21191411وفي تاريخ   ، 65795)ام دى اندستريز ( احمد ساهر عبيد وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  23

 جنيه   511111110111تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي  65795خالد احمد ساهر وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -ز شركة ام دى اند ستري -تعدل اسم الشركة الى  -  24

 جنيه   511111110111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191411تاريخ   ،

تم تعديل رأس  21191415،  وفي تاريخ  132621شركة / ايناس النميب وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  25

 جنيه   2211110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    132621تعدل الى / شركة / ياسر دمحم عبدالحميد دمحم وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  26

 جنيه   2211110111رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل 21191415،

تم  21191416وفي تاريخ   ، 91396شركة / سعاد عبدالواحد مرسى دمحم وشريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  27

 جنيه   45110111تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191416وفي تاريخ   ، 91396شركة سعاد عبد الواحد وشركائها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  28

 جنيه   45110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191417تاريخ   ،وفي  157431ش/ سمير حافظ على ندا و شركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  29

 جنيه   11351110111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21191418وفي تاريخ   ، 137488ش/عبدالرحمن السيد وشريكة شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  31

 جنيه   11111110111س مالها ،, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ



 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  21191424وفي تاريخ   ، 119434شركة / عبدالدايم على عبدالدايم وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  31

 جنيه   61111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21191424وفي تاريخ   ، 119434شركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركة /عبدالدايم على عبدالدايم و -  32

 جنيه   61111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تعديل  تم 21191424وفي تاريخ   ، 119434شركة عبدالدايم على عبدالدايم وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  33

 جنيه   61111110111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل  تم 21191413وفي تاريخ  128795شركة / طارق الحسينى الحسينى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 شارع صفية زؼلول - 12عمار  1محل رلم  -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم نمل الممر الى 

وفي  56214شركة جاد للصناعات الكهربائية )محمود عبد الحميد جاد( وشركاه . ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  2

واستخدامه كفرع من فروع  -شارع البيدق  13تاح فرع محل رلم تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افت 21191419تاريخ 

 الشركة ومنفذ بيع منتجات الشركة باسم المستمبل لالدوات الكهربائية 

وفي تاريخ  56214شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية . ش.م.م . ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  3

واستخدامه كفرع من فروع الشركة  -شارع البيدق  13وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع محل رلم تم تعديل العنوان ,  21191419

 ومنفذ بيع منتجات الشركة باسم المستمبل لالدوات الكهربائية 

وفي  56214شركة جاد للصناعات الكهربائية )محمود عبد الحميد جاد( وشركاه . ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم     -  4

واستخدامه كفرع من فروع  -شارع البيدق  13تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع محل رلم  21191419يخ تار

 الشركة ومنفذ بيع منتجات الشركة باسم المستمبل لالدوات الكهربائية 

وفي تاريخ  56214برلم    شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية . ش.م.م . ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها  -  5

واستخدامه كفرع من فروع الشركة  -شارع البيدق  13تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع محل رلم  21191419

 ومنفذ بيع منتجات الشركة باسم المستمبل لالدوات الكهربائية 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  64711لم    شركة كير للمماوالت والصيانة ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها بر -  6

 ( 2( شمة )F(  مربع )11( عمارة )13وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى العاشر من رمضان / مجاورة )

تم تعديل  21191419وفي تاريخ  64711شركة كير للمماوالت والصيانة ، ذات مسئولية محدودة ،  سبك ليدها برلم     -  7

 ( 2( شمة )F(  مربع )11( عمارة )13وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى العاشر من رمضان / مجاورة )العنوان , 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  55712شركة مازن عبد الحميد عطيه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  8

ش جزيرة العرب سابما دمحم حسن حلمى  15دور الرابع بالعماربال 12وصؾ الـتأشير:   ، تم نمل فرع الشركة الكائن فى شمة رلم

 1حاليا م  فى ش سوريا المهندسين لسم العجوزة / محافظة الجيزة ويمحى ليد الفرع بمحافظة الجيزة ليصبح بالعنوان شمة رلم 

 بالدور

تم تعديل  21191414في تاريخ و 55712شركة مازن عبد الحميد عطيه وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  9

ش جزيرة العرب سابما دمحم حسن  15بالدور الرابع بالعمار 12العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم نمل فرع الشركة الكائن فى شمة رلم

مة رلم حلمى حاليا م  فى ش سوريا المهندسين لسم العجوزة / محافظة الجيزة ويمحى ليد الفرع بمحافظة الجيزة ليصبح بالعنوان ش

 بالدور 1



 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  21191414وفي تاريخ  55712شركة مازن عبد الحميد عطيه وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

ش جزيرة العرب سابما دمحم حسن  15بالدور الرابع بالعمار 12العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم نمل فرع الشركة الكائن فى شمة رلم

فى ش سوريا المهندسين لسم العجوزة / محافظة الجيزة ويمحى ليد الفرع بمحافظة الجيزة ليصبح بالعنوان شمة رلم   حلمى حاليا م

 بالدور 1

تم تعديل العنوان  21191414وفي تاريخ  55712ش/مازن عبدالحميد عطيه وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

ش جزيرة العرب سابما دمحم حسن حلمى  15بالدور الرابع بالعمار 12الشركة الكائن فى شمة رلم , وصؾ الـتأشير:   ، تم نمل فرع

 1حاليا م  فى ش سوريا المهندسين لسم العجوزة / محافظة الجيزة ويمحى ليد الفرع بمحافظة الجيزة ليصبح بالعنوان شمة رلم 

 بالدور

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  55712سبك ليدها برلم    شركة مازن عبد الحميد عطيه ، توصية بسيطة ،   -  12

ش مصطفى السعدون م من ش لناة  1بالدور االرضى بالعمار رلم  1وصؾ الـتأشير:   ، و يصبح العنوان الكائن فى شمة رلم

 مديرا للفرع 1966/7/1السويس/المنصورة محافظة الدلهلية وتعيين السيد / عصام عبدالرازق عبدالوهاب دمحم مواليد 

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  55712شركة مازن عبد الحميد عطيه وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  13

ش مصطفى السعدون م من ش  1بالدور االرضى بالعمار رلم  1العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، و يصبح العنوان الكائن فى شمة رلم

 مديرا للفرع 1966/7/1صورة محافظة الدلهلية وتعيين السيد / عصام عبدالرازق عبدالوهاب دمحم مواليد لناة السويس/المن

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  55712شركة مازن عبد الحميد عطيه وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  14

ش مصطفى السعدون م من ش  1بالدور االرضى بالعمار رلم  1شمة رلمالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، و يصبح العنوان الكائن فى 

 مديرا للفرع 1966/7/1لناة السويس/المنصورة محافظة الدلهلية وتعيين السيد / عصام عبدالرازق عبدالوهاب دمحم مواليد 

تم تعديل العنوان  21191414وفي تاريخ  55712ش/مازن عبدالحميد عطيه وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  15

ش مصطفى السعدون م من ش لناة  1بالدور االرضى بالعمار رلم  1, وصؾ الـتأشير:   ، و يصبح العنوان الكائن فى شمة رلم

 مديرا للفرع 1966/7/1السويس/المنصورة محافظة الدلهلية وتعيين السيد / عصام عبدالرازق عبدالوهاب دمحم مواليد 

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  169181ى دمحم صابر السيد وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة / هد -  16

المنطمة الصناعية  1ضمن المطعة رلم  -متر  811هنجر ممام على مساحة  -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الى 

 أ -6 -

تم تعديل  21191416وفي تاريخ  121225كة تضامن ،  سبك ليدها برلم    رياض عبد الخالك عطيه وشركاه ، شر -  17

 كممر ادارى للشركة  -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية شارع البوابين 

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  77259شركة / حسن احمد يوسؾ وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  18

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية العنوان 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة حسن احمد يوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  19

 الحسينية  -طيار  شارع الجهاد من شارع الشهيد 4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة حسن احمد يوسؾ وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة /حسن احمد يوسؾ وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259   شركة /حسن احمد يوسؾ وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم  -  22

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  77259شركة / حسن احمد يوسؾ وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4، افتتح فرع بناحية  العنوان , وصؾ الـتأشير:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة حسن احمد يوسؾ وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  24

  الحسينية -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة حسن احمد يوسؾ وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  25

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259لم    شركة /حسن احمد يوسؾ وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها بر -  26

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4, وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحية 

تم تعديل العنوان  21191423وفي تاريخ  77259شركة /حسن احمد يوسؾ وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  27

 الحسينية  -شارع الجهاد من شارع الشهيد طيار  4، افتتح فرع بناحية    , وصؾ الـتأشير:

وفي تاريخ  164153تعدل الى / شركة عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  28

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية  21191423

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  164153 عبدالعزيز حسب هللا وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    عصام دمحم -  29

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية 

خ وفي تاري 164153تعدل الى / شركة عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  31

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية  21191423

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  164153عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  31

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية 

تم تعديل  21191424وفي تاريخ  119434بدالدايم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة / عبدالدايم على ع -  32

 شارع الثورة السلطان حسين سابما  24العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل عنوان الفرع الى 

تم تعديل  21191424تاريخ  وفي 119434شركة /عبدالدايم على عبدالدايم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  33

 شارع الثورة السلطان حسين سابما  24العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل عنوان الفرع الى 

تم تعديل  21191424وفي تاريخ  119434شركة عبدالدايم على عبدالدايم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  34

 شارع الثورة السلطان حسين سابما  24ان الفرع الى العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل عنو

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

التنميب عن المعادن واستخراج واستؽالل خامات المناجم  -ش/لطفى احمد دمحم عبدهللا وشريكه ، توصية بسيطة  اضافة  -  1

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة21191412وفي تاريخ  157781والتعدين ،  سبك ليدها برلم   

تمديم االستشارات والحلول المتكاملة للؽير والذات او  -1 -ش/دمحم دمحم ابراهيم دمحم طريح وشريكتة ، توصية بسيطة  اضافة  -  2

