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عن صيدليه بشريه ،  113332برلم  22102121، ليد فى  21222.222ايمان دمحم السعيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 : كوبرى الحاج احمد  صان الحجر ملن احمد الشربينى احمد دمحمبجهة 

عن تعبئة وتوزيع  113345برلم  22102122، ليد فى  42222.222دمحم بدوى متولى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ملن احمد بدوى متولى -مواد ؼذائية ، بجهة : تلحوين 

عن ورشة صيانة  113355برلم  22102122، ليد فى  52222.222أس ماله ،  دمحم موافى على ؼمرى  ، تاجر فرد ، ر -  3

 ادوات كهربائيه وتجميعها ، بجهة : الصوه ملن عبدالعظيم احمد حسن صمر

عن  113314برلم  22102122، ليد فى  122222.222احمد عبدالوهاب عبدالرحمن بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 س المش ، بجهة : جوار مركز شباب سماكين الؽرب الحسينيه ملن دمحم حسين متولىومكاب-مخلفات زراعيه

عن تصنيع  113314برلم  22102121، ليد فى  12222.222مصطفى ثابت عبدالعزيز خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لصاصين شرق ملن دمحم مصطفى-فحم ، بجهة : مفارق الصالحيه 

عن مكتب  113012برلم  22102124، ليد فى  12222.222دمحم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السيد حسين السيد -  6

 توريد بالتات خشبيه ، بجهة : العدليه بلبيس ملن  حسين السيد دمحم حسين

ة لطع عن تجار 113352برلم  22102122، ليد فى  5222.222دمحم الشحات السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ملن الشحات السيد عبدالعال -شارع سمير ابوعرابى  -ؼيار سيارت ، بجهة : طريك الزرلية 

عن مطبعة  113354برلم  22102122، ليد فى  22222.222كيرلس جرجس ؼبلاير يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ملن نادية حبيب سعد -، بجهة : شارع المولد 

عن  113023برلم  22102124، ليد فى  12222.222ل ابو الماسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق كسبان عبدالعا -  0

 ش / رشدى / مساكن تعاونية / الزلازيك بملن عادل منصور على 4مكتب تاجير سيارات لدى الؽير ، بجهة : 

عن ادوات  113023برلم  22102124، ليد فى  152222.222رضا عبدهللا دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مكتبيه وخردوات ، بجهة : الدمحميه ملن حاتم دمحم ابراهيم

 113052برلم  22102121، ليد فى  12222.222مصطفى دمحم عبدالفضيل عبدالمجيد عسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 على ابراهيم دمحم جمعهعن مصنع مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المصبى شرق صان الحجر ملن 

عن محل  113032برلم  22102121، ليد فى  5222.222دمحم سعيد محمود ابراهيم مهير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ملن سعيد محمود ابراهيم مهير -حبوب وعالفة ، بجهة : شارع بورسعيد 
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 ترعة المنايات ملن محمود دمحم دمحم داإد

عن معرض  120165برلم  22102123، ليد فى  5222.222معرض جاويش للسيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15
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 ملن مصطفى اسماعيل حسن -كهربائية ، بجهة : كفر الحلبى 
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عن مالبس جاهزه عدا  114222برلم  22102120، ليد فى  5222.222رشا حامد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 المالبس العسكريه ، بجهة : االسديه ملن شرين عبدالسالم دمحم

عن  114243برلم  22102112، ليد فى  12222.222احمد عباده مصيلحى احمد عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شلشمون ملن  عباده مصيلحى احمد عطا هللا

عن لطع  114232برلم  22102114، ليد فى  12222.222دمحم رجب لمطع ؼيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 سيدؼيار سيارات ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن سميره دمحم ال

عن مكتب  114121برلم  22102114، ليد فى  12222.222وليد عمر عبداللطيؾ عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ع الجرجور بلبيس ملن سعيد جمعه عبدالعظيم

عن تجارة  114202برلم  22102114، ليد فى  12222.222خالد احمد دمحم عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مبيدات واسمده ومخصبات زراعيه وبذور ، بجهة : ابو شلبى /طريك الصالحيه الجديده ملن احمد دمحم عبدالستار

عن  114136برلم  22102115، ليد فى  52222.222حنان طلعت على عبدالجليل سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش محمود الشحات من ش ابو شوالى بلبيس ملن الشيماء دمحم فهمى البؽدادى منتجات ورليه ، بجهة :

عن مكتب  114114برلم  22102114، ليد فى  5222.222دمحم احمد احمد محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 توريدات معدات كافيهات ومطاعم ، بجهة : ش وابور التور فالوس ملن دمحم دمحم محمود خليفه

عن  113344برلم  22102122، ليد فى  122222.222دمحم جاب هللا فتوح مرداش سلوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بيع مراتب ومفروشات ، بجهة : ش العروبه مشتول السوق ملن رفعت عبدالحميد عبدالممصود

عن  113331برلم  22102122، ليد فى  12222.222فاطمة السيد ابراهيم اسماعيل عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : شلشلمون بملن السيد دمحم طلخان

عن مكتب  113335برلم  22102122، ليد فى  52222.222عبدالعزيز مشهور عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حميد حسنتوريدات ، بجهة : شلشلمون / بملن مشهور عبدال

عن مكتب  113331برلم  22102121، ليد فى  122222.222الشافعى حسين دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 توريدات عموميه ومماوالت عامه ، بجهة : ش ترعة المنيا ملن فتحيه دمحم عبدالهادى سالم

عن ممهى ، بجهة : ش  113334برلم  22102123، ليد فى  2222.222دمحم السيد حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 جمال عبدالناصر منيا الممح ملن نصره احمد دمحم

عن مكتب  113021برلم  22102124، ليد فى  12222.222عصام شولى ابراهيم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 اهيم محمودملن شولى ابر -الزوامل  -مماوالت ، بجهة : عزبة ابودياب 

عن تصنيع  133661برلم  22102123، ليد فى  25222.222مايكل عادل نصيؾ جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش السالم بملن مرفت ابراهيم محروس32كراسى بالستين ، بجهة : 

عن تصنيع  133661 برلم 22102123، ليد فى  25222.222مايكل عادل نصيؾ جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

ش السالم / االشارة / ملن تريزة ابراهيم محروس / بنشاط   بيع ادوات 32كراسى بالستين ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية / 

 منزليه بالجمله / براسمال / مائة الؾ جنيه
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عن تجاره  113031برلم  22102123، ليد فى  25222.222دمحم رفعت لطب فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34
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عن مكتبة ، بجهة  114215برلم  22102114، ليد فى  12222.222رحاب السيد جودة سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 ملن دمحم دمحم يوسؾ -: شارع دمحم مندور 

عن مزرعة دواجن  114115برلم  22102114، ليد فى  52222.222عبدهللا دمحم دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ملن هانم كمال دمحم -، بجهة : منشية خضر 

عن  114124برلم  22102115، ليد فى  12222.222عبدالحميد نعمان عبدالحميد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41
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 ملن السيد عبدالرحمن حسن -ية مخبز بلدى ، بجهة : شارع الجمهور

عن جزارة ،  113022برلم  22102124، ليد فى  12222.222محمود جمعه دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : ش بور سعيد ملن السيده حسين حسن

عن خدمات  113041م برل 22102121، ليد فى  12222.222سعيد سعيد عاشور محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ملن احمد السيد ضيؾ دمحم -ممابل باليستيشن مشالى ومركز االمل الطبى  -محمول ، بجهة : شارع مدرسة النصر االبتدائية 

عن تجارة لطع  113041برلم  22102121، ليد فى  52222.222دمحم دمحم على دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ملن شحاتة على دمحم -ة : السراسية ؼيار سيارات ، بجه

عن  113031برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد دمحم عبدالعزيز دمحم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مكتب توريد اجهزه كهربائيه ، بجهة : دهمشا مشتول السوق ملن دمحم عبدالعزيز دمحم عبدربه

عن  113012برلم  22102123، ليد فى  12222.222  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عوض هللا وهبه عوض هللا -  61

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ميت بشار منيا الممح ملن عوض هللا وهبه عوض هللا

 عن مكتب 114216برلم  22102120، ليد فى  12222.222احالم صالح عيد درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن سعيد عيد سليم خاطر

عن مخبوزات  113001برلم  22102120، ليد فى  52222.222رضا دمحم احمد دمحم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ملن احمد عبدالمنعم ناصر -بلبيس  -، بجهة : منشؤة السالم 

عن تجارة  114231برلم  22102112، ليد فى  15222.222حمد على السنباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم ا -  64

 لطع ؼيار سيارات مستعملة ، بجهة : طريك هرية الجديد لسم عبدالعزيز ملن/ منى عبدالمنعم احمد

عن ورشة  114261برلم  22102111، ليد فى  52222.222سناء يوسؾ عيد يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ملن عثمان دمحم ابراهيم -عزبة الورشة  -تشؽيل معادن ، بجهة : كفر الحمام 

عن  114125برلم  22102114، ليد فى  25222.222امال عثمان عبدالرحمن البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بماله ، بجهة : المرالره ملن دمحم عبدهللا عبدالحى

عن  114122برلم  22102114، ليد فى  222222.222مد ابراهيم دمحم ابراهيم ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  61

 معلؾ مواشى ، بجهة : ع الحسينيه الحلميه ابوحماد ملن اسالم ابراهيم دمحم

عن  114200برلم  22102114، ليد فى  252222.222دمحم عبدالرحمن ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ملن صالح دمحم السيد -الكفرية  -حظيرة لتربية المواشى الحالبة ، بجهة : منشؤة الماضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  114211برلم  22102114، ليد فى  1222.222سلوى دسولى عبدالوهاب داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

  عبدالرازق دمحمملن دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ام رماد 

عن مكتب عمارات  114113برلم  22102114، ليد فى  5222.222ابوبكر اسامه دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 وتوكيالت تجاريه ، بجهة : ش ترعه المنيا فالوس ملن اشرؾ احمد السيد على

عن ورشة ميكانيكا  114141برلم  22102115، ليد فى  5222.222دمحم بسيونى عمل يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ، بجهة : امام نادى الصيد / الصالحية الجديدة بملن السيد دمحم كامل دمحم صمر

عن كوافير حريمى ،  114162برلم  22102116، ليد فى  21222.222دنيا دمحم السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 دمحم السيد علىملن  -بجهة : هرية رزنة 

عن لطع ؼيار  114446برلم  22102123، ليد فى  52222.222السيد مصطفى السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 سيارات ، بجهة : شوبن بسطه ملن دمحم سمير نظيم

عن مكتب  113326لم بر 22102121، ليد فى  5222.222السيد السيد عبدالحافظ دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ملن عبدالحافظ السيد عبدالحافظ -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : الصنافين البحرية 

عن فرن تسوية  113343برلم  22102122، ليد فى  21222.222ايمن منير عبدهللا ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ملن منير عبدهللا ابراهيم -، بجهة : المسلمية 

عن  113361برلم  22102122، ليد فى  52222.222اسامه عبدالعظيم ابراهيم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 معلؾ مواشى ، بجهة : تلحوين ملن  عبدالعظيم ابراهيم مرسى

لطع ؼيار  عن 113312برلم  22102122، ليد فى  25222.222احمد حسانين امام عربان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تون تون ، بجهة : ش هندسة الرى /طريك المروربجوارمسجد الجناينى ملن احمد خالد حسن

عن مكتب  113315برلم  22102121، ليد فى  12222.222تهانى دمحم دمحم رشاد زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 يسير دمحم دمحم رشادرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصحافه مركز مشتول السوق ملن ت

عن مكتب  113321برلم  22102121، ليد فى  12222.222اسماء دمحم كمال على نصرهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الطويله ملن عزت دمحم عبدالرحمن لطب

عن مكتب  113332برلم  22102123، ليد فى  52222.222 السيد دمحم احمد السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  32

 رحالت داخليه ، بجهة : ش سعد زؼلول فالوس ملن محمود احمد عبدالموى

عن  113010برلم  22102124، ليد فى  12222.222السيد خالد ابراهيم دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بيشة عامر ملن صابر ابراهيم دمحم عبدالرحمن-: عزبة الحواط  مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة

عن  113022برلم  22102124، ليد فى  21222.222هانى طارق دمحم حامد عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ثالجة مواد ؼذائيه وتموينيه ، بجهة : تلبانه ملن طارق دمحم حامد عبدالواحد

عن جزاره ،  113011برلم  22102124، ليد فى  5222.222عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايات احمد دمحم  -  33

 بجهة : ش عبدالسالم والسادات الحريرى الزلازيك ملن ماهر خالد على دمحم عكاشه

عن ورشة  113033برلم  22102121، ليد فى  12222.222دمحم دمحم محروس دمحم عطية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ملن دمحم محروس دمحم -دهانات ، بجهة : الكتيبة 

عن معرض  120165برلم  22102123، ليد فى  12222.222معرض جاويش للسيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 سيارات ، بجهة : ترعة المنايات امام مولؾ المنصورة الزلازيك ملن اسامه السيد عبده دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معرض  120165برلم  22102123، ليد فى  12222.222للسيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   معرض جاويش -  36

بناحية برج الملون ش  2221-1-23فى  120165سيارات ، بجهة : له محل خدمات تسويك ومعرض سيارات واستيراد برلم 

 ترعة المنايات ملن محمود دمحم دمحم داإد

عن تجاره  113062برلم  22102123، ليد فى  52222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السيد يوسؾ مصطفى  ،  -  31

 االحذيه ، بجهة : ش المساح من ش بورسعيد بلبيس ملن صابر احمد السيد

عن مماوالت  113063برلم  22102123، ليد فى  122222.222احمد وائل حافظ دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 دات ، بجهة : ش عطيه الؽمرى حى المستشارين ثان الزلازيك ملن ممدوح دمحم محمود االسيوطىعامه وتوري

عن دعاية  114210برلم  22102120، ليد فى  22222.222اسالم هشام حامد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 خليل ملن دمحم المهدى -النحال  -واعالن ، بجهة : شارع الحلفاوى من شارع فاروق 

عن  165352برلم  22102120، ليد فى  5222.222شادى احمد ثابت النادى دمحم النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 ملن دمحم السيد حسين -صالة العاب رياضية ، بجهة : بنايوس 

عن  165352برلم  22102120، ليد فى  5222.222شادى احمد ثابت النادى دمحم النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 2213-1-12افتتح  -توريدات عامة  -بنايوس  -صالة العاب رياضية ، بجهة : له محل بشارع خالد بن الوليد 

عن بيع  114241برلم  22102112، ليد فى  21222.222صالح متولى احمد براهيم البالط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 زرلا ـ ابراش مشتول السوق ملن/زينب احمد جبرموتوسيكالت ، بجهة : كوبرى ال