برامج النطوير المؤسسى  -3-ات البيئية ومنح الشهادات تمديم برامج الجودة والمواصفات والمياس والدراس-2-الواسطة او المشاركة 

،  سبك ليدها  1واعادة الهيكلة للشركة والمؤسسات والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومنح شهادات التدريب وبرامج التنمية البشرية 

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة21191414وفي تاريخ  158891برلم   

انتاج وؼسيل وتكرير وتعبئة ملح الطعام ،  سبك ليدها  -عادل طلعت السيد وشركاه ، شركة تضامن  يعدل النشاط الى شركة  -  3

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21191417وفي تاريخ  111211برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل وتكرير وتعبئة ملح الطعام ،  سبك ليدها انتاج وؼسي -شركة عادل طلعت السيد وشركاه ، توصية بسيطة  يعدل النشاط الى  -  4

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة21191417وفي تاريخ  111211برلم   

 -11الصيانة المتنملة لألجهزة الطبية //  -11 -شركة كير للمماوالت والصيانة ، ذات مسئولية محدودة  يضاؾ الى النشاط : -  5

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  ذات مسئولية 21191419وفي تاريخ  64711سبك ليدها برلم    إدارة وتشؽيل المحاجر ، 

 محدودة

إدارة  -11الصيانة المتنملة لألجهزة الطبية //  -11 -شركة كير للمماوالت والصيانة ، شركة مساهمة  يضاؾ الى النشاط : -  6

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة مساهمة21191419ريخ وفي تا 64711وتشؽيل المحاجر ،  سبك ليدها برلم   

وفي تاريخ  137488االستيراد والتصدير ،  سبك ليدها برلم    -ش/عبدالرحمن السيد وشريكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط  -  7

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21191418

نمل مواد البناء واعمال الخرسانة الجاهزة واالستيراد  -وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط شركة / عبدالدايم على عبدالدايم  -  8

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21191424وفي تاريخ  119434والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

واد البناء واعمال الخرسانة الجاهزة واالستيراد نمل م -شركة /عبدالدايم على عبدالدايم وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط  -  9

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21191424وفي تاريخ  119434والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

ستيراد نمل مواد البناء واعمال الخرسانة الجاهزة واال -شركة عبدالدايم على عبدالدايم وشريكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط  -  11

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21191424وفي تاريخ  119434والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

ش/دمحم نور السعيد وشريكه ، شركة تضامن  تعدل الى صناعة وتجارة الكيماويات والمخصبات الزراعيه ومبيدات صحه  -  11

تم تعديل النشاط , 21191428وفي تاريخ  148424عامه والتوكيالت التجاريه زمبيدات االفات الزراعيه ،  سبك ليدها برلم   

 وصؾ التأشير:  شركة تضامن

 نور السعيد وشريكه ، توصية بسيطة  تعدل الى صناعة وتجارة الكيماويات والمخصبات الزراعيه ومبيدات صحه ش/دمحم -  12

تم تعديل النشاط , 21191428وفي تاريخ  148424عامه والتوكيالت التجاريه زمبيدات االفات الزراعيه ،  سبك ليدها برلم   

 وصؾ التأشير:  توصية بسيطة

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل 21191423وفي تاريخ  164153تعدل الى / شركة عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 , وصؾ التأشير: توصية بسيطة الكيان المانونى 

تم تعديل الكيان المانونى  , 21191423وفي تاريخ  164153عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  2

 وصؾ التأشير: توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة /  -الى: تعدل الى  111872توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191411:  ،  فى تاريخ  -  1

 هالة على عبدالسالم على وشريكتيها

 -الى: تعدل اسم الشركة الى  65795توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191411،  فى تاريخ :   -  2

 خالد احمد ساهر وشركاه -دى اند ستريز  شركة ام

شركة /  -الى: تعدل الى  63321شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191411،  فى تاريخ :   -  3

 السيد عبدالرحمن سالم وشريكه

الى: تعدل الى / شركة /  132621دة برلم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة الممي  21191415،  فى تاريخ :   -  4

 ياسر دمحم عبدالحميد دمحم وشركاه

الى: شركة / سعاد عبدالواحد  91396شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191416،  فى تاريخ :   -  5

 مرسى دمحم وشريكها

الى: تعدل الى / شركة  164153ير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم توصية بسيطة  تم التأش  21191423،  فى تاريخ :   -  6

 عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته

الى: تعدل الى / شركة  164153شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191423،  فى تاريخ :   -  7

 عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  1

والشراء االبتدائية والنهائية  والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع

لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات 

توكيل والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى 

برلم       21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 

متضامن  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  2

م جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية والتوليع والمسئولية اما

لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات 

جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى توكيل  والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على

برلم       21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  3

والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية 

و السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات لالراضى والعمارات والمنموالت ا

والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى توكيل 

برلم       21191411، تاريخ :  1ويض الؽير فى كل او بعض ماذكر الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تف

112567 

متضامن  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  4

البيع والشراء االبتدائية والنهائية  والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود

لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات 

حك فى توكيل والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله ال

برلم       21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 

متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  5

لية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية والتوليع والمسئو

لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات 

ليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى توكيل والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتو

برلم       21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 

تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة متضامن  شركة تضامن  مدير و شرين   -صبحى ثروت رضوان  -  6

والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية 

لبنون والتوليع على الشيكات لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام ا

والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى توكيل 

   برلم    21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 

متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  7

والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفاليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية 

لمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات لالراضى والعمارات وا

والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتمانية وله الحك فى توكيل 

برلم       21191411، تاريخ :  1وكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او ت

112567 

متضامن  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل االدارة للشرين صبح ثروت رضوان له حك االدارة  -صبحى ثروت رضوان  -  8

ليات وعمود البيع والشراء االبتدائية والنهائية والتوليع والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية والؽير رسمية والعمود واالتفا

لالراضى والعمارات والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات 

نية وله الحك فى توكيل والسحب وفتح وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكية والمروض والتسهيالت االئتما

برلم       21191411، تاريخ :  1الذات أوالؽير وكذلن الحك فى كفالة الؽير او توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

112567 

تعدل  -ج -هالة على عبدالسالم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج على عبدالسالم على اسماعيل من الشركه لولاته  -  9

لها وحدها حك االدارة والتوليع امام جميع الجهات والمصالح الحكومية والؽير حكومية والعمود  -هالة على عبدالسالم  -الدارة الى ا

واالتفاليات امام البنون ولها حك االلتراض منها والرهن واالستدانة والتسهيالت االئتمانية ولها حك توكيل وتفويض الؽير فى كل او 

 111872برلم       21191411تاريخ :  ، 1بعض ماذكر 

تعدل  -ج -هالة على عبدالسالم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج على عبدالسالم على اسماعيل من الشركه لولاته  -  11

كومية والعمود لها وحدها حك االدارة والتوليع امام جميع الجهات والمصالح الحكومية والؽير ح -هالة على عبدالسالم  -االدارة الى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واالتفاليات امام البنون ولها حك االلتراض منها والرهن واالستدانة والتسهيالت االئتمانية ولها حك توكيل وتفويض الؽير فى كل او 

 111872برلم       21191411، تاريخ :  1بعض ماذكر 

مدير الشركه والممثل المانونى للشركه امام  -دمحم دمحم عبدالحميد دمحم الشريؾ  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  ج -  11

وزارة التربيه والتعليم ومديرياتها وكافة الجهات الحكوميه واالهليه وله حك االنفراد بادارة الشركه بشرط ان تكون االعمال التى 

حب والتوليع على وله حك بيع الثابت والمنمول ويكون له حك الس -يضاؾ  - 1 -تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اؼراضها 

الشيكات لدى البنون والجهات الرسمية والسجل التجارى نيابة عن الشركة بوصفه الممثل المانونى للشركة ويستمر العمد بنفس 

 169721برلم       21191412، تاريخ :  1شروطه االساسية دون ادنى تعديل فى اى نص من نصوصه 

و مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية فى عضوية دمحم احمد على فاضل  شركة مساهمة  عض -  12

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن رجب زين و دمحم مصطفى البحيرى   -مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

 64711برلم       21191412، تاريخ :  2119/3/4///////  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

دمحم احمد على فاضل  ذات مسئولية محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية فى  -  13

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن رجب زين و دمحم مصطفى  -عضوية مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

 64711برلم       21191412، تاريخ :  2119/3/4ب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ البحيرى  ///////  بموج

تعيين / احمد دمحم سيؾ الدين احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية للمشروعات  -  14

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن رجب زين و  -االستثمارية فى عضوية مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

 64711برلم       21191412، تاريخ :  2119/3/4دمحم مصطفى البحيرى  ///////  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

تعيين / احمد دمحم سيؾ الدين احمد جالل  ذات مسئولية محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية  -  15

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن  -للمشروعات االستثمارية فى عضوية مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

    21191412، تاريخ :  2119/3/4رجب زين و دمحم مصطفى البحيرى  ///////  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

 64711برلم   

  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية فى ايمن االمام حسين دمحم -  16

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن رجب زين و دمحم مصطفى  -عضوية مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

 64711برلم       21191412تاريخ : ،  2119/3/4البحيرى  ///////  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

ايمن االمام حسين دمحم  ذات مسئولية محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثلين عن الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية فى  -  17

ياسر نبيل حسن يوسؾ و نجالء حسن رجب زين و دمحم مصطفى  -عضوية مجلس ادارة لشركة كير للمماوالت والصيانة بدال من 

 64711برلم       21191412، تاريخ :  2119/3/4البحيرى  ///////  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 

 -عزة فوزى مسعد على  -الى متضامن  توصية بسيطة  شرين متضامن  وتعديل صفة  -تعديل صفة /نور فوزى مسعد على  -  18