عن مكتب  114234برلم  22102112، ليد فى  122222.222دمحم يحيى دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 مماوالت ، بجهة : ش المناة م من ش هندسة الرى ملن سحر دمحم السيد

عن تعبئه  114251برلم  22102111، ليد فى  42222.222ماله ،   كريم احمد عبدالسميع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  04

 وتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : شيبه النكاريه الزلازيك ملن هانم عبدالحليم فرج

عن توريدات  114240برلم  22102111، ليد فى  52222.222دمحم عبدالمادر دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ملن علياء عبدالعال دسولى الحوت -الصالحية المديمة  -ين ، بجهة : شارع الجزيرة عامة وخدمات لموز

عن مفروشات  114261برلم  22102111، ليد فى  12222.222سعيده احمد دمحم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ، بجهة : ميت ربيعه بلبيس ملن خليل دمحم شوشين

عن تصنبع  113310برلم  22102121، ليد فى  12222.222ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالرحمن دمحم  -  01

 ملن نوفل ابراهيم نوفل -بجوار المسجد  -كرتون ، بجهة : شارع المنيسى 

: عن بماله ، بجهة  113334برلم  22102122، ليد فى  5222.222احمد على على عيسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ش عفيفى خطاب / بملن محمود على على عيسوى

عن مكتب مماوالت  113363برلم  22102122، ليد فى  52222.222يسرى هشام دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 عامه ، بجهة : ش بورسعيد ابوحماد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عن معرض  113315برلم  22102122، ليد فى  12222.222،   السيد حامد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  122

 بحر البمر الحسينيه ملن صالح حامد دمحم احمد1سيارات ، بجهة : 

عن  113331برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد رفعت ابراهيم دمحم مزروع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 هوا ملن هانى احمد عليوه مشعلمكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : سن

عن تصنيع  113330برلم  22102123، ليد فى  12222.222المإسسه الهندسيه للمبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 جمالونات ، بجهة : طريك الكليه الجويه الخلفى خلؾ الطياره بلبيس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنيع  113330برلم  22102123، ليد فى  12222.222المإسسه الهندسيه للمبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

ش  13فى مدينه نصر   6من المجموعه  36والفمره  10جمالونات ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت واستيراد عدا المجموعه 

 زهير صبرى

عن مماوالت  113301برلم  22102123، ليد فى  522222.222احمد مصطفى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 عموميه ، بجهة : ش بورسعيد الحسينيه ملن ابراهيم على مرسى

عن  113020برلم  22102124، ليد فى  32222.222عبدالمادر على عبدالمادر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ملن محمود على عبدالمادر -بساتين االسماعيلية  -ورشة تصنيع مالبس ، بجهة : عزبة زكى 

عن تصنيع  153124برلم  22102124يد فى ، ل 222222.222ممدوح دمحم فرحان سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 احذيه ، بجهة : كفر ابراش م مشتول السوق ملن عبدالرحمن حسن صالح سليمان

عن تصنيع  153124برلم  22102124، ليد فى  222222.222ممدوح دمحم فرحان سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

بناحية كفر ابراش م مشتول  2216-12-11فى  153124كسسوارات برلم احذيه ، بجهة : له محل تجارة احذيه وشنط جلد وا

 السوق ملن جمال دمحم فرحان

عن توريد  113015برلم  22102124، ليد فى  15222.222فوزيه محمود دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

يد كافه لطع ؼيار اجهزه تبريد وتكييؾ الخاصه بالمستشفيات ، اجهزه طبيه وكافه مستلزماتها توريد كافه انواع اللمبات الطبيه تور

 بجهة : ابونجاح الزلازيك ملن صبرى دمحم ؼتورى

عن مكتب رحالت  113010برلم  22102123، ليد فى  5222.222ادهم هانى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 ملن هانى على دمحم علىكفر الحصر -داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش احمد عرابى 

عن  113055برلم  22102123، ليد فى  12222.222عبدالعزيز محمود السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر احمد جبران الزلازيك ملن عبدهللا محمود السيد

عن مكتب  113002برلم  22102120، ليد فى  252222.222، رأس ماله ،   رامى السيد سالمه ابراهيم  ، تاجر فرد -  111

 ش الصفا والمروه االشاره ثان الزلازيك ملن عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا ابراهيم1مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  114226 برلم 22102120، ليد فى  52222.222دمحم البالسى ؼازى السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 حظيرة مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى مشه /صان المبليه /صان الحجر ملن البالسى ؼازى السيد

عن مكتب  114246برلم  22102112، ليد فى  22222.222دمحم نعيم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

  مصطفى علىمماوالت عامة و توريدات عمومية ، بجهة : بنى صالح ملن/ نعيم دمحم

عن بماله تموينيه  114232برلم  22102112، ليد فى  12222.222والء دمحم كمال عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ، بجهة : طويحر ملن عامر عبدالممصود على

عن تصنيع  152646برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد عادل عماره حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 منتجات بالستين ، بجهة : ش ت الجوت سعدون بلبيس ملن ساميه عبداللطيؾ عزازى

عن تصنيع  152646برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد عادل عماره حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

عموميه فى طريك الوكايل موازى لطريك منتجات بالستين ، بجهة : له محل اخر عن رفع هالن ومخلفات مصانع وتوريدات 

 المطار ملن ساميه عبداللطيؾ عزازى

 114233برلم  22102112، ليد فى  52222.222عبدالممصود دمحم عبدالممصود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 عن حظيرة مواشى ومواشى حالبه ، بجهة : كفر الحلبى ملن وليد دمحم عبدالممصود

عن  114251برلم  22102111، ليد فى  22222.222حمود زكى بدوى دمحم سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  113

 ملن عزت السيد عزالدين -طريك مشتول السوق   -ادوات سباكة وكهرباء ، بجهة : سنهوا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  114260برلم  22102111، ليد فى  52222.222دمحم على انور محمود داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ملن عصام الدين جابر على -مشتول السوق  -شارعى المدينة المنورة  26توريدات وتركيبات عامة وادارة مشروعات ، بجهة : 

عن مكتب  113336برلم  22102122، ليد فى  12222.222عبدالفتاح عطية احمد رشيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 عمال ، بجهة : الحميدية بملن سعيد عبدالفتاح عطية رحالت داخلية ونمل

عن تجاره  113360برلم  22102122، ليد فى  52222.222طه شحتو احمد كحيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اعالؾ وحبوب ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن احمد شحتو احمد كحيل

 113014برلم  22102124، ليد فى  62222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد عبدالمنعم السيد عبدالمجيد عز -  122

 عن تربيه مواشى ، بجهة : كفر االشراؾ الزلازيك ملن عبدالمنعم السيد عبدالمجيد عز

عن معلؾ  113331برلم  22102123، ليد فى  1222222.222دمحم شعبان دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ى تسمين وحالبه ، بجهة : كشين ملن السيد شعبان دمحممواش

عن مكتب  113313برلم  22102123، ليد فى  12222.222رسميه سعد سالم عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بحطيط ابوحماد ملن ثابت عبدالعزيز سيد احمد

برلم  22102123، ليد فى  25222.222ضوان السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالمنعم محمود عبدربه ر -  125

 كفر شلشلمون ملن دمحم محمود عبدربه رضوان السماحى-عن مصنع مواسير ، بجهة : عزبة صبحى  113302

عن مكتب  113026برلم  22102124، ليد فى  12222.222عبدهللا دمحم زؼابة عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ملن محمود دمحم زؼابة -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : مين سهيل 

عن طحن وبيع  113024برلم  22102124، ليد فى  12222.222احمد دمحم على دمحم عنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 فالوس ملن دمحم محمود فهمى احمد العطار-بن ، بجهة : ش المشروع 

عن طحن وبيع  113024برلم  22102124، ليد فى  12222.222حمد دمحم على دمحم عنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  123

ههيا -سجل تجارى االبراهيميه بناحية ش احمد عرابى  2211-1-12فى  20363بن ، بجهة : له محل مالبس جاهزه بالجمله برلم 

 ملن دمحم على دمحم عنان

عن طحن وبيع  113024برلم  22102124، ليد فى  12222.222دمحم عنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم على  -  120

سجل تجارى االبراهيميه بناحية ش مصطفى كامل  2213-5-23فى 20363بن ، بجهة : كما له محل طحن وبيع بن برلم تابع 

 ملن سلوى دمحم دمحم احمد

عن مدشه حبوب  113052برلم  22102121، ليد فى  12222.222رأس ماله ،   هانى احمد على احمد  ، تاجر فرد ، -  132

 واعالؾ ، بجهة : الرست صان الحجر ملن عبدالرحمن هانى احمد على

عن  113025برلم  22102124، ليد فى  52222.222عمر عبدالتواب احمد وهيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الممح ملن ايمان دمحم حسن الوميتال ، بجهة : شلشلمون منيا

عن حبوب  113051برلم  22102123، ليد فى  12222.222اكرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 وعالفه واسمده ، بجهة : انشاص الرمل ملن دمحم عبدالمادر دمحم العبودى

عن حبوب  113051برلم  22102123، ليد فى  12222.222ماله ،   اكرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس -  133

بناحية  2225-12-21وشطب فى  125101وعالفه واسمده ، بجهة : كان له محل باسمده كيماويه ومبيدات وبذور زراعيه برلم 

 انشاص الرمل م بلبيس

عن تبريد  113030برلم  22102123، ليد فى  152222.222دمحم اسامه ابراهيم عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 وتكييؾ ، بجهة : الروضه ملن ملن دمحم احمد حسن

 عن 113004برلم  22102120، ليد فى  5222.222عادل عمر رجب ابراهيم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بماله ، بجهة : ش نور المدينه بلبيس ملن عمر رجب ابراهيم عبدالهادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114221برلم  22102112، ليد فى  52222.222احمد بهجت عبدالفضيل جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 شبرا السالم ملن  بهجت عبدالفضيل جاب هللا-مكتب توريدات عامه ، بجهة : عزبة وهبه 

عن مكتب  114234برلم  22102114، ليد فى  12222.222عاطؾ دمحم هاشم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مماوالت ، بجهة : كفر حفنا بلبيس ملن دمحم هاشم حسين

عن حدايد  114235برلم  22102114، ليد فى  22222.222عمرو عبدالمعز على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 الحسينيه ملن جمال على جبر دمحم-حى الزهور -ت ، بجهة : ش مركز شرطة الحسينيه وبويا

عن  114121برلم  22102114، ليد فى  122222.222هانى عبدالسالم عبدالمتعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 ظ عبداللطيؾ دمحممكتب لمطع ؼيار السيارات ، بجهة : ش ترعة المنيا / برج ابو عبدون / بملن حاف

عن مصنع  114166برلم  22102116، ليد فى  12222.222ايمن عبدالعزيز سالمه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تعبئه مواد كيماويه ومنظفات ، بجهة : تل الضباع منشاه شفيك منيا الممح ملن السيد عبدالعزيز سالمه سويلم

عن بماله ،  114111برلم  22102116، ليد فى  22222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عبدالمادر احمد ؼانم -  141

 بجهة : لصاصين الشرق ملن كمال انور بيومى

عن مواشى  114243برلم  22102111، ليد فى  122222.222سحر خالد دمحمؼريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ملن خالد دمحم ؼريبالحسينيه ثانى -حالبه ، بجهة : ازولين 

عن مفروشات ،  114255برلم  22102113، ليد فى  12222.222دمحم عدلى دمحم شام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ملن عفت السيد على حسن -بجهة : الربعماية 

عن  113361لم بر 22102122، ليد فى  5222.222عبيد زكى عبدالمجيد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 صالون حالله ، بجهة : شوبن بسطه الزلازيك ملن اسماعيل احمد اسماعيل

عن حظيرة  113363برلم  22102122، ليد فى  52222.222منال عيسى حسن عجيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لتربية مواشى حالبه ، بجهة : العزيزيه ملن دمحم عبدالرحمن سليمان

عن تصنيع  113312برلم  22102122، ليد فى  52222.222سن عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زينب ح -  146

 كرتون ، بجهة : ع المناجاه الكبرى الحسينيه ملن دمحم السيد احمد علوان

عن تصدير  113313برلم  22102121، ليد فى  122222.222تامر احمد دمحم على عليان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ، بجهة : ش جمال عبدالناصر ملن احمد دمحم على عليان

عن تعبئة  113311برلم  22102121، ليد فى  12222.222على السيد على ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 وتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : البيوم ملن السيد على ابراهبم

عن  113313برلم  22102121، ليد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رحاب عبدالصبور توفيك دمحم -  140

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : المناجاه الكبرى ملن على عبدالعال دمحم

عن  142423برلم  22102123، ليد فى  32222.222احمد انيس فإاد فالوجى الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 انشاص الرمل ملن عزيزة عبدالمنعم رمضان 3رض سيراميكا ، بجهة : محل رلم مع

عن  142423برلم  22102123، ليد فى  32222.222احمد انيس فإاد فالوجى الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

بناحية انشاص الرمل ملن  142423معرض سيراميكا ، بجهة : له محل مماوالت عامه وتوكيالت تجاريه وخدمات نظافه  برلم 

 عزيزة عبدالمنعم رمضان

عن  113043برلم  22102121، ليد فى  32222.222رمضان وصفى مختار عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 اعمال لحامات البولى اثيلين ، بجهة : كفر اباظه الزلازيك ملن احمد ضيؾ ابراهيم مهدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ترزى ،  113034برلم  22102121، ليد فى  5222.222رعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام دمحم رمضان يونس ب -  153

 ملن ملن عبدالحميد عبدالوهاب دمحم -بجوار مسجد بركة  -بجهة : شبرا النخلة 

عن  113034برلم  22102123، ليد فى  25222.222احمد عبدالبالى احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تجارة اجهزه كهربائيه وادوات منزليه ، بجهة : المطاويه ملن دمحم عبدالبالى احمد

عن  113063برلم  22102123، ليد فى  12222.222ناصر حسينى الدمرداش اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ملن سوزان على دمحم بيع مالبس حريمى واوالدى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش مسجد النصر المنايات

عن نمل  114222برلم  22102120، ليد فى  1222.222عبدالحميد السيد عبدالاله على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 وتوريدات عامه ، بجهة : ع السيد ايوب ابوحماد ملن وحيد عبدالحميد السيد عبدالاله

عن تجاره  113006برلم  22102120، ليد فى  22222.222أس ماله ،  دمحم مصطفى دمحم ابراهيم نجم  ، تاجر فرد ، ر -  151

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : ش يوسؾ الفمى من ش سعد الشبراوى بلبيس ملن مصطفى دمحم ابراهيم

عن  166263برلم  22102120، ليد فى  252222.222احمد عبده محمود دمحم العمبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ملن الطالب -لصاصين الشرق  -صناعة خزانات المياه البالستين ، بجهة : مفارق الشرطة طريك االسماعيلية مصنع ل

عن  166263برلم  22102120، ليد فى  252222.222احمد عبده محمود دمحم العمبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 1001-0-23افتتح  -تصدير  -لمناجاة الصؽرى مصنع لصناعة خزانات المياه البالستين ، بجهة : له محل با

عن مكتبة و  114241برلم  22102112، ليد فى  5222.222فولية شبراوى مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 خردوات ، بجهة : بيشة لايد ـ ملن/ كامل صالح الدين دمحم

عن  114233برلم  22102114، ليد فى  25222.222ماله ،   محسن عبدالعظيم حسنى عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس -  161

 مخبز طبالى نصؾ الى ، بجهة : طهر حميد الزلازيك ملن عطيه اسماعيل عطيه

عن تجارة  114262برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد صالح عبدالسالم زياده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجهة : سواده ملن عبدالسالم صالح عبدالسالم زيادهاالسمده والمعدات الزراعيه ، 

عن مماوالت  114123برلم  22102114، ليد فى  52222.222حماده محمود السيد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 عامه ، بجهة : العباسه ابوحماد ملن هانى محمود سعيد

عن  114216برلم  22102114، ليد فى  3222.222هيثم عبدالمنعم دمحم على االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : عزبة عبدالالة الصنافين البحريه ملن  عبدالمنعم دمحم على االشمر

عن مالبس  114206برلم  22102114، ليد فى  32222.222،  احمد السيد موسى زامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  165

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الجيش ملن عزه منير دمحم

 114135برلم  22102115، ليد فى  12222.222محمود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 هة : النعامنه ملن  يسرى عبدالشافى ابراهيمعن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بج

عن  114202برلم  22102114، ليد فى  222222.222احمد رمضان كردى حسن حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ملن دمحم اسعد السيد -ورشة رخام ، بجهة : ابو برى 

عن لطع  113351برلم  22102122، ليد فى  52222.222محمود بركات محمود شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ؼيار سيارات ، بجهة : ع الشورى المرين ملن رضا منصور دمحم

عن مواشى  113365برلم  22102122، ليد فى  52222.222دمحم عبدالمعطى على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 عادل عبدالمعطى على مرسى منشؤة ابو عمرملن-حالبه ، بجهة : اصالح تيمور الجديده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مواشى  113365برلم  22102122، ليد فى  52222.222دمحم عبدالمعطى على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

بناحية لرية خالد بن الوليد سهل  2226-3-21والؽى فى  2225-12-5فى  125652حالبه ، بجهة : كان له مواشى حالبه برلم 

 نيهالحسينية م الحسي

عن بوتين  113350برلم  22102122، ليد فى  12222.222هبه صالح ابوجبل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ملن احمد دمحم احمد مصطفى-بجوار مجمع المحاكم -مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : برج خلؾ 

عن توزيع  113340برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم فريد عبدالرحمن فريد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ملن فريد عبدالرحمن فريد -المنشية  -جميع انواع االسمان ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب 

عن مكتب رحالت  113356برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم السيد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ملن راوية فتحى عليوة -بجهة : كفر دنوهيا  داخلية ونمل عمال ،

عن مكتب  113306برلم  22102123، ليد فى  21222.222دمحم يوسؾ عدلى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : المنشيه الجديده ملن السيد على حسن

عن معلؾ  113020برلم  22102124، ليد فى  12222.222س ماله ،  فوزيه عمرى السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأ -  115

 مواشى حالبه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن السيد حسين عبدالرحمن

عن مكتب  113031برلم  22102121، ليد فى  12222.222دمحم دمحم محمود على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 : الصحافه مركز مشتول السوق ملن هيثم دمحم فاروق دمحم رحالت ونمل عمال داخلى ، بجهة

عن  113046برلم  22102121، ليد فى  52222.222عبدهللا صالح السيد مصطفى دحية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ملن هانى محمود سعيد دمحم -عدا المالبس العسكرية ، بجهة : حى المؽازى  -مالبس جاهزة 

عن مكتب  113015برلم  22102123، ليد فى  12222.222محمود حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هدى حسين -  113

 رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : ع الخشاينه بساتين االسماعيليه بلبيس ملن عبدهللا شحاته عبدالرحمن

 114211برلم  22102120، ليد فى  12222.222مصطفى ماهر مصطفى السيد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : الؽفاريه مشتول السوق ملن دمحم على السيد على افندى

عن  114211برلم  22102120، ليد فى  12222.222عديله الهادى حامد احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 عمال شركات ، بجهة : بساتين االسماعيليه بلبيس ملن الهام الهادى حامد مكتب رحالت داخليه ونمل

عن  114236برلم  22102112، ليد فى  12222.222عبدالحميد على عبدالحميد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بدالفتاحمطعم كشرى و حلوانى ، بجهة : برج الهدى عنتر ش بورسعيد المنتزة ملن/ ياسر , سامح دمحم ع

برلم  22102111، ليد فى  122222.222داود للتوريدات العموميه والمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش مسجد الطاهرات بلبيس ملن دمحم السيد احمد سالمه12عن توريدات عموميه ومماوالت عامه ، بجهة :  114265

عن  114264برلم  22102111، ليد فى  42222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالفتاح عبدالممصود طاحون   -  133

 ملن سعاد دمحم حسن -معلؾ تسمين مواشى ، بجهة : العزيزية 

عن مكتب  114201برلم  22102114، ليد فى  12222.222امير دمحم السيد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش عبدالعزيز سعد حى مبارن ملن محمود عبدالمنعنم متولى 1جهة : رحالت داخليه ونمل عمال ، ب

عن  114142برلم  22102115، ليد فى  5222.222نادر عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن عفاؾ بيومى دمحم دمحم

عن  114145برلم  22102115، ليد فى  12222.222ابراهيم عبدالعزيز دمحم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مكتب رحالت ونمل عمال داخلى ، بجهة : تلحوين الزلازيك ملن اكمل زكى مهران



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114151برلم  22102116، ليد فى  5222.222مرسا يوسؾ فوزى عبدالمدوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن عبدالسيد عوض هللا عبدالسيد

عن تجارة  114113برلم  22102116، ليد فى  12222.222محمود جمال فهمى انور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شية السادات / الزلازيك بملن نجوى سعد الدين فهمىش المطبعة / من 1موبايالت واكسسوار محمول ، بجهة : 

عن بماله ،  114106برلم  22102111، ليد فى  22222.222انور حسن عباس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 ش المعهد الدينى العصلوجى الزلازيك ملن عماد صبرى محمود 45بجهة : 

عن  114221برلم  22102111، ليد فى  52222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  سمر عطيه دمحم الحمار عبدالرحمن  ، ت -  102

 محل بيع ادوات منزليه ، بجهة : كرديده منيا الممح ملن ابومسلم احمد مصيلحى

 114161برلم  22102116، ليد فى  12222.222نسمه عادل محمود مصلحى فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 ون تون ، بجهة : الزنكلون جوار مسجد ورور الزلازيك ملن جوده حسن جوده حسنعن تجاره سيارات وت

عن  113323برلم  22102121، ليد فى  5222.222فتحى محمود فتحى محمود سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 مكتب توريدات عماله للشركات ، بجهة : ش البريد النخاس الزلازيك ملن  نسمه على دمحم

عن توريدات  113341برلم  22102122، ليد فى  12222.222حسام احمد عبدالفتاح فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 مستحضرات وادوات تجميليه محليه ، بجهة : ابراش مركز مشتول السوق ملن احمد عبدالفتاح فوده

 113342برلم  22102122، ليد فى  12222.222ماله ،  رفيدة عبدالخالك عمر عبدهللا السداوى  ، تاجر فرد ، رأس  -  104

 عن صيدلية ، بجهة : كفر ابراش / مشتول السوق بملن عبدالخالك عمر عبدهللا حسن

عن  113353برلم  22102122، ليد فى  52222.222مصطفى خالد مصطفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 ملن نادية السيد ابراهيم -بجوار مولؾ مصر  -مكتب مماوالت عامة ، بجهة : االحرار 

عن  113301برلم  22102123، ليد فى  3222.222سحر عيد محمود ابراهيم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : العصلوجى جوار ماكينه ابوشنبدى الزلازيك ملن دمحم مرسى ابراهيم عيسى

عن تجارة  113012برلم  22102124، ليد فى  6222.222لى ابراهيم عرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم عرا -  101

 ملن عرالى ابراهيم عرالى -مواد ؼذائية ، بجهة : منشية تلبانة 

اجهزه عن تجاره  113016برلم  22102124، ليد فى  22222.222ناديه على دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 فالوس اول ملن عبدالرازق على ابراهيم حموده 121ش  4التكييؾ وفالتر المياه ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتب  113053برلم  22102123، ليد فى  5222.222فاطمه دمحم رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 محمود رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : نشوة ملن عايده السيد عرابى

عن بيع  113011برلم  22102123، ليد فى  52222.222دينا على عبدهللا عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 شيبه ملن عرفات دمحم سليمان احمد-ادوات منزليه ، بجهة : ش استوديو العروسه

عن مكتب  113033برلم  22102123فى  ، ليد 12222.222هدى دمحم ابراهيم يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ملن دمحم عبدالحميد دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر عطاهللا سالمة 

عن  113050برلم  22102123، ليد فى  12222.222اسامة عبدالحميد موسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 المصطفى / ام رماد بملن السيد عبدالرازق دمحم عزب مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ش صيدلية

عن مكتب  113014برلم  22102123، ليد فى  12222.222كريم ابراهيم كمال فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن عادل كمال فهمى

عن كى  114212برلم  22102120، ليد فى  52222.222طية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء جمال دمحم رشاد ع -  224

 ملن هالة مصطفى حامد خطاب -المومية  -بخار ومؽسلة ، بجهة : شارع رشدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات  114224برلم  22102120، ليد فى  5222.222اشرؾ عبده يوسؾ الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بجهة : مشتول الماضى / بملن مصطفى السيد احمد عبدالجوادمحمول ، 

عن بيع جمله  114232برلم  22102112، ليد فى  25222.222امانى مسلم صابر بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 مواد ؼذائيه ، بجهة : ش برهام لسم عبدالعزيز الزلازيك ملن وداد خليل دمحم

عن  114244برلم  22102112، ليد فى  12222.222د ابوالحاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شعبان ابو سريع احم -  221

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الحوض الطويل ملن مجدى ابو سريع احمد ابوالحاج

عن سوبر  114263برلم  22102111، ليد فى  52222.222ضاحى دمحم هاشم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ملن عالء دمحم هاشم -ماركت ، بجهة : شارع ترعة مصطفى افندى 

عن مكتب  114212برلم  22102111، ليد فى  52222.222دمحم فتحى على السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 نمل وتوزيع مواد ؼذائية ، بجهة : مكتب نمل وتوزيع مواد ؼذائية

عن بماله  114212برلم  22102111، ليد فى  12222.222 حرموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبدالجليل دمحم -  212

 تموينيه ، بجهة : ش بورسعيد امام بنزايون بلبيس ملن جمالت السيد عبدالحكيم

حلوانى  عن محل 114131برلم  22102115، ليد فى  5222.222احمد طلعت محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ، بجهة : ش ترعة مصطفى افندى ملن خالد حسين على

عن مكتب  114110برلم  22102114، ليد فى  5222.222هناء سعيد عبدالفتاح الطنوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ملن دمحم فتحى عبدالفتاح -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ميت ربيعة 

عن  114111برلم  22102114، ليد فى  21222.222هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امل دمحم حسانين ضيؾ -  213

 مستحضرات تجميل محليه ، بجهة : المناجاه الصؽرى الحسينيه ملن اسالم اسماعيل مصطفى

 عن تصنيع 114141برلم  22102115، ليد فى  522222.222احمد سعيد حسن الملط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

مستحضرات طبية وبيطرية ومكمالت ؼذائية ومستحضرات التجميل المحلية ومبيدات حشرية ومستلزمات طبية ومطهرات لدى 

 ملن دمحم عبدالعزيز محمود -من شارع الؽشام  -شارع البنا  1الؽير ، بجهة : 

عن مماوالت  114140برلم  22102116، ليد فى  122222.222عبير السيد السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ملن دمحم على عبده -عامة ، بجهة : عرب الفدان 

عن تنظيم  114101برلم  22102111، ليد فى  5222.222مادلين شولى سولاير عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بملن انجى عصام الدين عبداللطيؾش / الشيخ عبدهللا / من ش المحافظة / الزلازيك  6رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : 

عن  112313برلم  22102111، ليد فى  122222.222شادى محمود رجب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 الزلازيك ملن محمود رجب محمود الحنفى 3مصنع بالستين ، بجهة : امتداد ش الجيش طريك هريه المديم رلم 

عن  112313برلم  22102111، ليد فى  122222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  شادى محمود رجب محمود  ،  -  213

 مصنع بالستين ، بجهة : له محالن اخران عن مكتب لعب اطفال ومستلزمات بالستين فى المنتزه

عن  114136برلم  22102116، ليد فى  51222.222احمد احمد السيد ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

رض بيع وشراء السيارات وتصدير لطع الؽيار واالطارات ، بجهة : ابو عريضه صان الحجر ملن شعبان عبده ابوالمعاطى مع

 رزق

عن صيدليه  114222برلم  22102111، ليد فى  122222.222ابراهيم احمد ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 د عبدالرحمن على واكدبشريه ، بجهة : الؽزالى فالوس ملن السي

عن لعب اطفال ،  114226برلم  22102111، ليد فى  5222.222جهاد دمحم حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بجهة : ش بور سعيد ملن نبيل حسنى رجب سراج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  114223برلم  22102111، ليد فى  21222.222احمد دمحم بهاء الدين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 االدوات الكهربائيه ، بجهة : مشتول الماضى ملن بهاء الدين عزام احمد

عن مشؽل  114241رلم ب 22102113، ليد فى  52222.222السيد عيسى عطية على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ملن عزة عبدالمطلب دمحم -الحلمية  -عدا المالبس العسكرية ، بجهة : الكننة  -مالبس جاهزة 

عن اجهزة كهربائية  114252برلم  22102113، ليد فى  12222.222نها دمحم حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ملن جمال ابوالحمد خليل ابراهيم -الحجر  صان 2م  -وادوات منزلية ، بجهة : صان الحجر 

 114251برلم  22102113، ليد فى  12222.222احمد سعيد السيد سيداحمد الصوالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 شبرا النخله ملن  سعيد السيد سيد احمد-امام حضانة اروى -عن مصنع مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش السنترال 