 72434برلم       21191413، تاريخ :  1993-8-8مواليد  -الى متضامن 

 -عزة فوزى مسعد على  -الى متضامن  شركة تضامن  شرين متضامن  وتعديل صفة  -تعديل صفة /نور فوزى مسعد على  -  19

 72434برلم       21191413، تاريخ :  1993-8-8مواليد  -الى متضامن 

 -عزة فوزى مسعد على  -من  وتعديل صفة الى متضامن  توصية بسيطة  شرين متضا -تعديل صفة /نور فوزى مسعد على  -  21

 72434برلم       21191413، تاريخ :  1993-8-8مواليد  -الى متضامن 

 -عزة فوزى مسعد على  -الى متضامن  توصية بسيطة  شرين متضامن  وتعديل صفة  -تعديل صفة /نور فوزى مسعد على  -  21
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 -عزة فوزى مسعد على  -الى متضامن  شركة تضامن  شرين متضامن  وتعديل صفة  -تعديل صفة /نور فوزى مسعد على  -  22

 72434برلم       21191413، تاريخ :  1993-8-8مواليد  -الى متضامن 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بعد استالمه حموله ، تاريخ  -عبدالعزيز عبدالرحمن سالم  -ن  خروج السيد عبد الرحمن سالم  شركة تضامن  شرين متضام -  56

 63321برلم       21191411: 

بعد استالمه حموله ، تاريخ  -عبدالعزيز عبدالرحمن سالم  -السيد عبد الرحمن سالم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج  -  57

 63321برلم       21191411: 

له حك االدارة  -السيد عبد الرحمن سالم  -من سالم ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج عبد العزيز عبد الرح -  58

 63321برلم       21191411والتوليع بمفرده ، تاريخ : 

له حك االدارة  -السيد عبد الرحمن سالم  -عبد العزيز عبد الرحمن سالم ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  59

 63321برلم       21191411مفرده ، تاريخ : والتوليع ب

له حك االدارة والتوليع بمفرده ،  -السيد عبد الرحمن سالم  -السيد عبد الرحمن سالم  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  61

 63321برلم       21191411تاريخ : 

له حك االدارة والتوليع بمفرده ،  -السيد عبد الرحمن سالم  -السيد عبد الرحمن سالم  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  61

 63321برلم       21191411تاريخ : 

ر دمحم تعديل االدارة الى  ياس -ج  -ياسر دمحم عبدالحميد دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تعديل صفته الى متضامن   -  62

 132621برلم       21191415منفردا و ايناس ابراهيم ايوب مجتمعين مع  ياسر دمحم عبدالحميد دمحم ، تاريخ :  -عبدالحميد دمحم 
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فى التعامل فى اموال الشركة بالبنون ولهما كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة دون اى شروط وايضا لهما حك االلتراض 
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 131821برلم       21191415، تاريخ :  1والرهن 

ابو بكر دمحم عرابى  توصية بسيطة  تحميل  )ج( تعديل حك االدارة والتوليع للشركاء جميعا منفردون فى التعامل مع البنون  -  66

تعديل حك االدارة والتوليع للشريكين جميعا منفردين  -ج            1لسلطات لنحميك ؼرض الشركه فى اموال الشركه ولهم كافة ا

فى التعامل فى اموال الشركة بالبنون ولهما كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة دون اى شروط وايضا لهما حك االلتراض 
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ولهما كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة دون اى شروط وايضا لهما حك االلتراض فى التعامل فى اموال الشركة بالبنون 

 131821برلم       21191415، تاريخ :  1والرهن 

ابو بكر دمحم عرابى  توصية بسيطة  تحميل  )ج( تعديل حك االدارة والتوليع للشركاء جميعا منفردون فى التعامل مع البنون  -  68
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فى التعامل فى اموال الشركة بالبنون ولهما كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة دون اى شروط وايضا لهما حك االلتراض 

 131821برلم       21191415، تاريخ :  1والرهن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بو بكر دمحم عرابى  شركة تضامن  تحميل  )ج( تعديل حك االدارة والتوليع للشركاء جميعا منفردون فى التعامل مع البنون ا -  69

تعديل حك االدارة والتوليع للشريكين جميعا منفردين  -ج            1فى اموال الشركه ولهم كافة السلطات لنحميك ؼرض الشركه 

البنون ولهما كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة دون اى شروط وايضا لهما حك االلتراض فى التعامل فى اموال الشركة ب

 131821برلم       21191415، تاريخ :  1والرهن 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تم لبول استمالة / عمرو نبيل دمحم عثمان عضو  -  71

خبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / شريؾ احمد السيد عبدالعال عضو مجلس االدارة من مجلس االدارة من ذوى ال

ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / احمد فكرى عبدالوهاب فهمى عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة من 

عبداللطبؾ عضو منتدب من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / ياسر اسماعيل 

 54449برلم       21191416لبول استمالة / عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد عضو منتدب من ذوى الخبرة ، تاريخ : 

بيل دمحم عثمان عضو سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  تم لبول استمالة / عمرو ن -  71

مجلس االدارة من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / شريؾ احمد السيد عبدالعال عضو مجلس االدارة من 

ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / احمد فكرى عبدالوهاب فهمى عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة من 

االدارة و تم لبول استمالة / ياسر اسماعيل عبداللطبؾ عضو منتدب من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم عضوية مجلس 

 54449برلم       21191416لبول استمالة / عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد عضو منتدب من ذوى الخبرة ، تاريخ : 

رئيس مجلس ادارة  تم لبول استمالة / عمرو نبيل دمحم عثمان عضو سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة   -  72

مجلس االدارة من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / شريؾ احمد السيد عبدالعال عضو مجلس االدارة من 

مجلس االدارة من ذوى الخبرة من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / احمد فكرى عبدالوهاب فهمى عضو 

عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / ياسر اسماعيل عبداللطبؾ عضو منتدب من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم 

 54449برلم       21191416لبول استمالة / عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد عضو منتدب من ذوى الخبرة ، تاريخ : 

ر عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  تم لبول استمالة / عمرو نبيل دمحم عثمان عضو سمي -  73

مجلس االدارة من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / شريؾ احمد السيد عبدالعال عضو مجلس االدارة من 

ل استمالة / احمد فكرى عبدالوهاب فهمى عضو مجلس االدارة من ذوى الخبرة من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم لبو

عضوية مجلس االدارة و تم لبول استمالة / ياسر اسماعيل عبداللطبؾ عضو منتدب من ذوى الخبرة من عضوية مجلس االدارة و تم 

 54449برلم       21191416اريخ : لبول استمالة / عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد عضو منتدب من ذوى الخبرة ، ت

                                                   1سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من عضوية مجلس االدارة  -  74

دارة السيد / سامى عزت اصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :السيد / سمير عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس اال

اسماعيل عارؾ نائب رئيس مجلس االدارة السيدة/ ثناء عزت اسماعيل دمحم عارؾ عضو مجلس االدارة ان يكون حك االدارة 

والتوليع عن الشركة وذلن على النحو التالى :    يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ويكون حك التوليع للسيد / سمير 

 54449برلم       21191416عيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة منفردا ، تاريخ : عزت اسما

                                                   1سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  من عضوية مجلس االدارة  -  75

/ سمير عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة السيد / سامى عزت  اصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :السيد

اسماعيل عارؾ نائب رئيس مجلس االدارة السيدة/ ثناء عزت اسماعيل دمحم عارؾ عضو مجلس االدارة ان يكون حك االدارة 

ضاء ويكون حك التوليع للسيد / سمير والتوليع عن الشركة وذلن على النحو التالى :    يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام الم

 54449برلم       21191416عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة منفردا ، تاريخ : 

                                                   1سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من عضوية مجلس االدارة  -  76

اصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :السيد / سمير عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة السيد / سامى عزت 

اسماعيل عارؾ نائب رئيس مجلس االدارة السيدة/ ثناء عزت اسماعيل دمحم عارؾ عضو مجلس االدارة ان يكون حك االدارة 

يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ويكون حك التوليع للسيد / سمير     والتوليع عن الشركة وذلن على النحو التالى :

 54449برلم       21191416عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة منفردا ، تاريخ : 

                                                   1سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  من عضوية مجلس االدارة  -  77

اصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :السيد / سمير عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة السيد / سامى عزت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسماعيل عارؾ نائب رئيس مجلس االدارة السيدة/ ثناء عزت اسماعيل دمحم عارؾ عضو مجلس االدارة ان يكون حك االدارة 

والتوليع عن الشركة وذلن على النحو التالى :    يمثل رئيس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ويكون حك التوليع للسيد / سمير 

 54449برلم       21191416عزت اسماعيل دمحم عارؾ رئيس مجلس االدارة منفردا ، تاريخ : 

                                                     جلس ادارة  وذلن على النحو التالى :                                                                                           سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس م -  78

الحسابات واصدار خطابات وشهادات  فى التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب وااليداع والتوليع على الشيكات وفتح وؼلك

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وبيع ولبض ودفع المبالػ 

 54449برلم       21191416وتوليع وتحويل وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية والتوليع على عمود ، تاريخ : 

                                                                                             اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  وذلن على النحو التالى :                                                     سمير عزت -  79

حب وااليداع والتوليع على الشيكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات فى التعامل مع البنون والمصارؾ من الس

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وبيع ولبض ودفع المبالػ 

 54449برلم       21191416:  وتوليع وتحويل وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية والتوليع على عمود ، تاريخ

                                                                                                       سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وذلن على النحو التالى :                                          -  81

فى التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب وااليداع والتوليع على الشيكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وبيع ولبض ودفع المبالػ 

 54449برلم       21191416الذنية والتجارية والتوليع على عمود ، تاريخ : وتوليع وتحويل وتسديد كافة السندات ا