عن  114241برلم  22102111، ليد فى  22222.222طهره لطفى نجدى عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 تجاره اجهزه كهربائيه ، بجهة : سندنهور بلبيس ملن نجدى لطفى نجدى

عن مكتب  114310برلم  22102121، ليد فى  12222.222رمضان محمود عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 توكيالت تجاريه ، بجهة : ش الجمهوريه فالوس ملن محمود عبده دمحم

عن بماله  114324برلم  22102121، ليد فى  25222.222خالد حمزه حسين حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 تموينيه ، بجهة : الطاهره الزلازيك ملن عزت دمحم ابوزيد

عن تربية  114321برلم  22102121، ليد فى  222222.222حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالمادر احمد  -  220

 ملن عبدالمادر احمد حسين -مواشى حالبة ، بجهة : سماكين الؽرب 

عن بيع مفروشات ،  11112برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم على شاهين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 كفر دمحم حسين بملن دمحم ماجد اباظة مصطفىبجهة : 

عن بيع مفروشات ،  11112برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم على شاهين على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية كفر دمحم حسين بملن على شاهين على بنشاط بيع مالبس جاهزه وتجارة اثاث

عن  114320برلم  22102122، ليد فى  12222.222سمين شريؾ عبدالعظيم دمحم فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يا -  232
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عن محل  114362برلم  22102124، ليد فى  12222.222احمد شحاته ابوحطب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ش المصرى يوسؾ بن الزلازيك ملن حسام فإاد مرسى5نظارات ، بجهة : 

عن  114313برلم  22102124، ليد فى  12222.222محمود خضر عبدالهادى حمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ؾ بن الزلازيك ملن العربى السيد دمحممكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش مسجد العلم وااليمان يوس

عن  114351برلم  22102124، ليد فى  5222.222نجالء دمحم عبدالشافى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 ملن دمحم عبدالرحمن سليمان -توريدات عمومية ، بجهة : السعادات 

عن تجارة  114303برلم  22102124، ليد فى  12222.222منى دمحم طنطاوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236
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 114303برلم  22102124، ليد فى  12222.222احمد صابر احمد صابر دمحم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ليه ونمل عمال ، بجهة : كفر الجرايه ملن صابر احمد صابر دمحمعن مكتب رحالت داخ

عن  114333برلم  22102124، ليد فى  12222.222مسعود ناجى سعيد احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : البيوم الزلازيك ملن سعيد ناجى سعيد
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 ملن عماد احمد صالح -مماوالت عمومية واعمال محاجر ، بجهة : طريك الحلمية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  113312برلم  22102121، ليد فى  12222.222حسام مصطفى عبدالعزيز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242
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عن تصنيع شنط ،  31122برلم  22102121، ليد فى  52222.222عبير سمير دمحم حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241
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عن تجارة  113321برلم  22102121، ليد فى  12222.222ر امين ؼمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مني -  243

 ملن رضا احمد سالم دمحم ابوالعال -لوازم الديكور ، بجهة : شارع المخلالتى 

عن  113342برلم  22102122، ليد فى  252222.222باسم خضر عيسى دمحم درباله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مكنب توكيالت تجاريه ، بجهة : السعادات ملن  خضر عيسى دمحم درباله

عن زيوت  113362برلم  22102122، ليد فى  5222.222دمحم ذكى عبدالمجيد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 وشحومات ، بجهة : شوبن بسطه الزلازيك ملن احمد ذكى عبدالمجيد عبدالمجيد

عن مكتب  113351برلم  22102122، ليد فى  52222.222سين دمحم السيد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  246

 الزلازيك ملن حاتم انيس دمحم السيد-الموميه -الكونت شديد -توريدات عامه ، بجهة : ش الشريعى 

عن مطعم وجبات  141205برلم  22102122فى  ، ليد 5222.222هيثم دمحم الطيب خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 سريعه ، بجهة : ش االمام على /مساكن الجامعه /الزلازيك ملن نبويه دمحم عبدالؽنى احمد

عن مطعم وجبات  141205برلم  22102122، ليد فى  5222.222هيثم دمحم الطيب خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

بناحية الزنكلون ملن شحته  141205حالت داخليه ونمل عمال وتوريد عماله داخليه برلم سريعه ، بجهة : له محل مكتب ر

 رمضان حسين

عن  113311برلم  22102123، ليد فى  52222.222شريؾ السيد عبداللطيؾ اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 ادل السيد دمحممالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : تمسيم الحناوى ملن ع

عن مكتب  113333برلم  22102123، ليد فى  12222.222مينا منير ابراهيم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش الملن فيصل منشيه ابوعامر الصيادين  الزلازيك ملن مصطفى بندارى مصطفى متولى

عن تربيه  113305برلم  22102123، ليد فى  122222.222احمد السيد احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 الصالحيه الحسينيه ملن السيد دمحم دمحم اسماعيل 3مواشى حالبه ، بجهة : 

عن مكتب  113310برلم  22102123، ليد فى  222222.222اشرؾ ؼنيمى مهدى سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

توريدات عموميه )مستلزمات المصانع واالمن الصناعى ( ، بجهة : المنطمه الصناعيه /انشاص الرمل/بجوار المطار الحربى بلبيس 

 ملن سامى دمحم سليم

 عن 113021برلم  22102124، ليد فى  122222.222ايهب حاتم صالح عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 مماوالت عامه ، بجهة : الزوامل ملن امانى دمحم عبدالعزيز

عن منجد  113026برلم  22102124، ليد فى  52222.222دمحم عرفة دمحم عرفة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ملن رشدية السيد عبدالممصود على -افرنجى ، بجهة : العباسة 

عن  113033برلم  22102121، ليد فى  52222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مصطفى عبدالحميد احمد  ، ت -  255

 ملن على سعيد عبدالصادق -النخاس  -مكتب مماوالت عامة ، بجهة : شارع بدوى 

عن مكتب  113061برلم  22102123، ليد فى  52222.222وائل دمحم دمحم بيومى نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 بجهة : ش بور سعيد ملن رضا عبدالوهاب دمحم تسويك عمارى ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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بناحية منزل 2210-1-1والؽى فى  2212-5-12فى  122014رحالتن داخليه ونمل عمال ، بجهة : كان له مماوالت عموميه برلم 

 نعيم ملن عبدهللا عبدالنبى دمحم

عن مماوالت  113032برلم  22102123ليد فى  ، 25222.222عمرو دمحم دمحم مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 عموميه وتوريد عماله ، بجهة : المطاويه ابوحماد ملن دمحم دمحم مهدى

عن بماله  113005برلم  22102120، ليد فى  12222.222طارق فهمى على عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 هانى فهمى على تموينيه ، بجهة : كفر حسن عكاشه منيا الممح ملن

عن  114242برلم  22102112، ليد فى  252222.222امنيه محمود ابراهيم احمد شنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 توزيع مستلزمات مزارع ، بجهة : الجمايلة ملن/ محمود ابراهيم عيد ابراهيم

عن فرن  114242برلم  22102112، ليد فى  5222.222حجازى عبدالمحسن دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 تسويه حلويات ، بجهة : كفر االشراؾ ملن هناء دمحم سليم اسماعيل

عن  114211برلم  22102111، ليد فى  12222.222محمود عبدالحميد عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ح مهدى احمد دمحمملن صال -بمالة ، بجهة : شارع مسجد انصار السنة 

عن بماله ،  113323برلم  22102121، ليد فى  52222.222رحاب اسماعيل دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 بجهة : صان المبليه م صان الحجرملن السيد عبده ابراهيم

عن  155053برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم شهاب الدين مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 جمعية مكة ملن عبدالستار عبدالبارى احمد -ابوعمر  2م  -تعبئة مواد ؼذائية وتوريدات ، بجهة : االزدهار 

عن  155053برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم شهاب الدين مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266
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عن  113311برلم  22102122، ليد فى  122222.222احمد عبدالمادر مصطفى دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 ملن اشرؾ عبدالمادر مصطفى -ورشة تطريز ، بجهة : المرالرة 

عن  113303برلم  22102123، ليد فى  12222.222له ،  محمود حسن احمد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ما -  263

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر ابو طاحون ملن حمدان حماده دمحم

عن مكتب  113023برلم  22102124، ليد فى  12222.222دمحم زؼلول دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 : عمريط ملن زؼلول دمحم ابراهيمرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة 

عن تجارة  145021برلم  22102124، ليد فى  52222.222سيد عبدالعزيز احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 الموتوسيكالت والتروسيكالت ، بجهة : ش المحله الكبرى ابو حماد ملن سعد عبدالحميد عبدالسالم

عن تجارة  145021برلم  22102124، ليد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سيد عبدالعزيز احمد دمحم  -  211

عن نشاط تجارة الموتوسيكال  145021الموتوسيكالت والتروسيكالت ، بجهة : افتتاح محل رئيسى ىخر تابع للسجل التجارى رلم 

 المت والتروسيكالت بناحية ش المحله الكبرى ابوحماد ملكسعد عبدالحميد عبدالس

عن خرده  113044برلم  22102121، ليد فى  25222.222كريم خالد سمير حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212
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 مكتب رحالت ونمل عمال داخليه ، بجهة : ش احمد عرابى مركز مشتول السوق ملن عبدالحميد متبولى على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 113060برلم  22102123، ليد فى  12222.222عبدهللا عادل حلمى عرفة دمحم ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ملن عادل حلمى عرفة دمحم ابوطالب -كفر ايوب  -عن محل بمالة ؼذائية ، بجهة : الميزانية 
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عن  113013برلم  22102123، ليد فى  52222.222دمحم السيد دمحم عبدالؽفار النبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211
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عن ورشه  114226برلم  22102120، ليد فى  122222.222دمحم عبدالحميد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 وادموبيليا ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن ثناء الشحات ع

عن بيع  114225برلم  22102120، ليد فى  12222.222محمود حجازى المرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 صان الحجر طريك اوالد صمر ملطشيماء احمد على-اطارات وبطاريات ، بجهة : صان المبليه 

عن  114255برلم  22102111، ليد فى  222222.222السيد امين حسينى دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 معلؾ مواشى ، بجهة : بهنباى الزلازيك ملن امين حسينى دمحم السيد

عن بماله ،  114253م برل 22102111، ليد فى  12222.222دمحم ممدوح دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش سيناء الموميه الزلازيك ملن محمود السيد حافظ دمحم22بجهة : 

عن بماله ، بجهة  114214برلم  22102114، ليد فى  5222.222عطية دمحم عطية حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232
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عن ورشة  114123برلم  22102114، ليد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسنات رمضان محمود دمحم  -  233
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عن  114121برلم  22102114، ليد فى  15222.222حسام لطفى عبداللطيؾ محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ه ، بجهة : ش حسام لطفى جوار السلخانه بلبيس ملن ايمان ابراهيم عبدالحليمورشه نجار

عن  114230برلم  22102114، ليد فى  52222.222عبدالحليم على عبدالحليم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 دمحم موسى مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الدروس /الساحه الشعبيه فالوس ملن فاطمه دمحم

عن  114122برلم  22102114، ليد فى  12222.222شيماء حسام على احمد الرماح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ملن دمحم محمود السيد دمحم السيد -تصنيع وتعبئة مواد ؼذائية ، بجهة : السالم 

عن تجاره  114143برلم  22102115، ليد فى  12222.222ابراهيم دمحم عوض عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 االجهزه الكهربائيه وااللكترونيات دون خدمات االنترنت ، بجهة : ش الجمهوريه فالوس ملن السيد دمحم صديك

عن مفروشات  114152برلم  22102116، ليد فى  12222.222سمر مصطفى امين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ملن دمحم عبدالرإوؾ عبدالحافظ -شارع مصطفى كامل  330 -، بجهة : النحال وتجهيز عرائس 

عن مكتب  114214برلم  22102111، ليد فى  5222.222دمحم محسن مختار عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 ن عطيهرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ع ابوزيد تبع تلحوين الزلازيك ملن مصطفى عبدهللا حس

عن تجارة  114220برلم  22102111، ليد فى  12222.222فنحيه دمحم السيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 اسمنت ، بجهة : كفر دمحم اسماعيل ملن السيد احمد عبدالمطلب

عن بماله  114132برلم  22102116، ليد فى  25222.222نجالء فتحى الشافعى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 تموينيه ، بجهة : ش البلبيسى حسن صالح الزلازيك ملن سليم مصطفى كمال سليم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مدشه حبوب ،  114262برلم  22102113، ليد فى  5222.222احمد السيد حامد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 بجهة : كفر دنوهيا الزلازيك ملن دمحم السيد حامد السيد

عن مكتب  114200برلم  22102121، ليد فى  12222.222عبده دمحم عبده السيد الميت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 مماوالت عموميه ، بجهة : ش خالد بن الوليد مشتول السوق ملن  دمحم عبده السيد الميت

 114312برلم  22102121، ليد فى  12222.222اسالم مصطفى السيد محمود الفالوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 عن معرض أيما ونجاره ، بجهة : ش شعبان العزازى بلبيس ملن امال بؽدادى بؽدادى

عن مواشى  114322برلم  22102122، ليد فى  152222.222ثناء حسن عبدالؽنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 ن عبدالؽنى دمحم دمحمملن حس -منشؤة ابوعمر  61حالبة ، بجهة : 

عن  114342برلم  22102122، ليد فى  21222.222عمر عبدهللا مهدى دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 ملن لاسم امين دمحم -بجوار مدرسة التجارة بنات  -معرض ادوات صحية وتوريدات ، بجهة : شارع المطافى 

عن تربيه  114341برلم  22102122، ليد فى  122222.222جر فرد ، رأس ماله ،  اسالم عبدالعال فهمى دمحم  ، تا -  201

 مواشى حالبه ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن عبدالعال فهمى دمحم

عن  114332برلم  22102122، ليد فى  12222.222الصادق توفيك عبدالرحيم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 ملن فاطمة عبدالفتاح عبده مصطفى -ة : الجواهرة منجد بلدى ، بجه

عن  120511برلم  22102124، ليد فى  52222.222احمد دمحم ماهر احمد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 ادوات منزليه ، بجهة : ش الجالء خلؾ مركز الشرطه ملن عبده خليل حسين دهمش

عن  120511برلم  22102124، ليد فى  52222.222منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم ماهر احمد دمحم  -  322

ملن سحر عصمت يوسؾ  -بناحية شارع الجيش  2211-11-22فى  120511ادوات منزليه ، بجهة : له مكتب خدمات نمل برلم 

 طاهر

عن لطع  112323برلم  22102124يد فى ، ل 52222.222ابراهيم حسن عبدالحليم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : ابو هيؾ بساتين االسماعيليه ملن احمد مرعى سليم سليمان