                                                                                                       سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  وذلن على النحو التالى :                                          -  81

فى التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب وااليداع والتوليع على الشيكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

لمبالػ الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وبيع ولبض ودفع ا

 54449برلم       21191416وتوليع وتحويل وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية والتوليع على عمود ، تاريخ : 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المرض والرهن والتوكيل بالرهن وكفالة الؽير  -  82

ا امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع وحك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضه

الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى والؽرؾ 

عامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العمارى التجارية ومصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والهيئة ال

 54449برلم       21191416والتوثيك وشركة مصر للمماصة وااليداع والحفظ المركزى والبورصة ، تاريخ : 

لؽير وحك سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  المرض والرهن والتوكيل بالرهن وكفالة ا -  83

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم والهيئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى والؽرؾ التجارية 

لضرائب وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العمارى والتوثيك ومصلحة ا

 54449برلم       21191416وشركة مصر للمماصة وااليداع والحفظ المركزى والبورصة ، تاريخ : 

ة  المرض والرهن والتوكيل بالرهن وكفالة الؽير سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادار -  84

وحك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

التسجيل التجارى والؽرؾ الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية ومصلحة 

التجارية ومصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العمارى 

 54449برلم       21191416والتوثيك وشركة مصر للمماصة وااليداع والحفظ المركزى والبورصة ، تاريخ : 

دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  المرض والرهن والتوكيل بالرهن وكفالة الؽير وحك  سمير عزت  اسماعيل  -  85

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

ة والهيئة العامة للرلابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى والؽرؾ التجارية بكافة اشكالهم والهيئة العامة لالستثمار والمناطك الحر

ومصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العمارى والتوثيك 

 54449برلم       21191416وشركة مصر للمماصة وااليداع والحفظ المركزى والبورصة ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المصرية والعالمات التجارية والنماذج الصناعية  -  86

وكذلن حك التوليع على عمود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافة وحدات وادارات المرور وشركات التأمين 

مصلحتها وحك التوليع على عمود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والمنموالت باسم الشركة ول

وذلن باسم الشركة ولمصلحتها وحك تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العمود 

 54449برلم       21191416بالنمد او باالجل وحك ، تاريخ :  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  المصرية والعالمات التجارية والنماذج الصناعية  -  87

ارات المرور وشركات التأمين وكذلن حك التوليع على عمود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافة وحدات واد

باسم الشركة ولمصلحتها وحك التوليع على عمود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والمنموالت 

وذلن باسم الشركة ولمصلحتها وحك تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العمود 

 54449برلم       21191416ارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك ، تاريخ : والمش

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المصرية والعالمات التجارية والنماذج الصناعية  -  88

ترخيص وتجديد السيارات امام كافة وحدات وادارات المرور وشركات التأمين وكذلن حك التوليع على عمود شراء وبيع السيارات و

باسم الشركة ولمصلحتها وحك التوليع على عمود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والمنموالت 

مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العمود وذلن باسم الشركة ولمصلحتها وحك تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد 

 54449برلم       21191416والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك ، تاريخ : 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  المصرية والعالمات التجارية والنماذج الصناعية  -  89

حك التوليع على عمود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافة وحدات وادارات المرور وشركات التأمين  وكذلن

باسم الشركة ولمصلحتها وحك التوليع على عمود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والمنموالت 

تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العمود  وذلن باسم الشركة ولمصلحتها وحك

 54449برلم       21191416والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك ، تاريخ : 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  التوليع على اوامر ومستندات بيع وشراء االسهم  -  91

امام شركات تداول االوراق المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمماصة وحك التوليع على عمود اشتران الشركة فى تأسيس 

تعديل او اندماج او انمسام الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار الشركات االخرى والتوليع على عمود 

والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية وكذلن له الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى 

 54449برلم       21191416، تاريخ :  1كل او بعض ما ذكر 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  التوليع على اوامر ومستندات بيع وشراء االسهم  -  91

امام شركات تداول االوراق المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمماصة وحك التوليع على عمود اشتران الشركة فى تأسيس 

مود تعديل او اندماج او انمسام الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار الشركات االخرى والتوليع على ع

والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية وكذلن له الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى 

 54449  برلم     21191416، تاريخ :  1كل او بعض ما ذكر 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  التوليع على اوامر ومستندات بيع وشراء االسهم  -  92

امام شركات تداول االوراق المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمماصة وحك التوليع على عمود اشتران الشركة فى تأسيس 

لى عمود تعديل او اندماج او انمسام الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار الشركات االخرى والتوليع ع

والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية وكذلن له الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى 

 54449رلم   ب    21191416، تاريخ :  1كل او بعض ما ذكر 

سمير عزت  اسماعيل  دمحم  عارؾ  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  التوليع على اوامر ومستندات بيع وشراء االسهم  -  93

امام شركات تداول االوراق المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمماصة وحك التوليع على عمود اشتران الشركة فى تأسيس 

يع على عمود تعديل او اندماج او انمسام الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار الشركات االخرى والتول

والمناطك الحرة والهيئة العامة للرلابة المالية وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية وكذلن له الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى 

 54449برلم       21191416، تاريخ :  1كل او بعض ما ذكر 

 91396برلم       21191416شحاتة السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ :  -  94



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 91396برلم       21191416شحاتة السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ :  -  95

 91396برلم       21191416  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ : عبدالحميد اسماعيل دمحم -  96

 91396برلم       21191416عبدالحميد اسماعيل دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ :  -  97

 91396برلم       21191416السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ :  -  98

 91396برلم       21191416السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  خروجه لوفاته ، تاريخ :  -  99

 91396برلم       21191416شحاتة السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ :  -  111

 91396برلم       21191416صود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ : شحاتة السيد عبدالمم -  111

 91396برلم       21191416عبدالحميد اسماعيل دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ :  -  112

 91396برلم       21191416عبدالحميد اسماعيل دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ :  -  113

 91396برلم       21191416السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ :  -  114

 91396برلم       21191416السيد عبدالممصود حسن  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه ، تاريخ :  -  115

سيطة  شرين متضامن  تم خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله وتنازل للعضو  دمحم دمحم سعيد طه عسكر  توصية ب -  116

 157431برلم       21191417عبدالعزيز حسن مصطفى الدمنهورى ، تاريخ : 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج -  117

مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك  عبدالعزيز حسب هللا

تمثيل الشركه امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼمود 

ول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء الشراء او البيع وااللتراض والرهن بضمان اص

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -)مجتمعين فمط(         خروج 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج -  118

العزيز حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك عبد

تمثيل الشركه امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼمود 

والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء الشراء او البيع وااللتراض 

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -)مجتمعين فمط(         خروج 

وعصام دمحم شعبان رمضان منصور الشافعى -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج -  119

عبدالعزيز حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك 

تمثيل الشركه امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼمود 

بيع وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء الشراء او ال

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -)مجتمعين فمط(         خروج 

منصور الشافعى وعصام دمحم  شعبان رمضان-شعبان رمضان منصور  ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج -  111

عبدالعزيز حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك 

ود تمثيل الشركه امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼم

الشراء او البيع وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء 

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -)مجتمعين فمط(         خروج 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم عبدالعزيز -ج  عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  شركة تضامن  مدير و شرين -  111

حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك تمثيل الشركه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التوليع على ؼمود الشراء او البيع  امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى

وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء )مجتمعين فمط(         

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -خروج 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم عبدالعزيز -يطة  مدير و شرين  جعصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  توصية بس -  112

حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك تمثيل الشركه 

يداع اما الحك فى التوليع على ؼمود الشراء او البيع امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البنكيه والصرؾ واال

وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء )مجتمعين فمط(         

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -خروج 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم عبدالعزيز -ب هللا  شركة تضامن  مدير و شرين  جعصام دمحم عبدالعزيز حس -  113

حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك تمثيل الشركه 

كيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼمود الشراء او البيع امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع على الشيكات البن

وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء )مجتمعين فمط(         

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -خروج 

شعبان رمضان منصور الشافعى وعصام دمحم عبدالعزيز - عبدالعزيز حسب هللا  توصية بسيطة  مدير و شرين  جعصام دمحم -  114

حسب هللا مديران ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين امام الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه ولهما حك تمثيل الشركه 

على الشيكات البنكيه والصرؾ وااليداع اما الحك فى التوليع على ؼمود الشراء او البيع امام البنون وفتح حسابات البنون والتوليع 

وااللتراض والرهن بضمان اصول الشركه وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات فيكون لجميع الشركاء )مجتمعين فمط(         

 164153برلم       21191423شعبان رمضان منصور ، تاريخ :  -خروج 

مدير الشركة  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  115

وله حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 

بنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها والتوليع على الشيكات ال

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

مدير الشركة  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -  116

وله حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 

والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها 

 164153برلم       21191423مارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : الع

مدير الشركة  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -شعبان رمضان منصور  ) خروج (  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  117

ة امام البنون وفتح الحسابات البنكية وله حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشرك

والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها 

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

مدير الشركة  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -صية بسيطة  مدير و شرين  ج شعبان رمضان منصور  ) خروج (  تو -  118

وله حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 

فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها  والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

مدير الشركة وله  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  119

حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 

نكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها والتوليع على الشيكات الب

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

مدير الشركة وله  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -  121

حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها 

 164153برلم       21191423مارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : الع

مدير الشركة وله  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  121

كة امام البنون وفتح الحسابات البنكية حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشر

والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذلن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها 

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

مدير الشركة وله  -عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا  -توصية بسيطة  مدير و شرين  ج عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا   -  122

حك االدارة والتوليع امام كافة الجهات الحكومية والؽير حكومية وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون وفتح الحسابات البنكية 

لن فى البيع والرهن وااللتراض بضمان اصول الشركة وممتلكاتها والتوليع على الشيكات البنكية وااليداع والسحب باسم الشركة وكذ

 164153برلم       21191423العمارية واالراضى والسيارات ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191412شركة تضامن ، تاريخ :  شركة / طارق الحسينى الحسينى وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -  1

128795 

برلم       21191418ش/خالد فاتح دمحم ابوساطى وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

156135 

من ، تاريخ : تعدل الى / شركة عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضا -  3

 164153برلم       21191423

برلم       21191423عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4

164153 

تاريخ : تعدل الى / شركة عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ،  -  5

 164153برلم       21191423

برلم       21191423عصام دمحم عبدالعزيز حسب هللا وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6

164153 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ت افراد  تجديدا   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 111553برلم       21191411، تاريخ :  5735  2119/6/6 -يحيى عبدالعظيم السيد دمحم دمحم حجاب  ج  -  1

 111553برلم       21191411، تاريخ :  5736  2114/6/6 -يحيى عبدالعظيم السيد دمحم دمحم حجاب  ج  -  2

 132964برلم       21191411، تاريخ :  5737  2117/9/5 -لحميد عبدالفتاح  ج اشرؾ عبدالهادى عبدا -  3

 114755برلم       21191411، تاريخ :  5728  2111/8/6 -عمرو خليل فريد دمحم راضى  ج  -  4

 114755برلم       21191411، تاريخ :  5729  2115/8/6 -عمرو خليل فريد دمحم راضى  ج  -  5

 111671برلم       21191411، تاريخ :  5774  2117/7/31 - حسين حسن  ج ياسر دمحم -  6

 62551برلم       21191411، تاريخ :  5745  2119-4-21-احمد وردانى دمحم حسن  ج -  7

 116966برلم       21191411، تاريخ :  5757  2116/4/13 -عواطؾ حسينى ابراهيم سالمه  ج  -  8

 133957برلم       21191411، تاريخ :  5741  2117-11-21-يسرى مكرم منصور حبيب  ج -  9

 121575برلم       21191411، تاريخ :  5744  2115/1/18 -عبدهللا دمحم عبدهللا عبد اللطيؾ  ج  -  11

 78113 برلم      21191411، تاريخ :  5755  2117/8/31 -زينب عبدالعظيم اميرمهدى  ج  -  11

 97975برلم       21191411، تاريخ :  5722  2118-1-27-دمحم عبدالبارى عبدالمادر احمد  ج -  12

 115372برلم       21191411، تاريخ :  5725  2113/6/25 -امل اسماعيل على اسماعيل  ج  -  13

 115372برلم       21191411، تاريخ :  5726  2118/6/25 -امل اسماعيل على اسماعيل  ج  -  14

 139111برلم       21191412، تاريخ :  5816  2119/4/3 -السيد رمضان السيد ابوالعيين  ج  -  15

 83857برلم       21191412، تاريخ :  5861  2114/5/11 -السيد عبد الحليم شعالن  ج  -  16

 83857برلم       21191412، تاريخ :  5862  2119/5/11 -السيد عبد الحليم شعالن  ج  -  17

 83857برلم       21191412، تاريخ :  5863  2114/5/11 -السيد عبد الحليم شعالن  ج  -  18

 114356برلم       21191412، تاريخ :  5823  2113-4-6-صابر عبد العليم زكى سعد  ج -  19

 114356برلم       21191412، تاريخ :  5823  2118-4-6-صابر عبد العليم زكى سعد  ج -  21

 114356برلم       21191412، تاريخ :  5824  2118-4-6-صابر عبد العليم زكى سعد  ج -  21

 95191برلم       21191412، تاريخ :  5818  2117-1-31-على دمحم على عبدالهادى  ج -  22

 91872برلم       21191412، تاريخ :  5846  2115/12/3 -طلعت دمحم مختار عبدالرحيم  ج  -  23

 91872برلم       21191412، تاريخ :  5847  2111/12/3 -طلعت دمحم مختار عبدالرحيم  ج  -  24

 91872برلم       21191412، تاريخ :  5848  2115/12/3 -طلعت دمحم مختار عبدالرحيم  ج  -  25

 96477برلم       21191412، تاريخ :  5812  2117-7-2-دمحم فوزى دمحم عبدهللا  ج -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 138943برلم       21191412، تاريخ :  5819  2119/3/21 -ماجد سعد خليل العزازى  ج  -  27

 118412برلم       21191412، تاريخ :  5811  2119/3/16 -رضا دمحم ابراهيم عطية  ج  -  28

 81881برلم       21191412، تاريخ :  5814  2118/11/29 -ياسر مصطفى على احمد عطعوط  ج  -  29
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 45193برلم       21191412، تاريخ :  5797  2112-4-11-سمير مسعد على وهبه  ج -  31

 45193رلم   ب    21191412، تاريخ :  5798  2117-4-11-سمير مسعد على وهبه  ج -  32
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 126317برلم       21191411، تاريخ :  6316  2116-4-6-ماريانا جودت سالمة عوض حنا  ج -  164

 116778برلم       21191411، تاريخ :  6382  2118-11-28-عبير وديع هالل عوض هللا  ج -  165

 57434برلم       21191411، تاريخ :  6374  2112/6/29 -اسماعيل مصطفى مصطفى الماضى  ج  -  166

 57434برلم       21191411، تاريخ :  6375  2117/6/29  -اسماعيل مصطفى مصطفى الماضى  ج  -  167

 57434برلم       21191411، تاريخ :  6376  2112/6/29 -ى  ج اسماعيل مصطفى مصطفى الماض -  168

 57434برلم       21191411، تاريخ :  6377  2117/6/29 -اسماعيل مصطفى مصطفى الماضى  ج  -  169

 122516برلم       21191411، تاريخ :  6344  2115/4/7 -دمحم دمحم عبدالخالك احمد  ج  -  171

 136426برلم       21191411، تاريخ :  6369  2118/7/1 -ور محمود  ج امنيه احمد ان -  171

 71788برلم       21191411، تاريخ :  6392  2119-4-27-طارق يوسؾ عبدهللا ؼالي  ج -  172

 113825برلم       21191411، تاريخ :  6346  2113/2/24 -مسلم ابراهيم على سليمان  ج  -  173

 113825برلم       21191411، تاريخ :  6347  2118/2/24 -على سليمان  ج  مسلم ابراهيم -  174

 138443برلم       21191411، تاريخ :  6395  2119/2/5 -محمود ربيع حسين سعد  ج  -  175

 111414برلم       21191411، تاريخ :  6381  2114/1/28 -دمحم دمحم رشاد بيومي  ج  -  176

 111414برلم       21191411، تاريخ :  6181  2124/1/28سارى حتى  2119/1/28 -اد بيومي  ج دمحم دمحم رش -  177

 75341برلم       21191411، تاريخ :  6412  2116/8/3 -عصام الدين عبدالرحمن سالم  ج  -  178

 122516برلم       21191411، تاريخ :  6345  2116/12/21 -دمحم دمحم عبدالخالك  ج  -  179

 136426برلم       21191411، تاريخ :  6371  2118/11/26 -امنيه احمد انور محمود  ج  -  181

 117244برلم       21191411، تاريخ :  6398  2118/12/2 -عزة عبدالباسط عبدالوهاب على  ج  -  181

 138893برلم       21191411، تاريخ :  6315  2119/3/18 -دمحم دمحم عبدالوهاب دمحم  ج  -  182

 124137برلم       21191411، تاريخ :  9328  2115/8/18 -احمد السيد دمحم على حسن عطيوة  ج  -  183

 138282رلم   ب    21191411، تاريخ :  6417  2119/1/22 -سلمين سيد دمحم سليمان  ج  -  184

 114572برلم       21191411، تاريخ :  6351  2113-4-21-محمود عبدالفتاح محمود مصطفى خليفة  ج -  185

 114572برلم       21191411، تاريخ :  6352  2118-4-21-محمود عبدالفتاح محمود مصطفى خليفة  ج -  186
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 118774برلم       21191411، تاريخ :  6456  2119/4/16 -عبدالحميد موسى عبدالحميد المراسى  ج  -  187

 133996برلم       21191411، تاريخ :  6426  2117-11-25-سليمان طلعت سليمان عطوة  ج -  188

 138975برلم       21191411، تاريخ :  6148  2124/3/24سارى حتى  2119/3/24جهاد دمحم عبده صيام  ج ـ -  189

 139161برلم       21191411، تاريخ :  6472  2119-4-7-لحسينى على حسن  جايمن عبدهللا ا -  191

 135191برلم       21191411، تاريخ :  6468  2118-2-28-رشاد دمحم متولى شاهين  ج -  191

 131738برلم       21191411، تاريخ :  6444  2117/5/14 -اسامة حسين عدلى السيد مصطفى  ج  -  192

 118111برلم       21191411، تاريخ :  6438  2114/2/19 -ى عبدالفتاح دمحم عبدالممصود  ج مصطف -  193

 118111برلم       21191411، تاريخ :  6439  2119/2/19 -مصطفى عبدالفتاح دمحم عبدالممصود  ج  -  194

برلم       21191411، تاريخ :  6433  2122/11/1السجل سارى حتى 2117/11/2-حسن سليمان ابوحجازى ابراهيم  ج -  195
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، تاريخ :  6413  2118-12-24-تعدل الى / مكتب طلعت شولى احمد سالمه لتجارة وتوزيع المواد الؽذائيه  ج -  196

 82512برلم       21191411

 82512برلم       21191411، تاريخ :  6413  2118-12-24-طلعت شولى احمد  سالمة للتوريدات  ج -  197

 82512برلم       21191411، تاريخ :  6413  2118-12-24-طلعت شولى احمد سالمه  ج -  198

 138679برلم       21191411، تاريخ :  6437  2119/3/4 -حسام عيد زيدان دمحم  ج  -  199

 135466 برلم      21191411، تاريخ :  6422  2118/4/2 -محمود جمال ابولرع ؼنيم بيومى  ج  -  211