عن لطع  112323برلم  22102124، ليد فى  52222.222ابراهيم حسن عبدالحليم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

بساتين االسماعيليه المإجر سناء  -بناحية ابو هيؾ 112323ل تجارة خرده ومخلفات برلم ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : له مح

 كمال كامل

عن معلؾ تربية  114423برلم  22102125، ليد فى  52222.222حفنى دمحم دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 ملن نورا عبدالبر متولى مواشى حالبه وتسمين عجول ، بجهة : عزبة النجار /الشيخ جبيل

عن حظيرة  114433برلم  22102123، ليد فى  52222.222اسماعيل دمحم اسماعيل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ملن دمحم اسماعيل -كفر موسى عمران  -مواشى ، بجهة : العزبة الجديدة 

عن كافيه  114420برلم  22102125، ليد فى  5222.222عماد على عشرى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 ملن محمود مهدى امام -للمشروبات الساخنة والباردة والمؤكوالت ، بجهة : بجوار كوبرى ؼيتة 

عن  114423برلم  22102125، ليد فى  52222.222عبدالستار دمحم عبدالستار عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 بجهة : ش جمال عبدالناصر /الحسينيه ش عمومى اسفلت فالوس ملن شكرى اسماعيل علىادوات كهربائيه ، 

عن  114423برلم  22102125، ليد فى  52222.222مصطفى على عبدالممصود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ملن السيد على عبدالممصود على -تعبئة وتؽليؾ مواد ؼذائية ، بجهة : كفر عبدالنبى 

عن بماله  114411برلم  22102120، ليد فى  32222.222مصطفى عبدالعاطى حمزه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 تموينيه ، بجهة : عزبة الدوايده /الطيبه ملن عبدالعاطى حمزه دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل ستائر  114452برلم  22102123، ليد فى  5222.222سها حسين فاروق حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 ش الخليج النحال اول الزلازيك ملن عبدالرحمن السيد عبدالعزيز14، بجهة : 

عن تجارة  114461برلم  22102123، ليد فى  52222.222هاشم نعيم هاشم وهبه هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مالبس جاهزة ، بجهة : العباسة بملن هانى محمود سعيد

عن تصنع  114432برلم  22102120، ليد فى  12222.222رؾ دمحم محمود ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اش -  311

 زمام المنير مشتول السوق ملن عثمان عبدالرازق عثمان مصطفى-الثلج والحفظ والتخزين بالثالجات ، بجهة : عزبة الزهار 

عن كافيه  114126برلم  22102115، ليد فى  12222.222، رأس ماله ،  احمد عبدالعزيز دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد  -  312

 ملن امير دمحم سعيد -طريك كفر العدوى  -، بجهة : شارع شلتوت 

عن مؽسله  114112برلم  22102116، ليد فى  52222.222احمد دمحم دمحم السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 نين المرين ملن مصطفى حسينى مصطفىسيارات ، بجهة : كوبرى المزي

عن مكتب  114105برلم  22102111، ليد فى  2222.222عادل احمد حسن حسين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الصوالح فالوس احمد حسن حسين دمحم

عن مصنع  145220برلم  22102116، ليد فى  12222.222له ،  حسن دمحم ابراهيم دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  315

 دهانات ، بجهة : الطوابى /لصاصين الشرق ملن دمحم دمحم مصطفى

عن مصنع  145220برلم  22102116، ليد فى  12222.222حسن دمحم ابراهيم دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

بناحية لصاصين الشرق الدحيات ملن فاطمه على حسانين  145220عدا االنترنت برلم دهانات ، بجهة : له محل دعايه واعالن 

 كرسوع

عن محل  114233برلم  22102111، ليد فى  12222.222حسام دمحم اليمانى دمحم صوابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ش منير خليل حى الزهور بلبيس ملن ماهر دمحم العليمى32حالله ، بجهة : 

عن مطعم  114236برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد رمزى دمحم على الباشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 فول وطعميه ، بجهة : كفر ابراش م مشتول السوق ملن هانم حسن دمحم

عن  114226برلم  22102111، ليد فى  122222.222اشرؾ عثمان حافظ دمحم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 معلؾ مواشى تسمين ، بجهة : السعديه ملن سعيد شعبان امام

عن  114240برلم  22102113، ليد فى  122222.222احمد دمحم عبدالهادى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 الشبانات ملن صالح عبدالهادى عبدالرحمن-محل اعالؾ ، بجهة : كفر اوالد موافى 

عن تجاره  114212برلم  22102113، ليد فى  12222.222سعيد ثابت دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 اعالؾ واستثمار مزارع للدواجن ، بجهة : ش حكمت الزلازيك البحرى الزلازيك ملن خالد دمحم خيرى

عن  114322برلم  22102121، ليد فى  12222.222عالء عاطؾ عبدالسميع عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : الجوسك بلبيس ملن عاطؾ عبدالسميع عبدهللا دمحم

عن ازياء  114352برلم  22102122، ليد فى  12222.222ليلى مجاهد عماره دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 كريه ، بجهة : حى العرب ابوحماد ملن سلمى احمد عبدالرازقحريمى عدا المالبس العس

عن  114230برلم  22102121، ليد فى  12222.222انس طارق احمد عبدالرحمن ؼزية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ملن طارق احمد عبدالرحمن عزية -مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : البالشون 

عن  114332برلم  22102122، ليد فى  12222.222حمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ممدوح جمعة دمحم عبدالر -  325

 ملن عالء السيد علوان -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر اباظة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114331برلم  22102122، ليد فى  122222.222دمحم احمد عبدالمنعم ابو النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 ت عموميه ، بجهة : ش مسجد الشبراوى انشاص الرمل بلبيس ملن  احمد عبدالمنعم ابو النورمماوال

عن بيع مواد بناء رمل  114202برلم  22102121، ليد فى  1222.222حسام دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 وزلط ، بجهة : طاروط الزلازيك ملن دمحم على دمحم

عن  114204برلم  22102121، ليد فى  25222.222ى عبدالحافظ دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم -  323

 كساره بالستين ، بجهة : ع السبكى العصلوجى الزلازيك ملن السيد دمحم عبدالمحسن

عن تجارة  114316م برل 22102124، ليد فى  52222.222اشرؾ السيد رمضان السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 ملن رمضان دمحم ابوهاشم -لسم عبداللطيؾ حسانين -وتوزيع مواد ؼذائية ، بجهة : شارع السمباوى 

عن اكسسوار  114432برلم  22102125، ليد فى  5222.222رضا السيد عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 بملن نبيلة سعد احمد حسب هللا -المومية / الزلازيك  موبايالت ، بجهة : ش الشهيد احمد اسماعيل /

عن  114411برلم  22102125، ليد فى  12222.222مصطفى ابوزيد محمود ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بحطيط  ابوحماد ملن احمد ابراهيم جاد

عن توريد مواد  114416برلم  22102125، ليد فى  5222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   السيد دمحم السيد على  ، -  332

 ملن كرم طلعت منصور -ؼذائية ، بجهة : سندنهور 

عن  114465برلم  22102123، ليد فى  152222.222عطوه عبدالرحمن على كريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 كفر الحلبى الزلازيك ملن عبدالرحمن على كريمتصنيع المنظفات والتصدير ، بجهة : 

عن توكيالت  114412برلم  22102123، ليد فى  12222.222السيد دمحم عبدالهادى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 تجاريه ، بجهة : ش مسجد الرحمن فالوس ملن شيماء السيد شريؾ

عن بيع  114406برلم  22102120، ليد فى  2222.222، رأس ماله ،  ماجدة عبدالستار دمحم موسى  ، تاجر فرد  -  335

 ادوات صحية وسيرامين ، بجهة : عزبة احمد موسى بملن دمحم السيد دمحم دمحم

عن مكتب  114125برلم  22102115، ليد فى  21222.222آية شلمامى ادريس خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 ملن السيد صالح بدير -ابوحسين  -شارع عمر بن الخطاب  26تصميم جرافين ، بجهة : 

 114142برلم  22102115، ليد فى  12222.222فتحى عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 عن لطع ؼيار سيارات ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالحفيظ

عن  114100برلم  22102111، ليد فى  12222.222دمحم احمد عبدهللا عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 مماوالت عامه ، بجهة : الجبريه الكبيره عمريط ابوحماد ملن دمحم  عبدهللا عبدالباسط

عن  114162برلم  22102116ليد فى  ، 21222.222حسام على عبدالفتاح الطاروطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 بيع بن ، بجهة : ش الحسينى من ش سعد زؼلول عماره الطاروطى منيا الممح ملن عدوله عبدالمجيد توفيك

عن  114212برلم  22102111، ليد فى  25222.222ساره الهندى اسماعيل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ش الساحه الشعبيه فالوس ملن عبدالرإوؾ محمود دمحم محمود نوفل مطعم ، بجهة : ش الخالدين م من

عن  114242برلم  22102111، ليد فى  12222.222صبحى عبدالحميد مهدى الليس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 كافيه ، بجهة : انشاص الرمل جوار مدرسه التجاره بنات بلبيس ملن اشرؾ عبدالمنعم رمضان عامر

عن  114232برلم  22102111، ليد فى  12222.222امينه لطفى ابراهيم ابراهيم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 زجاج سيارات ، بجهة : طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن فوزى دمحم دمحم النجار

عن معرض  114231برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد طلعت جبر دمحم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 تشطيبات وديكورات ، بجهة : متفرع من ش ترعه المنيا فالوس ملن طلعت جبر دمحم جبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه تصنيع  114111برلم  22102116، ليد فى  12222.222دمحم متولى دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لن فاطمه الشحات السيد عبدالعالرخام ، بجهة : طريك الزرليه لسم عبدالعزيز الزلازيك م

عن مكتب  114152برلم  22102116، ليد فى  25222.222جيهان صليب ميخائيل حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن نصر عزيز نصر

عن حظيره  114102برلم  22102116، ليد فى  52222.222احمد صبحى دمحم جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 مواشى حالبه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن صبحى دمحم جوده

عن مكتب  114250برلم  22102113، ليد فى  122222.222محمود دمحم دمحم عيسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ملن دمحم دمحم عيسى على -خلؾ الثانوية العسكرية  -لمعطى الحمصانى استشارات هندسية وانشاءات ، بجهة : شارع عبدا

عن كوافير  114254برلم  22102113، ليد فى  5222.222امنية عمرو دمحم طه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ملن السيد وهيب خليل -المومية  -شارع االمام ؼريب  1حريمى ، بجهة : 

عن  114260برلم  22102113، ليد فى  5222.222يك خضرى المعالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ دمحم توف -  340

 توريدات طبية وعمومية ، بجهة : ش جمال عبدالناصر بملن فاروق عطية معوض

 عن 114315برلم  22102121، ليد فى  12222.222عبدالصمد ابراهيم دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 مكتب رحالت ونمل عمال داخلى ، بجهة : كفر شلشلمون منيا الممح ملن ابراهيم دمحم حجازى

عن  114316برلم  22102121، ليد فى  22222.222سميه فتحى عبدالفتاح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 كافتيريا ، بجهة : ش جمال شرؾ مشتول السوق ملن جميل عبدالوهاب عبدالعزيز

عن تجاره مواد  114344برلم  22102122، ليد فى  12222.222دمحم احمد عزب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 ؼذائيه وتعبئه وتؽليؾ ، بجهة : ع ابوهالل شرويده الزلازيك ملن محمود عبدالعظيم دمحم دمحم

عن  152152برلم  22102122، ليد فى  52222.222دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 ملن احمد دمحم حبيب -بحر البمر  -الصالحية  1مماوالت عامة وتوريدات عمومية ، بجهة : 

عن  152152برلم  22102122، ليد فى  52222.222دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لطع ؼيار سيارات -بجهة : له محل بالصالحية مماوالت عامة وتوريدات عمومية ، 

عن مكتب  114343برلم  22102122، ليد فى  12222.222احمد نبيل احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : التلين منيا الممح ملن سنيه عبدالستار عطوه دويدار

عن مكتب  114236برلم  22102121، ليد فى  222222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سالم حسن ابراهيم  ، -  356

 ملن سالم حسن ابراهيم -مشتول السوق  -مماوالت عمومية ، بجهة : دهمشا 

عن بيع اسمده  114304برلم  22102124، ليد فى  5222.222دمحم رشاد عمر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 جهة : عليم ابوحماد ملن سعد محمود دمحمومبيدات ، ب

عن فرن  114301برلم  22102124، ليد فى  12222.222دمحم السيد احمد يوسؾ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 ملن مروة ومرفت دمحم سامى دمحم -ومخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : الجمالية 

عن  114422برلم  22102125، ليد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،   زين سليمان عبدالممصود سليمان  ، تاجر -  350

 ابو حماد ملن ابراهيم جالل نبوى-مكتب مماوالت ، بجهة : ش مستشفى امام مدرسة التجارة 

عن مكتب  114151برلم  22102116، ليد فى  5222.222روفيدا منصور موسى هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 ملن السيد البيومى دمحم ابراهيم نعمة هللا -كفر الجراية  -شارع الترعة  -خلية ونمل عمال ، بجهة : شمة الدور االرضى رحالت دا

عن مماوالت  114103برلم  22102111، ليد فى  52222.222احمد دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لحجر ملن دمحم محمود احمدعامه ، بجهة : لهيطه صان المبليه م صان ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114224برلم  22102111، ليد فى  32222.222عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 توريد مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر دمحم حسين الزلازيك ملن هويدا حمدى اسماعيل

 114213برلم  22102111، ليد فى  12222.222م دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصره عبدالعزيز عبدالعظي -  363

 عن ادوات صحيه ، بجهة : بير عماره بلبيس ملن حسن عطيه حسن

عن  114222برلم  22102111، ليد فى  5222.222عرفات مهدى عبدالحميد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 عمال ، بجهة : كفر الحمام الزلازيك ملن مهدى عبدالحميد ابراهيم مكتب رحالت داخليه ونمل

عن مكتب  114235برلم  22102121، ليد فى  5222.222احمد دمحم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 ملن خيرى دمحم همام دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : بردين 

عن  114215برلم  22102113، ليد فى  12222.222مصطفى زينهم مصطفى دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 معرض موبيليات ، بجهة : ش الزهوى بملن احمد مسلم عبدالعزيز سيد احمد

عن  114216برلم  22102113، ليد فى  12222.222دمحم ابراهيم حجاج يوسؾ حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : بنى صالح بلبيس ملن ابراهيم حجاج يوسؾ حجاج

عن تربيه  114326برلم  22102121، ليد فى  52222.222صباح على دمحم ابومليجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 ى علىمواشى حالبه ، بجهة : هنون ابوعمر ملن طلعت على عل

عن مكتب  152333برلم  22102121، ليد فى  5222.222احمد سعيد محمود كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

 بير عماره بلبيس ملن سعيد محمود كامل 2مماوالت خرسانيه ، بجهة : مكتب 

عن مكتب  152333برلم  22102121، ليد فى  5222.222احمد سعيد محمود كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مماوالت خرسانيه ، بجهة : له محل اخر عن مخبز بلدى نصؾ الى فى بير عماره بلبيس

عن  114325برلم  22102122، ليد فى  22222.222دمحم على مصطفى اسماعيل شكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ملن على مصطفى اسماعيل -تجارة اخشاب ، بجهة : الزوامل 

عن مكتب  114334برلم  22102122، ليد فى  12222.222رمضان فوزى دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ملن حمادة دمحم دمحم اسماعيل-رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ 

عن  114333برلم  22102122، ليد فى  12222.222محمود عزيز عبدالحميد حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 ملن نادية دمحم درويش جوهر -المومية  -متفرع من طلبة عويضة  -مطعم ، بجهة : شارع فلل الجامعة 

عن مخبز  114350برلم  22102124، ليد فى  5222.222عبدالحليم ابراهيم ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 ملن ابوبكر دمحم السيد سالم -االشارة  -حليم ابوطالب شارع عبدال 34بلدى نصؾ آلى ، بجهة : 

عن مكتب  114300برلم  22102125، ليد فى  12222.222نرمين نبيل دمحم دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 ملن على برعى على برعى -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : شارع الشهيد احمد منصور 

عن  114336برلم  22102124، ليد فى  5222.222رى ابوالعزم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خي -  316

 تجاره لطع ؼيار سيارات ، بجهة : دهمشا مشتول السوق ملن خيرى ابوالعزم عبدالرحمن

عن  114366برلم  22102124، ليد فى  5222.222احمد فتحى عبدالسالم احمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 تجاره مواد ؼذائيه وماكوالت ، بجهة : المحطه بلبيس ملن فتحى عبدالسالم احمد سيد احمد

عن تجارة  114415برلم  22102125، ليد فى  52222.222حماده نبيل جوده احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 دمحم منصور بيومى كفر فرج بملن -مواد بناء ، بجهة : عزبة الجبالى 

عن مكتبة  114441برلم  22102123، ليد فى  12222.222اميرة عيد عبدالرحمن الدالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 ملن عماد احمد ابراهيم ابراهيم -ادوات مدرسية ، بجهة : بحطيط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114423برلم  22102125، ليد فى  12222.222حماده ابراهيم زكى عبدهللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 معرض موبيليات ، بجهة : ش فتوح خلؾ الثانويه العسكريه بلبيس ملن ابراهيم زكى عبدهللا احمد

عن مكتب نمل  114430برلم  22102123، ليد فى  12222.222عليه دمحم حسين الممدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 مشتول السوق ملن هانى صالح عبدالفتاح علىعمال ، بجهة : ش العروبه 

عن  114535برلم  22102132، ليد فى  52222.222بهاء الدين عاطؾ دمحم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 الزلازيك ملن عبدالرحمن دمحم نجيب-الموميه -اتيليه فساتين زفاؾ ، بجهة : ش الؽشام برج صاحب السعاده 

عن تجاره مالبس  114551برلم  22102132، ليد فى  42222.222 مجدى احمد مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  333

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : بير عماره بلبيس ملن دمحم محمود دمحم

عن  114211برلم  22102111، ليد فى  12222.222السيد حسن عمار حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الروضه ملن حسن عمار حسن عامر

عن تجارة  114112برلم  22102116، ليد فى  52222.222دمحم صبرى ابراهيم عطاهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 عطاهللكاوتش وبطاريات السيارات ، بجهة : المناجاه الصؽرى ملن  صبرى ابراهيم 

عن  114221برلم  22102111، ليد فى  12222.222دينا عبدالحميد عبدالجواد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى جرى ملن منير شعبان دمحم على

عن مماوالت  114210برلم  22102111ى ، ليد ف 152222.222تامر عدلى دمحم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 عامه ، بجهة : عمريط  ش المعهد الدينى ملن الفت بهجت ابراهيم سيد احمد

عن فراشه  114115برلم  22102116، ليد فى  12222.222بهاء الدين دمحم متولى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

  متولى، بجهة : منشيه مصطفى خليل الحسينيه ملن عالء دمحم

عن توكيالت  114104برلم  22102116، ليد فى  12222.222منى عبدالعزيز حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 تجاريه ، بجهة : كفر كشن فالوس ملن رضا دمحم عبدالعزيز

عن ادوات منزلية  114266برلم  22102113، ليد فى  32222.222عزة عيد دمحم بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 ملن شحتة دمحم دمحم -، بجهة : ابو نجاح 

عن  114211برلم  22102113، ليد فى  12222.222حسن على حسانين عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 ى دمحم ابراهيممستحضرات تجميل محليه ومكمالت ؼذائيه وتصنيعها لدى الؽير ، بجهة : ش عزب الحسينيه الزلازيك ملن فاديه عل

عن مكتب  114313برلم  22102121، ليد فى  12222.222احمد ماهر دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 رحالت داخليه وتاجير سيارات ، بجهة : الصوالح فالوس ملن خالد دمحم ماهر

عن  114233برلم  22102121، ليد فى  12222.222رمزى الشحات خيرى سعد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 ملن سعد جورج ابراهيم -الصيادين  -مكتب رحالت ونمل عمال داخلى ، بجهة : شارع نبيل الباجورى 

عن  114311برلم  22102121، ليد فى  122222.222محمود عبدالحفيظ عبدالنبى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

 م صان الحجر ملن هانم مصطفى طه طه حسن عليوة -هة : صان الحجر المبلية مكتب مماوالت عمومية ، بج

عن  114333برلم  22102122، ليد فى  52222.222ياسمين دمحم مصطفى دمحم ابوعزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 ملن دمحم دمحم عرابى -بجوار جمعية الجمل  -شارع بزان  2مكتب توريد عمالة داخلية وخدمات للشركات ، بجهة : 

عن خردوات  114312برلم  22102121، ليد فى  5222.222أس ماله ،  هدى متولى سيد عبدالكريم  ، تاجر فرد ، ر -  306

 ، بجهة : ش صالح ابورحيل النحال الزلازيك ملن امال عطيه دمحم احمد

 114353برلم  22102124، ليد فى  12222.222ابراهيم عبدالنبى على يونس الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 كفر شلشلمون ملن حسينى حسينى سالمعن مكتب مماوالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114306برلم  22102124، ليد فى  32222.222كريم سيد ابوالحمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 سوبر ماركت ، بجهة : الدوكار بملن ماجد ابراهيم دمحم

عن تجارة  114420برلم  22102125، ليد فى  12222.222السيد دمحم موسى على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 بلبيس بملن صبحى عبدالمنعم حسن زامل --منشية سعدون  --المجمدات ، بجهة : اخر ش الوكايل 

عن  114440برلم  22102123، ليد فى  12222.222مدحت خليل عبدالحميد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ملن مصطفى خليل عبدالحميد عرفة -طريك الصنايع  -ينى ، بجهة : ش شارع رشيد تجارة لطع ؼيار جرارات زراعية ص

عن  114440برلم  22102123، ليد فى  12222.222مدحت خليل عبدالحميد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

ق غ  -مدرسة السادات االعدادية تجارة لطع ؼيار جرارات زراعية صينى ، بجهة : كان له محل بناحية شارع هندسة الرى امام 

 2213-12-4س اؼلك 

عن  114462برلم  22102123، ليد فى  25222.222احمد جمال السيد عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 اكسسوار حريمى ، بجهة : شارع بورسعيد بملن اابراهيم دمحم صالح

عن بماله ، بجهة :  114410برلم  22102120، ليد فى  1222.222،   اسماء ربيع دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  423

 شيبه النكاريه ملن ربيع دمحم على

عن مكتب  114531برلم  22102132، ليد فى  12222.222مريان حمدى زكى عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 ليم سليمانرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : البيوم الزلازيك ملن شفيك ح

 114552برلم  22102132، ليد فى  42222.222حماده عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 عن تجاره لطع ؼيار السيارات ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا

عن مالبس جاهزة ،  114431برلم  22102120، ليد فى  5222.222  امل احمد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  426

 ملن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح -بجهة : كفر عبدالنبى 

عن مصنع  114522برلم  22102120، ليد فى  3222.222حسام صابر احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ملن وائل صابر احمد -الصالحية الجديدة  -المنطمة الصناعية االولى  لطاع د 2/32تعبئة وتؽليؾ ، بجهة : لطعة رلم 

عن بويات ،  114155برلم  22102116، ليد فى  5222.222هيثم على ماهر ذكى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 ملن ايمن احمد دمحم -بجهة : كفر العدوى 

عن  112263برلم  22102116، ليد فى  25222.222، رأس ماله ،   احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد  ، تاجر فرد -  420

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ميت حمل ملن اسالمكمال عبداللطيؾ سيد احمد

عن  112263برلم  22102116، ليد فى  25222.222احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

بناحية ميت حمل ملن كمال  2221-0-6فى  112263يه ونمل عمال ، بجهة : له مواشى حالبه برلم مكتب رحالت داخل

 عبداللطيؾ سيد احمد

عن مضرب ارز ،  163631برلم  22102116، ليد فى  52222.222السيد على دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 حريه /صان الحجرملن على السيد تايه/عزبة التوايهه/صان الحجر الب 2بجهة : عمار رلم 

عن مضرب ارز ،  163631برلم  22102116، ليد فى  52222.222السيد على دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 بناحية عزبة التوايهه صان الحجر البحريه ملن على السيد تايه 2213-1-11فى  163631بجهة : له مدشة حبوب برلم 

عن مكتب  114230برلم  22102111، ليد فى  122222.222الم حسن عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن ع -  413

 مماوالت عامه وتشطيبات وتوريدات ، بجهة : بنى صالح بلبيس ملن جمال ابراهيم مصطفى بدوى

عن صالة  114212برلم  22102111، ليد فى  12222.222احمد على دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 ترعة المنيا ملن ربيع دمحم السيد-العاب رياضيه باجر ، بجهة : ش الدروس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114130برلم  22102116، ليد فى  25222.222حاتم احمد كمال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 اكسسوارمحمول ، بجهة : لريه كفر شاويش ملن احمد كمال احمد عزب

عن محل  114246برلم  22102113، ليد فى  12222.222سير احمد مرتضى رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تي -  416

 احذية ، بجهة : ش سوق االثنين / المرين / ابو حماد بملن السيد دمحم عطية عبدالعزيز

عن محل  114246برلم  22102113، ليد فى  12222.222تيسير احمد مرتضى رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

بنشاط  2216/0/4واؼلك فى  2216/3/16افتتح فى  -احذية ، بجهة : كان لها محل بناحية ش جمال عبدالناصر / المرين شرلية 

 احذية

عن مكتبة  114253برلم  22102113، ليد فى  52222.222آية حسنى السيد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 ملن عزبزة حسنى السيد سيد احمد -هة : بنى عامر وخردوات ، بج

عن مكتب  114203برلم  22102121، ليد فى  32222.222صالح سمير ابراهيم جاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : سنهوت منيا الممح ملن عالء سمير ابراهيم جاهين

عن مكتب  114323برلم  22102122، ليد فى  122222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم على عبدالعال على -  422

 ملن على عبدالعال على -عدا المالبس العسكرية ، بجهة : شارع الدروس  -توكيالت تجارية وتصدير ومالبس جاهزة 

عن  114321برلم  22102121فى  ، ليد 5222.222ايمن عبدالفتاح عبدالرإؾ النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ملن ربيع دمحم عبدالؽفار -شلشلمون  -تجارة اعالؾ ، بجهة : شارع النجارين 

عن  114322برلم  22102121، ليد فى  12222.222اسماء دمحم عبدالرحمن السيد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 د حسين دمحم حسنملن محمو -مكتبة اكسسوارات ، بجهة : سعود البحرية 

عن ورشة  114330برلم  22102122، ليد فى  5222.222هشام دمحم رمضان منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 ملن دمحم رمضان منصور -صان الحجر  -نجارة يدوية ، بجهة : المصبى شرق 

عن توريدات  114312برلم  22102124، ليد فى  12222.222عصام على دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 ملن السيد محمود على -عامة ، بجهة : النخاس 

عن تجارة  114311برلم  22102124، ليد فى  12222.222فتحيه دمحم السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 اد ؼذائيه ، بجهة : ش النصر حى مبارن ملن سامح دمحم السيد عبدالعالمو

عن مكتب  114424برلم  22102125، ليد فى  12222.222دمحم اسماعيل حلبى واعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 ش سعد زؼلول كفر الحصر ملن اسماعيل حلبى واعر 6رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : 

عن مكتب  114330برلم  22102124، ليد فى  12222.222ال دمحم عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام -  421

 رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : كفر اكياد ملن صبحى على عبدالحليم

برلم  22102124، ليد فى  12222.222مصطفى عبدالعزيز احمد مصطفى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 عن مكتب توريدات عمومية ، بجهة : التلين ملن/ عبدالعزيز احمد مصطفى عامر 114363

عن مكتب  114444برلم  22102123، ليد فى  25222.222هدى سامى محمود عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

 ابراهيم شحاتةملن نبيل  -ابراش  -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : عزبة امين الحسينى 

عن  114520برلم  22102120، ليد فى  5222.222عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود ممبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 الصالحيه الجديده ملن احمد دمحم عبدالمعبود 12مبنى بالزا مجاوره  31سوبر ماركت ، بجهة : محل 

عن مكتب  114431برلم  22102120، ليد فى  12222.222ماله ،  حمادة دمحم حلبى عوض  ، تاجر فرد ، رأس  -  431

 ملن دمحم حلبى عوض -شارع حلبى  -مماوالت ، بجهة : ام رماد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن محل فراشه  114112برلم  22102114، ليد فى  52222.222طارق حسين دمحم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 راهيم دمحم، بجهة : الصيرافيه المرين ملن دمحم اب

عن مكتبة ،  114204برلم  22102114، ليد فى  12222.222دمحم عوض عبدالفتاح حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ملن ممدوح دمحم حلمى -حسن صالح  -امام مسجد الحجاز  -بجهة : شارع وادى النيل 

عن  114116برلم  22102114، ليد فى  21222.222صبحى حسنى على عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 بحر البمر الحسينيه ملن ايه لطفى على5مالبس جاهزه وخردوات عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن  114121برلم  22102115، ليد فى  21222.222هانى فهمى حسن الداودى الخياط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 : ش وابور النور ملن/ دمحم عبدالعزيز دمحم مهدى اصالح اجهزة كهربائية ، بجهة