 122331برلم       21191411، تاريخ :  6446  2115/3/21 -فايزة سليمان دمحم سليمان  ج  -  211

 111992برلم       21191411، تاريخ :  6465  2112/5/22 -مختاردمحم على سالم الخرباوى  ج  -  212

 111992برلم       21191411، تاريخ :  6466  2117/5/22 -مختاردمحم على سالم الخرباوى  ج  -  213

 135187برلم       21191414، تاريخ :  6531  2118/2/28 -شيماء صالح عبدالحك عامر  ج  -  214

 72632برلم       21191414، تاريخ :  6515  1999/12/29 -زينب ابراهيم الدسولى دمحم  ج  -  215

 72632برلم       21191414، تاريخ :  6516  2114/12/29 -زينب ابراهيم الدسولى دمحم  ج  -  216

 72632برلم       21191414، تاريخ :  6517  2119/12/29 -زينب ابراهيم الدسولى دمحم  ج  -  217

 72632برلم       21191414، تاريخ :  6518  2114/12/29 -زينب ابراهيم الدسولى دمحم  ج  -  218

 135436برلم       21191414، تاريخ :  6469  2118/3/31 -ج دمحم السيد سمير عبدالرحمن بكرى   -  219

 128198برلم       21191414، تاريخ :  6486  2116/7/21 -سهير سليمان حسن سليمان  ج  -  211

 116711برلم       21191414، تاريخ :  6566  2118-11-22-ايهاب صالح دمحم عشماوى  ج -  211

 131354برلم       21191414، تاريخ :  6525  2117-4-11-سامى عيد ابراهيم دمحم الصباغ  ج -  212
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 71812برلم       21191414، تاريخ :  6548  2119/5/7 -عصام حسن علي الوكيل  ج  -  213

 138982برلم       21191414، تاريخ :  6526  2119/3/25 -حسن دمحم احمد على زايد  ج  -  214

 139427برلم       21191414، تاريخ :  6519  2119/4/31 -اشرؾ دمحم حافظ حسن  ج  -  215

 79859برلم       21191414، تاريخ :  6471  2113/3/25خالد الهادى دمحم عبدالممصود  ج ـ -  216

 79859لم   بر    21191414، تاريخ :  6471  2118/3/25خالد الهادى دمحم عبدالممصود  ج ـ -  217

 136962برلم       21191414، تاريخ :  6474  2118/9/11 -ؼريب دمحم ؼريب احمد  ج  -  218

 115363برلم       21191414، تاريخ :  6546  2113-6-25-حسن دمحم امين عبد السالم  ج -  219

 115363رلم   ب    21191414، تاريخ :  6547  2118-6-25-حسن دمحم امين عبد السالم  ج -  221

 72118برلم       21191414، تاريخ :  6521دمحم عمر فوزى دمحم عبد العال     -  221

 72118برلم       21191414، تاريخ :  6521دمحم عمر فوزى دمحم عبد العال     -  222

 72118برلم       21191414، تاريخ :  6522دمحم عمر فوزى دمحم عبد العال     -  223

 76132برلم       21191414، تاريخ :  6559  2111/12/3 -مصطفى دمحم امام المليجى  ج  -  224

 76132برلم       21191414، تاريخ :  6561  2116/12/3 -مصطفى دمحم امام المليجى  ج  -  225

 76132برلم       21191414، تاريخ :  6561  2111/12/3 -مصطفى دمحم امام المليجى  ج  -  226

 76132برلم       21191414، تاريخ :  6562  2116/12/3 -مصطفى دمحم امام المليجى  ج  -  227

 137948برلم       21191414، تاريخ :  6532  2118/12/18 -المطراوى ابوجزر للمالبس الجاهزة  ج  -  228

 111547برلم       21191414، تاريخ :  6551  2119/2/23 -هانى ابراهيم دمحم السيد  ج  -  229

 131611برلم       21191414، تاريخ :  6485  2117/2/19 -محمود باشا عبدالسميع باشا  ج  -  231

 118699برلم       21191414، تاريخ :  6478  2124/4/8السجل سارى حتى2119/4/9-دمحم طه دمحم دمحم شحاتة  ج -  231

 83635برلم       21191414، تاريخ :  6528  2119/4/21 -طارق دمحم حسن بؽدادى  ج  -  232

 118479برلم       21191414، تاريخ :  6536  2119/3/22 -ماجدة دمحم حسينى حسين فرج  ج  -  233

 128414برلم       21191414، تاريخ :  6541  2116/8/16 -دمحم جمعة منير على  ج  -  234

 126174برلم       21191414، تاريخ :  6551  2116/3/27 -منال شحاتة دمحم شحاتة ؼنيم  ج  -  235

 117332برلم       21191414، تاريخ :  6564  2113/12/16 -محمود عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم  ج  -  236

 117332برلم       21191414، تاريخ :  6565  2118/12/16 -محمود عبدالعليم عبدالحميد عبدالعليم  ج  -  237

 139453برلم       21191415، تاريخ :  6631  2119/5/4 -فاطمة عبدالمنعم دمحم عبدالممصود  ج  -  238

 118637برلم       21191415، تاريخ :  6576  2116-9-13 -دمحم شعبان دمحم حسن موافى  ج  -  239
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 138295برلم       21191415، تاريخ :  6632  2119/1/23 -اسامة عثمان دمحم دمحم نافع  ج  -  241

 139225برلم       21191415، تاريخ :  6589  2119/4/13 -هناء سليمان دمحم النجار  ج  -  241

 139251لم   بر    21191415، تاريخ :  6595  2119/4/14 -احمد دمحم عبدالمنعم دمحم  ج  -  242

 82864برلم       21191415، تاريخ :  6611  2119/2/7 -طارق عوض هللا عوض هللا العياط  ج  -  243

 62658برلم       21191415، تاريخ :  6569  2119-5-13 -السيد دمحم عطيه عبدالهادى  ج  -  244

 131269برلم       21191415، تاريخ :  6579  2117/4/4 -مى خلؾ شحاته دمحم شحاته  ج  -  245

 134382برلم       21191415، تاريخ :  6612  2117-12-31-سالم حسن دمحم حسن  ج -  246

 133853برلم       21191415، تاريخ :  6612  2117/11/12 -فتحى ربيع متولى دمحم  ج  -  247

 138721برلم       21191415، تاريخ :  6586  2119/3/6 -هانى عبدهللا دمحم خليل  ج  -  248

 84148برلم       21191415، تاريخ :  6615  2114-6-2 -دمحم دمحم مصطفى دمحم  ج  -  249

 66115برلم       21191416، تاريخ :  6655  2116/11/11 -عبدالسالم عوض  عبدالسالم دمحم  ج  -  251

 66115برلم       21191416، تاريخ :  6656  2111/11/11 -عبدالسالم عوض  عبدالسالم دمحم  ج  -  251

 66115برلم       21191416، تاريخ :  6657  2116/11/11 -عبدالسالم عوض  عبدالسالم دمحم  ج  -  252

 113953برلم       21191416، تاريخ :  6654  2115/4/31 -فهمى اسماعيل فهمى اسماعيل حسن  ج  -  253

 97186برلم       21191416، تاريخ :  6661  2117/9/23 -  ج دمحم عبدهللا السيد عبدهللا -  254

 136683برلم       21191416، تاريخ :  6662  2118/8/13 -سامى دمحم السيد عبدالواحد  ج  -  255

 138672برلم       21191416، تاريخ :  6672  2119/3/3 -دمحم حجازى درويش حجازى  ج  -  256

 111664برلم       21191416، تاريخ :  6731  2117-7-31-مد اسماعيل النجار  جاحمد اسماعيل اح -  257

 134794برلم       21191416، تاريخ :  6713  2118/2/6 -ابراهيم شاكر دمحم دمحم ابراهيم  ج  -  258

 93113برلم       21191416، تاريخ :  6683  2116/6/27 -خالد دمحم نبيل عبدالمولى  ج  -  259

 111222برلم       21191416، تاريخ :  6726  2117/6/13 -عصام رجب عبد اللطيؾ فرج  ج  -  261

 86362برلم       21191416، تاريخ :  6687  2114/12/12 -نيللى دمحم مصطفى عبدالرحمن  ج  -  261

 86362برلم       21191416، تاريخ :  6688  2119/12/12 -نيللى دمحم مصطفى عبدالرحمن  ج  -  262

 86362برلم       21191416، تاريخ :  6689  2114/12/12 -نيللى دمحم مصطفى عبدالرحمن  ج  -  263

 63219برلم       21191416، تاريخ :  6699  1994/8/5 -عبد هللا اسماعيل دمحم اسماعيل  ج  -  264

 63219برلم       21191416اريخ : ، ت 6711  1999/8/5 -عبد هللا اسماعيل دمحم اسماعيل  ج  -  265

 63219برلم       21191416، تاريخ :  6711  2114/8/5 -عبد هللا اسماعيل دمحم اسماعيل  ج  -  266
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 63219برلم       21191416، تاريخ :  6712  2119/8/5 -عبد هللا اسماعيل دمحم اسماعيل  ج  -  267

 63219برلم       21191416، تاريخ :  6713  2114/8/5 -عبد هللا اسماعيل دمحم اسماعيل  ج  -  268

 111131برلم       21191416، تاريخ :  6679  2117-2-22-ايمن عيسى لطب على  ج -  269

 139359برلم       21191416، تاريخ :  6669  2119/4/27 -احمد دمحم دمحم دمحم عطيه زؼيب  ج  -  271

 113134برلم       21191416، تاريخ :  6653  2115-1-15-ابراهيم عطيه دمحم الشناوى  ج -  271

 137981برلم       21191416، تاريخ :  6729  2118/12/23 -دمحم مضر محمود جميل  ج  -  272

 117194   برلم    21191416، تاريخ :  6638  2118/11/19 -ابراهيم احمد دمحم احمد همام  ج  -  273