عن  114161برلم  22102116، ليد فى  12222.222دمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 ملن امال سليمان سليم -مكتب توريدات عمومية وادارة محاجر ، بجهة : كفر ابراش 

عن  114161برلم  22102116، ليد فى  12222.222بدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالوهاب دمحم ع -  431

 ملن امال سليمان سليم -مكتب توريدات عمومية وادارة محاجر ، بجهة : كفر ابراش 

ل بيع عن مح 114131برلم  22102116، ليد فى  52222.222دمحم ابراهيم سليمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 طرح ، بجهة : ش بورسعيد الحسينيه ملن احمد فتوح عوض

عن ورشه  114213برلم  22102111، ليد فى  12222.222عبدالفتاح على عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 انترلون ، بجهة : الجديده منيا الممح ملن نجاه على النبراوى

 114224برلم  22102111، ليد فى  252222.222ت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهرمصطفى كامل محرم ابو الرايا -  442

 عن معرض لتجارة السيارات ، بجهة : سماكين الشرق ملن احمد مصطفى كامل محرم ابو الرايات

ره عن ممش 114221برلم  22102111، ليد فى  12222.222مها دمحم السيد عبداللطيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 فول سودانى ، بجهة : عرب الفدان ابوحماد ملن عباس حسانين ابراهيم

عن  114252برلم  22102113، ليد فى  122222.222المديم لتربية المواشى الحالبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 ملن سعيد دمحم عمارة رجب -تربية مواشى حالبة ، بجهة : عزبة المديم 

عن  114252برلم  22102113، ليد فى  122222.222ية المواشى الحالبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المديم لترب -  443

 2210-1-11اؼلك  2220-1-6افتتح  111550ليد  -تربية مواشى حالبة ، بجهة : كان له محل بناحية ش هندسة الرى 

عن لطع  114323برلم  22102121ليد فى  ، 52222.222ابراهيم صالح حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 ؼيار نمل ثميل ، بجهة : كفر الحاج عمر فالوس ملن احمد صالح حسن صالح

عن  114326برلم  22102122، ليد فى  52222.222حسين عبدالوهاب السيد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 وهاب السيد عبدالرحمنملن  عبدال -مكتب خدمات لوجيستية ، بجهة : لرملة 

عن  114341برلم  22102122، ليد فى  12222.222اسامه دمحم فتحى عبدالعزيز وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 مكتب خدمات وتطهير وتنظيؾ الحدائك والمنازل ، بجهة : كفر دمحم احمد منيا الممح ملن نعمات ؼريب عبدالممصود

 153131برلم  22102121، ليد فى  25222.222 عطية البساتينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن السيد احمد دمحم -  441

 ملن فاتن سعيد صبرى -عن تربية وتسمين وتجارة االؼنام ، بجهة : شبرا النخلة 

 153131 برلم 22102121، ليد فى  25222.222حسن السيد احمد دمحم عطية البساتينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 21222بيع ادوالت منزلية وكهربائية  راسمال  -عن تربية وتسمين وتجارة االؼنام ، بجهة : له محل بناحية شبرا النخلة م بلبيس 

 114203برلم  22102121، ليد فى  22222.222حسين رجب حسين بهنساوى طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

 د سيؾ بلبيس ملن عمر دمحم دمحم احمد صيامعن معرض سيرامين ، بجهة : اوال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114411برلم  22102125، ليد فى  152222.222ابراهيم احمد عبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 تجارة اعالؾ ، بجهة : ش االنتاج ملن احمد عبدالحميد عبدالعزيز دمحم

عن فراكه ارز  114332برلم  22102124، ليد فى  42222.222ماله ،  شحته سالم سلطان احمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  451

 ، بجهة : الفولى الصؽيره الظواهريه منشاه ابوعمر ملن سالم سلطان احمد

عن  114435برلم  22102123، ليد فى  122222.222وائل دمحم سليمان سالم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 ملن شكرى اسماعيل دمحم -جهة : شارع الشرلاوى مكتب رحالت داخلية ، ب

عن بيع  114424برلم  22102125، ليد فى  5222.222دمحم فضل هللا ؼنيمى فضل هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 حبوب ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن  فضل هللا ؼنيمى فضل هللا

عن حظيرة  114426برلم  22102125، ليد فى  52222.222دمحم منصور دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 مواشى ، بجهة : الصوالح ملن سعديه حسن عبدالحليم

عن اتيليه  114433برلم  22102123، ليد فى  122222.222دمحم دمحم حسن حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 ملن هناء حسن عبدهللا-صان الحجر -افير ، بجهة : تانيس وكو

عن مكتب رحالت  113326برلم  22102121، ليد فى  5222.222محمود دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : النمروط ش التل فالوس ملن صالح دمحم احمد

عن مكتب رحالت  113326برلم  22102121، ليد فى  5222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم احمد دمحم  ، -  451

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : النمروط ش التل فالوس ملن صالح دمحم احمد

عن مطحن وبيع  113333برلم  22102121، ليد فى  1222.222احمد حسينى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 هة : حاره دمحم عبدالمادر من ش مولد النبى المنتزه الزلازيك ملن  حسينى احمد دمحمبن ، بج

عن مكتب  113316برلم  22102121، ليد فى  12222.222نهى ممتازالسيد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  450

 ملن دمحم فهيم سليم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : شارع ابوليلة 

عن مكتب  113335برلم  22102123، ليد فى  5222.222ه عطيه عبدالحليم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماجد -  462

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ع تيمور نشوه الزلازيك ملن رضا جوده بكر مبرون

عن بماله  113333برلم  22102123، ليد فى  122222.222نورا دمحم محمود عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 )سوبر ماركت( ، بجهة : ش االنتاج فالوس ملن منجده السيد حسن

عن  113025برلم  22102124، ليد فى  252222.222دمحم ابراهيم حسن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ى ملن جمال ابراهيم حسنمماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : ش الشهيد دمحم هاشم /الشيخ ابراهيم العزاز

عن تجارة  113035برلم  22102121، ليد فى  22222.222احمد حامد احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 ملن اميرة حامد احمد مصطفى -كفر دمحم حسين  -اجهزة كهربائية ، بجهة : شارع السيل 

عن ورشة  113042برلم  22102121، ليد فى  122222.222،   هانى دمحم برهامى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  464

 ملن محمود دمحم برهامى دمحم -نجارة ، بجهة : المرالرة 

عن  113061برلم  22102123، ليد فى  122222.222عماد عبدالؽنى امام عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 رية السالم ملن امين عبدالحميد امينمكتب مماوالت عامه وتوريدات عموميه ، بجهة : ل

عن تجارة  113032برلم  22102123، ليد فى  5222.222احمد مختار يوسؾ دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ملن ثروت عبدالسالم معوض -اعالؾ ، بجهة : شضارع سعد زؼلول 

عن مالبس  113003برلم  22102120، ليد فى  52222.222حنان عبدالحميد مسلم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر الزلازيك المبلى ملكفايز احمد مسلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مالبس  113003برلم  22102120، ليد فى  52222.222حنان عبدالحميد مسلم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 2212-12-26والؽى فى  2211-0-22فى 123322، بجهة : كان لها محل مالبس جاهزه برلم  جاهزه عدا المالبس العسكريه

 بناحية كفر الزلازيك المبلى ملن فايز احمد مسلم

عن ورشه حداده  113064برلم  22102123، ليد فى  5222.222رضا احمد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  460

 سليم صان الحجر ملن محمود جمعه احمد الهادى ولحام معادن ، بجهة : كوبرى

 113012برلم  22102123، ليد فى  122222.222دمحم محمود عبدالرإوؾ عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 عن تربيه مواشى ، بجهة : الربعمايه منشاه ابوعمر ملن احمد عبدالمادر سليمان

عن  114212برلم  22102120، ليد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الهام الهادى حامد احمد حسن   -  411

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : بساتين االسماعيليه بلبيس ملن دمحم صابر على

يالت عن توك 114214برلم  22102120، ليد فى  122222.222احمد دمحم عبده سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 تجاريه ، بجهة : الزاويه الحمراءملن دمحم عبده سليمان

عن بيع  114223برلم  22102120، ليد فى  122222.222شريفه محمود دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 جميع النظارات ومستلزماتها ، بجهة : ش بور سعيد امام مركز الشرطه بلبيس ملن عبدالمنعم السيد سيد احمد

عن  114222برلم  22102120، ليد فى  122222.222ورشة عبدالحليم لدوكو السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 ورشة دوكو سيارات وفرن سيارات ، بجهة : اول طريك بلبيس السعادات  ملن حسين دمحم صالح على

عن  114245برلم  22102112، ليد فى  22222.222،  احمد دمحم مؽاورى ابراهيم الكيال  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  415

 مماوالت عامه و توريدات عمومية ، بجهة : ش انس بن مالن ملن/ دمحم مؽاورى ابراهيم الكيال

عن مكتب  114254برلم  22102111، ليد فى  12222.222شيماء جاد دمحم احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 ال ، بجهة : ؼزاله الخيس الزلازيك ملن دمحم سند دمحم دمحمرحالت داخليه ونمل عم

عن  114252برلم  22102111، ليد فى  5222.222زينب صالح الدين فهمى دمحم جاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 ملن دمحم رأفت عبدالستار حسن -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ميت حبيب 

عن مكتب  114122برلم  22102114، ليد فى  12222.222ن عبدالفتاح السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم حس -  413

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ابراش مشتول السوق ملن محمود دمحم عبدالؽفار صالح

عن  114205برلم  22102114، ليد فى  12222.222هبه محمود عبدالحميد حلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 مزرعه دواجن بياض ، بجهة : كفر ابوحاكم الزنكلون الزلازيك ملن عبدالعزيز محمود عبدالحميد حلبى

عن  114150برلم  22102116، ليد فى  12222.222وجدى نبيل حسن خليل مباشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 جاز مع ش عنانى المنتزه الزلازيك ملن احمد دمحم دمحم حسن الشيخمالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الح

عن مكتب رحالت  114156برلم  22102116، ليد فى  5222.222ياسمين على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 ملن عيسوى دمحم الصؽير -داخلية ونمل عمال شركات ، بجهة : منية سنتا 

عن مكتب  114221برلم  22102111، ليد فى  12222.222ياسر رجب حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر الشيخ خليفه منيا الممح ملن سعديه عبدالحكم دمحم جاب هللا

عن  114103برلم  22102116، ليد فى  12222.222السيد رضا عبدالحك عبده العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 اكسسوار حريمى ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : ش المركز ملن عبدالحك السيد رضا عبدالحك

عن مكتب  114216برلم  22102111، ليد فى  1222.222احمد اشرؾ دمحم كمال ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 كفر دمحم جاويش ملن  اشرؾ دمحم كمال ابراهيم-بجهة : ش داير الناحيه  رحالت داخليه ونمل عمال ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن فراكه  166225برلم  22102116، ليد فى  12222.222ايه عبدالباسط جبر يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 ارز ، بجهة : ازولين الحسينيه ثان ملن هدى يوسؾ عبدالعزيز

عن فراكه  166225برلم  22102116، ليد فى  12222.222س  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايه عبدالباسط جبر يون -  436

 ارز ، بجهة : له محل اخر عن اعالؾ جمله فى الحسينيه ثان

عن ورشة  114253برلم  22102113، ليد فى  55222.222رامى احمد عليوه عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 2211-5-15فى  151221ه بجميع انواعها ، بجهة : كان له مكتب مماوالت وتوريدات مواد العزل برلم تصنيع الشنط الجلدي

 بناحية مشتول السوق ش خالد بن الوليد 2213-12-3والؽى فى 

عن ورشة  114253برلم  22102113، ليد فى  55222.222رامى احمد عليوه عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

شارع ترعة البلد /لرية نبتيت /مشتول السوق ملن محمود دمحم دمحم  22ع الشنط الجلديه بجميع انواعها ، بجهة : عمار رلم تصني

 مصطفى

عن  114265برلم  22102113، ليد فى  12222.222اسامة السيد دمحم سليم ؼمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 ملن ابراهيم محسوب دمحم -شارع حسنى جاب هللا  -صيدلية بشرية ، بجهة : حى المؽازى 

عن مكتب نمل  155546برلم  22102113، ليد فى  22222.222دمحم على فوزى عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

 منتجات بترولية ، بجهة : ابو سمران / بملن السيد منير جمعه مصطفى

عن مكتب نمل  155546برلم  22102113، ليد فى  22222.222رأس ماله ،   دمحم على فوزى عطاهللا  ، تاجر فرد ، -  401

العاشر من رمضان ملن السيد منير جمعه  بنشاط  -منتجات بترولية ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحيةابو سمران طريك بلبيس 

 محطه تموين مواد بتروليه وتسويمها براسمال  خمسون الؾ جنيه

عن تجاره  114213برلم  22102113، ليد فى  32222.222د عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السيد احم -  402

 وتسويك طيور مجمده ولحوم مجمده ، بجهة : السماعنه فالوس ملن السيد احمد عبدالعال

عن مطعم  114256برلم  22102113، ليد فى  3222.222سحر عبدالمنعم زين احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

 وكافتيريا ، بجهة : ش داير الناحيه شيبه الزلازيك ملن دمحم احمد ابراهيم على

برلم  22102121، ليد فى  122222.222هانى عبدالعزيز صبرى محمود االهوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  404

 ود االهوانىعن مماوالت متكامله ، بجهة : حفنا بلبيس ملن  عبدالعزيز صبرى محم 114322

عن  114346برلم  22102122، ليد فى  522222.222اشرؾ دمحم حسن دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

 وحده تصنيع خلط اعالؾ ، بجهة : ابورضوان الحسينيه ثان ملن حازم حسن دمحم

عن مكتب  114206برلم  22102121، ليد فى  22222.222جامع لتوريد الفاكهة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

 ملن دمحم جامع السيد حسن -توريدات خضار وفاكهة ، بجهة : سلمنت 

 114335برلم  22102122، ليد فى  12222.222صالح الدين عبدالسالم عبدالحميد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

 دمحم احمد نصرالحريرى ملن ابراهيم  -عن بمالة ، بجهة : شارع دمحم الضامن 

عن لطع  114361برلم  22102124، ليد فى  12222.222سعد لمطع ؼيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

 ؼيار سيارات ، بجهة : ش عبدالمطلب بجوار المعهد العالى للهندسه طريك الشوبن ملن على فتحى على دمحم

عن  114302برلم  22102124، ليد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحيم دمحم فإاد سيد احمد  ، تاجر  -  400

 محل منظفات ، بجهة : ش الشيخ ابوحماد ملن/ عبدهللا عبدالمادر سليم ابراهيم

عن  114414برلم  22102125، ليد فى  12222.222احمد سعيد دمحم فتحى دمحم درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ، بجهة : الصنافين المبلية بملن حامد دمحم فتحى تجارة مواد بناء