 123625برلم       21191416، تاريخ :  6739  2115/7/11 -ضياء الدين محمود ابراهيم  ج  -  274

 123281برلم       21191416، تاريخ :  6646  2115-6-9 -صالح دمحم عبدالؽنى دمحم  ج  -  275

 65839برلم       21191416، تاريخ :  6691دمحم محمود ابراهيم ؼريب     -  276

 65839برلم       21191416، تاريخ :  6692دمحم محمود ابراهيم ؼريب     -  277

 65839برلم       21191416، تاريخ :  6693دمحم محمود ابراهيم ؼريب     -  278

 116536برلم       21191416، تاريخ :  6642  2111-3-7-جمال دمحم عبدالرحمن احمد  ج -  279

 116536برلم       21191416، تاريخ :  6643  2116-3-7-بدالرحمن احمد  ججمال دمحم ع -  281

 119311برلم       21191416، تاريخ :  6696  2111-12-4-شريؾ احمد دمحم أبراهيم النصيرى  ج -  281

 119311برلم       21191416، تاريخ :  6697  2116-12-4-شريؾ احمد دمحم أبراهيم النصيرى  ج -  282

 118884برلم       21191416، تاريخ :  6747  2114-4-27-دمحم صالح حسانين سليم العيوطى  ج -  283

 118884برلم       21191416، تاريخ :  6748  2119-4-27-دمحم صالح حسانين سليم العيوطى  ج -  284

 66115برلم       21191416، تاريخ :  6658  2115/11/1 -عبد السالم  عوض عبدالسالم دمحم  ج  -  285

 135798برلم       21191417، تاريخ :  6783  2118-4-24-مرفت محمود عبدالؽنى زهيان  ج -  286

 139542برلم       21191417، تاريخ :  6776  2119/5/11 -فايز فهيم جرجس عبدالمالن  ج  -  287

 122112برلم       21191417تاريخ : ،  6843  2115/2/24 -خالد لمحاوى عبدالعزيز سليمان  ج  -  288

 116181برلم       21191417، تاريخ :  6793  2118/8/31 -امانى محمود حسن دمحم  ج  -  289

 136522برلم       21191417، تاريخ :  6759  2118-7-15 -حسن عبدهللا عبدالعزيز حسن فرج  ج  -  291

 133734برلم       21191417، تاريخ :  6758  2117/11/1 -احمد ابراهيم احمد زكى ابراهيم  ج  -  291

 83322برلم       21191417، تاريخ :  6841  2119-3-17-دمحم السيد مهدى دبوس  ج -  292

 122261برلم       21191417، تاريخ :  6764  2115-3-13 -سليمان دمحم محمود عبدالمادر  ج  -  293
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 139128برلم       21191417، تاريخ :  6794  2119/4/6 -ج   اشرؾ فتحى متولى عوض هللا -  294

 135367برلم       21191417، تاريخ :  6815  2118-3-26-نورة احمد عبدالعزيز احمد  ج -  295

برلم       21191417، تاريخ :  6771  2121/3/13سارى حتى  2116/3/13 -عبدالسالم دمحم عبدالسالم على سلطان  ج  -  296

53718 

 53718برلم       21191417، تاريخ :  6771  2121/3/13سارى حتى  2116/3/13 -سلطان للمماوالت  ج  -  297

برلم       21191417، تاريخ :  6771  2121/3/13سارى حتى  2116/3/13 -سلطان لالستيراد والتصدير  ج  -  298

53718 

 138428برلم       21191417، تاريخ :  6762  2119/2/4 -دمحم دمحم دمحم عبدالشافى  ج  -  299

 111846برلم       21191417، تاريخ :  6841  2112-8-19-مها عبدالفتاح السيد عبدالفتاح  ج -  311

 111846برلم       21191417، تاريخ :  6842  2117-8-19-مها عبدالفتاح السيد عبدالفتاح  ج -  311

 98687برلم       21191417، تاريخ :  6791  2118/5/25 -نجالء عبدالمادر دمحم احمد حموده  ج  -  312

 81469برلم       21191417، تاريخ :  6815  2118/6/3 -اشرؾ دمحم صالح دمحم عبد الهادى  ج  -  313

 134446برلم       21191417يخ : ، تار 6811  2118/1/3 -رضا شعبان سالم دمحم  ج  -  314

 117841برلم       21191417، تاريخ :  6829  2114/2/1 -احمد احمد عبدالرحيم حجازى  ج  -  315

 117841برلم       21191417، تاريخ :  6831  2119/2/1 -احمد احمد عبدالرحيم حجازى  ج  -  316

 133461برلم       21191417، تاريخ :  6814  2117-11-8 -دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عسل  ج -  317

 81829برلم       21191417، تاريخ :  6826  2113-7-18-منى السيد احمد جادو  ج -  318

 81829برلم       21191417، تاريخ :  6827  2118-7-18-منى السيد احمد جادو  ج -  319

 129188برلم       21191417، تاريخ :  6785  2116-11-12-هانى دمحم دمحم السيد ممبل  ج -  311

 137415برلم       21191417، تاريخ :  6811  2118/11/3 -دمحم احمد دمحم فهمى دمحم  ج  -  311

 126334برلم       21191418، تاريخ :  6855  2116-4-11-عماد كمال محمود حسين سليمان  ج -  312

 127142برلم       21191418، تاريخ :  6845  2116-5-31 -ياسر دمحم رجب مصطفى  ج  -  313

 115716برلم       21191418، تاريخ :  6883  2113-7-28-مجدى دمحم على حسن جاد  ج -  314

 115716برلم       21191418، تاريخ :  6884  2118-7-28-مجدى دمحم على حسن جاد  ج -  315

 122725برلم       21191418، تاريخ :  6862  2115/4/27 -ناصر ابراهيم بيومى على  ج  -  316

 125373برلم       21191418، تاريخ :  6858  2115/12/31 -خالد دمحم على رمضان  ج  -  317

 139515برلم       21191418، تاريخ :  6851  2124-5-7سارى حتى  2119-5-7 -جالل دمحم خطاب  ج  -  318

 121187برلم       21191418، تاريخ :  6912  2114-8-19-ريب شريؾ  جانور ؼريب السيد ؼ -  319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 74913برلم       21191418، تاريخ :  6878  2116/5/21 -سمير فؤاد على حسين  ج  -  321

 139263برلم       21191418، تاريخ :  6861  2119/4/15 -احمد يوسؾ حسن مصطفى  ج  -  321

 71796برلم       21191418، تاريخ :  6919  2119/5/3 -نم  ج ماجد دياب سليمان ؼا -  322

 138548برلم       21191418، تاريخ :  1896  2119/2/16 -اشرؾ دمحم عبدالحكيم اسماعيل  ج  -  323

 91519برلم       21191418، تاريخ :  6881  2116/2/4 -تامر يوسؾ عبده يوسؾ  ج  -  324

 91519برلم       21191418، تاريخ :  6881  2111/2/4 -سؾ  ج تامر يوسؾ عبده يو -  325

 91519برلم       21191418، تاريخ :  6882  2116/2/4 -تامر يوسؾ عبده يوسؾ  ج  -  326

 139625برلم       21191418، تاريخ :  6871  2119/5/15 -صبحى شحته محمود على  ج  -  327

 124312برلم       21191418، تاريخ :  6512  2115/9/23 -دمحم عزت ابراهيم دمحم همام  ج  -  328

 126673برلم       21191423، تاريخ :  6992  2116-5-9-دمحم طه عبداللطيؾ دمحم امام  ج -  329

 93353لم   بر    21191423، تاريخ :  7129  2111/9/6 -عيسى دمحم عبدالسميع دمحم  ج  -  331

 93353برلم       21191423، تاريخ :  7131  2115/9/6 -عيسى دمحم عبدالسميع دمحم  ج  -  331

 119794برلم       21191423، تاريخ :  6921  2117/1/31 -سامح دمحم محروس عبدالحميد  ج  -  332

 118532برلم       21191423، تاريخ :  6921  2119/3/26 -بدر عبدالحكيم دمحم ايوب  ج  -  333

 131189برلم       21191423، تاريخ :  6941  2117-1-16-مصطفى ؼنيم السيد الخطيب  ج  -  334

 134673برلم       21191423، تاريخ :  7113  2118-1-27-هادى عبدالفتاح دمحم اسماعيل  ج -  335

برلم       21191423، تاريخ :  6936  2119/11/11السجل سارى حتى  2114/11/12-حسن احمد حسن مصطفى  ج -  336

121651 

برلم       21191423، تاريخ :  6934  2124/2/1سارى حتى   2119-2-1-السيد العربى فؤاد السيد دسولى  ج -  337

71467 

 139192برلم       21191423، تاريخ :  6974  2119-4-2-امانى دمحم على مصطفى  ج -  338

 61551برلم       21191423، تاريخ :  6928  2118-12-18-دمحم شرؾ الدين  ج هشام سالم -  339

 111996برلم       21191423، تاريخ :  7111  2117-9-2-دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالهادى  ج -  341

 114146برلم       21191423، تاريخ :  6962  2113-3-11-دمحم عبد النبى عطية النجار  ج -  341

 114146برلم       21191423، تاريخ :  6963  2118-3-11-دمحم عبد النبى عطية النجار  ج -  342

 131189برلم       21191423، تاريخ :  6941  2118-4-18-مصطفى ؼنيم السيد الخطيب  ج  -  343

 137228  برلم     21191423، تاريخ :  7121  2118/11/11 -وليد عبدالنبى عبدالحميد عطية  ج  -  344

 71731برلم       21191423، تاريخ :  7132  2118/8/12 --فايزعبدالحميد عبدالجليل  ج  -  345



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 81461برلم       21191423، تاريخ :  6995  2118/9/21 -صالح مصطفى حامد عبدالرحمن  ج  -  346

 138746برلم       21191423، تاريخ :  7111  2119/3/9 -ناديه ابراهيم نبوى طبل  ج  -  347

 113717برلم       21191423، تاريخ :  6919  2121/3/31سارى حتى  2115/3/31منير سليم ابراهيم رخا  ج ـ -  348

 113112برلم       21191423، تاريخ :  6993  2119-1-11-سهيرعبدالعاطى سالم ابراهيم  ج -  349

 138993برلم       21191423، تاريخ :  6971  2119-3-25-فادى دمحم حرب محمود يونس  ج -  351

 138757برلم       21191423، تاريخ :  7115  2119-3-9-دمحم سليمان احمد عبدهللا  ج -  351

 77737برلم       21191423، تاريخ :  6978  2112-7-12 -سعيد صالح حسين محمود صيام  ج  -  352

 77737برلم       21191423، تاريخ :  6979  2117-7-12 -سعيد صالح حسين محمود صيام  ج  -  353

 113117برلم       21191423، تاريخ :  6967  2117/12/6 -ايمان ابراهيم دمحم على مصطفى  ج  -  354

 118323برلم       21191423، تاريخ :  7115  2119/3/11 -ايهاب سيد دمحم سالم  ج  -  355

 116363برلم       21191423، تاريخ :  6999  2118-9-18 -عبدالرؤوؾ عبدالحميد حسن محمود  ج  -  356

 116513برلم       21191424، تاريخ :  7189  2118-11-7-نرفانة صبحى احمد على  ج -  357

 111662   برلم    21191424، تاريخ :  7196  2112-4-19-محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا  ج -  358

 111662برلم       21191424، تاريخ :  7197  2117-4-19-محمود مؽاورى ؼريب عبد هللا  ج -  359

 132318برلم       21191424، تاريخ :  7112  2117-7-9-مصطفى دمحم مصطفى كمال على  ج -  361

 84111برلم       21191424، تاريخ :  7144  2114-5-21-دمحم عبد هللا دمحم على نافع  ج -  361

 84111برلم       21191424، تاريخ :  7145  2119-5-21-دمحم عبد هللا دمحم على نافع  ج -  362

 84111برلم       21191424، تاريخ :  7146  2114-5-21-دمحم عبد هللا دمحم على نافع  ج -  363

 138168برلم       21191424، تاريخ :  7185  2119-1-9-عطية دمحم عطية سالم  ج -  364

 55512برلم       21191424، تاريخ :  7176  2116-11-2-عبدالمنعم  عبدالممصود  عبدالمعطى  ج -  365

 55512برلم       21191424، تاريخ :  7176  2116-11-2-عبدالمنعم  عبدالممصود  عبدالمعطى  ج -  366

 138571برلم       21191424، تاريخ :  7163  2119-2-18-حسام الدين السيد عبدالسالم احمد  ج -  367

 118159برلم       21191424، تاريخ :  7119  2119-2-16-عاطؾ دمحم عطية النجار  ج -  368

 132411برلم       21191424، تاريخ :  7161  2117-7-16-دمحم عبدالحميد سيد احمد عبداللطيؾ  ج -  369

 115787برلم       21191424، تاريخ :  7173  2113-8-3-مد حسن  جعبدهللا دمحم محمود اح -  371

 115787برلم       21191424، تاريخ :  7174  2118-8-3-عبدهللا دمحم محمود احمد حسن  ج -  371

 138869برلم       21191424، تاريخ :  7151  2119-3-17-نصر حمدى دمحم عوض هللا  ج -  372



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 134491برلم       21191424، تاريخ :  7169  2118-1-11-ى احمد احمد  جاحمد دمحم حسين -  373

 127711برلم       21191428، تاريخ :  7197  2116-6-28-هند ابراهيم حامد ابراهيم  ج -  374

 138841برلم       21191428، تاريخ :  7212  2119-3-16-هيثم عيد عباس دمحم  ج -  375

 138896برلم       21191428، تاريخ :  7176  2119-3-18-اس مصلحى  جصباح مصيلحى عب -  376

 116548برلم       21191428، تاريخ :  7193  2111-3-8-ناصر عبداللطيؾ صالح دمحم  ج -  377

 116548برلم       21191428، تاريخ :  7194  2116-3-8-ناصر عبداللطيؾ صالح دمحم  ج -  378

 127612برلم       21191428، تاريخ :  7178  2116-6-22-يؾ شحاتة  جالسيد عبداللط -  379

 92289برلم       21191428، تاريخ :  7134  2111-4-15-ايمن صالح احمد يوسؾ خليل  ج -  381

 92289برلم       21191428، تاريخ :  7135  2116-4-15-ايمن صالح احمد يوسؾ خليل  ج -  381

 138124برلم       21191428، تاريخ :  7182  2118-12-25-حسين  ج احمد عزت دمحم -  382

 116155برلم       21191428، تاريخ :  7253  2118-8-27-جمال السيد احمد دمحم منصور  ج -  383

 59616برلم       21191428، تاريخ :  7129  2113-2-25-احمد زاهى عطيه دمحم  ج -  384

 59616برلم       21191428، تاريخ :  7131  2118-2-25-احمد زاهى عطيه دمحم  ج -  385

 131258برلم       21191428، تاريخ :  7198  2117-1-22 -دمحم السيد حسنى على  ج  -  386

 83718برلم       21191428، تاريخ :  7151  2114/4/28 -مجدى فتحى السيد ابوالسعود  ج  -  387

 83718برلم       21191428، تاريخ :  7152  2119/4/28 -مجدى فتحى السيد ابوالسعود  ج  -  388

 83718برلم       21191428، تاريخ :  7153  2114/4/28 -مجدى فتحى السيد ابوالسعود  ج  -  389

 83718   برلم    21191428، تاريخ :  7154  2119/4/28 -مجدى فتحى السيد ابوالسعود  ج  -  391

 71781برلم       21191431، تاريخ :  7256  2119-4-26 -حافظ عطيه دمحم سالم ابوالعال  ج  -  391

 135743برلم       21191431، تاريخ :  7216  2118-4-21 -دمحم السيد دمحم عبدالعال  ج  -  392

 111356برلم       21191431، تاريخ :  7217  2119-5-16-الصادق دمحم الصادق مرسى  ج -  393

 96656برلم       21191431، تاريخ :  7218  2117-7-22-السيد الصادق السيد دمحم سليمان  ج -  394

 118934برلم       21191431، تاريخ :  6185  2124/4/31سارى حتى  2119/4/31ؼريب دمحم على ابراهيم  ج ـ -  395

 124291برلم       21191431، تاريخ :  7236  2115-4-31 -هيام السيد على موسى  ج  -  396

 118797برلم       21191431، تاريخ :  7221  2119-4-19-عصام دمحم دمحم عياد  ج -  397

 138817برلم       21191431، تاريخ :  7248  2119-4-31 -محمود جودة دمحم علوان جودة  ج  -  398

 125246برلم       21191431، تاريخ :  7221  2115-12-21-عايده حسين احمد السميع السيد  ج -  399



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 68971برلم       21191431، تاريخ :  7254  2117-6-22 -دمحم فتحى عبدالهادى عبدالرحمن  ج  -  411

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 82297برلم       21191411، تاريخ :  5733  2118/12/3 -شركة/مجدى ؼنايم وشريكه  ج  -  1

 82297برلم       21191411، تاريخ :  5733  2118/12/3 -مجدى ؼنايم وشركاه  ج  -  2

 82297برلم       21191411، تاريخ :  5733  2118/12/3 -شركة / ثروت دمحم بدوى احمد وشريكه  ج  -  3

 132321برلم       21191411، تاريخ :  5746  2117-7-8-وده وشركاه  جشركة /دمحم احمد دمحم متولى حم -  4

 132321برلم       21191411، تاريخ :  5746  2117-7-8-تعدل الى / ميرفت جمال احمد الجمل وشريكها  ج -  5

 121176برلم       21191412، تاريخ :  5813  2114/8/11 -رشاد فان سنتر  ج  -  6

برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-ركة /عبدهللا عبدالحميد على عبدالموى وشركاه  جتعدل الى ش -  7

111113 

 111113برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشركاه  ج -  8

 111113برلم       21191412خ : ، تاري 5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشريكه  ج -  9

برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-تعدل الى شركة /عبدهللا عبدالحميد على عبدالموى وشركاه  ج -  11

111113 

 111113برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشركاه  ج -  11

 111113برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشريكه  ج -  12

برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-تعدل الى شركة /عبدهللا عبدالحميد على عبدالموى وشركاه  ج -  13

111113 

 111113برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشركاه  ج -  14

 111113برلم       21191412، تاريخ :  5817  2119-4-19-شركة عبدهللا عبدالحميد على وشريكه  ج -  15

 135481برلم       21191412، تاريخ :  5877  2118/4/2 -شركة / سيد على سيد دمحم مكاوى وشريكه  ج  -  16

 69754برلم       21191413، تاريخ :  5937  2117/12/19 - جوده عبدالصادق وشركاه  ج شركه دمحم -  17

برلم       21191413، تاريخ :  5937  2117/12/19 -شركه سحر عبدالسالم سالم وشركاها لتجاره البذور والمبيدات  ج  -  18

69754 

 69754برلم       21191413، تاريخ :  5938  2112/12/19 -شركه دمحم جوده عبدالصادق وشركاه  ج  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191413، تاريخ :  5938  2112/12/19 -شركه سحر عبدالسالم سالم وشركاها لتجاره البذور والمبيدات  ج  -  21

69754 

 69754برلم       21191413، تاريخ :  5939  2117/12/19 -شركه دمحم جوده عبدالصادق وشركاه  ج  -  21

برلم       21191413، تاريخ :  5939  2117/12/19 -شركه سحر عبدالسالم سالم وشركاها لتجاره البذور والمبيدات  ج  -  22

69754 

 95688برلم       21191413، تاريخ :  5898  2117-4-9-شركة مصطفى كمال امين وشريكه  ج -  23

 95688برلم       21191413، تاريخ :  5898  2117-4-9-ش/كمال امين ابراهيم يحيى وشركاه  ج -  24
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