 114410برلم  22102125، ليد فى  122222.222دمحم ممدوح سعيد عبدالرحمن جبريل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 عن حبوب وعالفه ، بجهة : ميت بشار منيا الممح ملن ممدوح سعيد عبدالرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  114412برلم  22102123، ليد فى  12222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر حسن دمحم عبدالعال  ، ت -  522

 مالبس رياضيه ، بجهة : ش الساحه الشعبيه فالوس ملن عبدالعال ابو فندود اسماعيل

عن توكيالت  113311برلم  22102121، ليد فى  122222.222هند عادل دمحم لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 يه ، بجهة : ش التحرير ملن احمد عبدالحكيم دمحمتجار

عن صناعة  113320برلم  22102121، ليد فى  12222.222سامح دمحم عطيه مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 صان الحجر م صان الحجرملن حماده السيد على-التعبئه والحفظ والتعليب ، بجهة : عزبة طيبه 

عن تربية  142021برلم  22102121، ليد فى  122222.222جوب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد ابراهيم مح -  525

 مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى الكسارة /الصالحيه الجديده ملن دمحم ابراهيم محجوب

عن تربية  142021برلم  22102121، ليد فى  122222.222سعيد ابراهيم محجوب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

بناحية منشية السادات بجوار مولؾ المنصورة ملن ابراهيم  142021مواشى حالبه ، بجهة : له محل بيع لطع ؼيار سيارات برلم 

 محجوب دمحم

عن توريد  113352برلم  22102122، ليد فى  5222.222اسالم سمير محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 ملن اسامة عبدالمطلب ابراهيم -المومية  -من شارع الؽشام  -ية ، بجهة : شارع المدينة المنورة مجمدات ومواد ؼذائ

عن توزيع االؼذية  113021برلم  22102124، ليد فى  5222.222احمد دمحم السيد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

، بجهة : شارع  2بيدات الحشرية وتصنيع كل ماسبك لدى الؽير الخاصة ومستحضرات التجميل المحلية والمكمالت الؽذائية والم

 الخليج متفرع من شارع مصرؾ منياالممح ملن دمحم السيد مهدى كساب

عن  113021برلم  22102124، ليد فى  222222.222هالة عبدالعظيم دمحم دمحم عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

 جمال السيد سيد احمد يوسؾملن  -معلؾ مواشى ، بجهة : بندؾ 

عن تجاره مواد  113023برلم  22102124، ليد فى  22222.222هيبت دمحم فرحات على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 البناء ، بجهة : الروضه جوار كوبرى الحاجر فالوس ملن شريؾ عبدهللا حسن محيسن

عن كافيه ، بجهة  113030برلم  22102121، ليد فى  12222.222احمد حسنى دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 : ش المدس الموميه ملن دمحم عبدالمادر محمود الخشاب

 113066برلم  22102123، ليد فى  122222.222صباح عبدالرإؾ عبدالحميد ؼريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 عن تربية مواشى حالبه ، بجهة : صفط الحنه ملن سليم السيد سليم

عن رحالت  113065برلم  22102123، ليد فى  12222.222ابراهيم السيد ابراهيم بلبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

الصالحيه الجديده ملن ايمن السيد  12المجاوره  126داخليه ونمل وتوريدات عماله داخليه وتوريدات عموميه ، بجهة : عمار 

 ابراهيم بلبل

عن رحالت  113065برلم  22102123، ليد فى  12222.222ابراهيم السيد ابراهيم بلبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

يمن السيد الصالحيه الجديده ملن ا 12المجاوره  126داخليه ونمل وتوريدات عماله داخليه وتوريدات عموميه ، بجهة : عمار 

 ابراهيم بلبل

عن مكتب رحالت  114213برلم  22102120، ليد فى  12222.222دمحم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : العباسه ابوحماد ملن دمحم دمحم احمد

عن توريدات  114221برلم  22102120ليد فى ،  12222.222مصطفى حسن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

طبية واجهزة طبية ومستحضرات تجميل محلية ومكمالت ؼذائية ومنتجات ورلية ومنظفات ومواد كيماوية تصنيع ماسبك لدى الؽير 

 ملن طارق ابراهيم السيد البدوى -المومية  -، بجهة : شارع الروضة الشريفة 

عن ورشة  114224برلم  22102120، ليد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ساميه عبدالرحمن دمحم سالم   -  511

 صنعاء /صان الحجر ملن عبدالمعبود حسن عبدالحليم 1نجارة ، بجهة : عزبة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114231برلم  22102112، ليد فى  25222.222محمود على عبدالعزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 ش صالح الشاذلى بلبيس ملن فايز عبدالحميد علوان 1ت عامه ، بجهة : مكتب مماوال

عن ورشة  114256برلم  22102111، ليد فى  1222.222امال سالمة عطية االنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  510

 عبدالحميد الليثىملن كمال سليمان  -الزلازيك  -بجوار عيادة الحى  -حدادة بسيطة ، بجهة : شارع خالد بن الوليد 

عن مكتب رحالت  114213برلم  22102114، ليد فى  12222.222وفاء سعيد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : ابوبرى ابوحماد ملن عادل عمر عليوه

عن ورشه  114232برلم  22102114فى  ، ليد 52222.222عمرو دمحم حمود سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لتصنيع وتوريد مواد التعبئه والتؽليؾ ، بجهة : السراحنه النوبه والدهاشنه بلبيس ملن ابراهيم دمحم حمود

 114203برلم  22102114، ليد فى  52222.222دمحم عبدالرإؾ يوسؾ عبدالدايم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ت ، بجهة : المنشيه الجديده فالوس ملن دمحم سعيد عبدالجوادعن معرض بيع سيارا

عن ورشة لحام  114233برلم  22102114، ليد فى  12222.222دمحم ابراهيم عبده على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 معادن ، بجهة : هانون /منشؤة ابو عمر ملن عبده ابراهيم عبده

عن ورشة  114124برلم  22102114، ليد فى  12222.222م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناديه ابو يحيى عبدهللا عال -  524

 نجارة موبيليا ، بجهة : السناجرة ملن السيد حسن سليم شحاته

عن  114123برلم  22102115، ليد فى  52222.222عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 حالبه ، بجهة : العزيزيه ملن عبدالرإؾ ابراهيم عبدالفتاحمعلؾ مواشى 

عن بماله ، بجهة  114123برلم  22102114، ليد فى  21222.222دمحم فتحى السيد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 : ش فاطمه الزهراء / عزبة التل / النحال / الزلازيك بملن حمدى فرج اسماعيل على

عن  114201برلم  22102114، ليد فى  12222.222اهيم عوض هللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريؾ ابر -  521

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : منشؤة شفيك ملن  دمحم شريؾ ابراهيم عوض هللا مصطفى

عن محل  114132برلم  22102115، ليد فى  52222.222دمحم سعد حسن دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 بماله ، بجهة : الربعمايه ملن سعد حسن دمحم

عن  114131برلم  22102115، ليد فى  12222.222منى عبدالمعبود احمد عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : البالشون بلبيس ملن احمد عبدالستار احمد

عن مخبز بلدى  114144برلم  22102115، ليد فى  5222.222نها دمحم عبدالمنعم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 نصؾ الى ، بجهة : ع الخاسره اكياد المبليه فالوس  ملن احمد دمحم حسن سليمان على معالى

عن لحوم  114163برلم  22102116، ليد فى  1222.222مالن جرجس كامل جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ملن يوسؾ جرجس كامل -مجمدة ، بجهة : شارع هندسة الطرق 

عن  114163برلم  22102116، ليد فى  12222.222هند مسعد ابراهيم احمد زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 ملن مسعد ابراهيم احمد زهران -مخبز طبالى ، بجهة : المساعدة 

عن  114134برلم  22102116، ليد فى  12222.222محمود سليمان عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  533

 ملن محمود سليمان عبدالمادر -ورشة مالبس جاهزة ، بجهة : العبسى 

مكتب عن  114222برلم  22102111، ليد فى  12222.222دمحم محمود عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش هندسه الرى منيا الممح ملن احمد سعيد محمود السيد

عن  114225برلم  22102111، ليد فى  2222.222ابانوب وديع ابراهيم داود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 زالزلازيك بحرى /الزلازيك ملن  وديع ابراهيم داود ابراهيمش السيد عبدالعزي 33مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114220برلم  22102111، ليد فى  5222.222حماده ابوهاشم حماده عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بيشه لايد الزلازيك ملن عبدالمنعم حماده عبدالبارى

عن  114225برلم  22102111، ليد فى  52222.222دير السيد الحسينى دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  در -  531

 منظفات ، بجهة : ش مسجد ابوفندود الهيصميه فالوس ملن دمحم حسن بدران حسن

عن ايجار  143232لم بر 22102111، ليد فى  12222.222دمحم سعيد محمود عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 الزلازيك ملن فهمى احمد فهمى-ش الحسن بن الهيثم 2سيارات ، بجهة : محل رلم 

عن ايجار  143232برلم  22102111، ليد فى  12222.222دمحم سعيد محمود عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  530

 ش الحسن بن الهيثم الموميه ملن فهمى احمد فهمى 2ية بناح 143232سيارات ، بجهة : له محل تكييؾ وفالتر مياة برلم 

عن مكتب  114116برلم  22102116، ليد فى  12222.222هشام سمير دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 توريدات خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : ش عمر بن الخطاب حسن صالح الزلازيك ملن سناء السيد دمحم عبدالعزيز

عن حظيره  114101برلم  22102116، ليد فى  52222.222س ماله ،  ابراهيم احمد ابراهيم عمر  ، تاجر فرد ، رأ -  541

 مواشى حالبه ، بجهة : سنهوا منيا الممح ملن احمد ابراهيم عمر الدست

عن مكتب  114263برلم  22102113، ليد فى  2222.222دمحم السيد عبدهللا عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 ملن السيد عبدهللا عيسى -كامل الربع  توريدات عمومية ، بجهة : شارع

عن معرض  114212برلم  22102113، ليد فى  12222.222جابر دمحم السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 ملن عادل ؼريب سليمان -ادوات صحية وسيرامين ، بجهة : كفرابراش 

عن  114232برلم  22102113، ليد فى  52222.222ماله ،  دمحم عبدالرحمن السيد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس  -  544

 لطع ؼيار االجهزه الكهربائيه ، بجهة : ش المركز الحسينيه ملن عبدالرحمن السيد عبدالسالم

عن مكتب  114262برلم  22102113، ليد فى  12222.222نجاه حسينى ابراهيم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 يه وعالجيه للؽير ، بجهة : ش الجمهوريه فالوس ملن سميه كامل دمحم عكاشهتسويك خدمات طب

عن  114321برلم  22102121، ليد فى  12222.222احمد دمحمى دمحمى دمحم المنيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 رىمكتب رحالت ونمل عمال داخلى ، بجهة : المنير مشتول السوق ملن دمحمى دمحمى دمحم المني

عن  114324برلم  22102122، ليد فى  5222.222عماد مصطفى بدر مصطفى الهندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 ملن دمحم نبيل ؼريب -بمالة ، بجهة : لرملة 

عن  114334برلم  22102124، ليد فى  12222.222ماجده محسوب النبى محمود خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 بس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : بندؾ منيا الممح ملن احمد جوده عبدالعزيزمال

عن تجاره زجاج  114331برلم  22102124، ليد فى  12222.222دمحم رمضان دمحم الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  540

 ، بجهة : صان المبليه م صان الحجر ملن عبدالعال السيد سليمان

عن  114134برلم  22102115، ليد فى  52222.222ائشه مصطفى احمد على عطعوط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  552

 العزازى ملن السيد محمود عطيه عبيد-اول طريك المرين  2سوبر ماركت ، بجهة : محل 

عن  114122برلم  22102114، ليد فى  12222.222وليد نبيل عبداللطيؾ موسى حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 ملن نبيل عبداللطيؾ موسى -الجديدة  -مكتب مماوالت ، بجهة : عزبة الياس  

عن  114165برلم  22102116، ليد فى  52222.222ايمن احمد دمحم عبدالمعطى العش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

  مصطفى حسنش الوكايل / سعدون بملن دمحم 1مكتب مماوالت عامه ، بجهة : عمار 

عن مواد  114164برلم  22102116، ليد فى  12222.222سعيد كمال فهمى دمحم دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 ملن زؼابة كمال فهمى -ؼذائية ، بجهة : النعامنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب مماوالت  114223برلم  22102111، ليد فى  22222.222دمحم السيد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 عامه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن حنان الجوهرى مؽاورى دمحم

عن مخبز بلدى  114222برلم  22102111، ليد فى  12222.222عبدالحميد دمحم دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 حموده دمحمنصؾ الى ، بجهة : ع البيه كفر دمحم حسين الزلازيك ملن دمحم حموده 

عن مكتب  114114برلم  22102116، ليد فى  5222.222ناصر دمحم مسلم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 توريدات عموميه للمالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش احمد ناصؾ ملن دمحم مسلم جمعه

عن مماوالت  114211برلم  22102113، ليد فى  222222.222احمد دمحم دمحم دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 عامه ، بجهة : اوالد سالم بملن السيد دمحم دمحم سالمان

عن  114261برلم  22102113، ليد فى  25222.222السيد ثروت جوده عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 وده عبدالمعطىاعالؾ و انتاج حيوانى ، بجهة : العارين  ملن /ثروت ج

عن  114231برلم  22102121، ليد فى  12222.222دمحم محمود ابراهيم احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  550

 تجاره السجائر والدخان ولوازمها ، بجهة : ش ترعه المسلميه يوسؾ بن الزلازيك ملن حسن عبدالسالم حسن

عن مكتب  114210برلم  22102113، ليد فى  21222.222، رأس ماله ،  رشا احمد دمحم شريخه  ، تاجر فرد  -  562

 ش احمد الصعيدى الزنكلون الزلازيك ملن تاج احمد دمحم5مماوالت وتوكيالت تجاريه ، بجهة : 

عن  114311برلم  22102121، ليد فى  25222.222عبدالدايم دمحم دمحم مصطفى عبدالدايم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر الحصر الزلازيك ملن مصطفى عبدالدايم دمحم مصطفى

عن مكتب  135362برلم  22102122، ليد فى  5222.222حسن دمحم عيد دمحم حمادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 ملن صالح عيد حمادة -امل الزو -رحالت داخلية ونمل عمال شركات ، بجهة : عزبة البحالن 

عن مكتب  135362برلم  22102122، ليد فى  5222.222حسن دمحم عيد دمحم حمادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 ورشة لحام كهرباء -بلبيس  -بساتين االسماعيلية  -رحالت داخلية ونمل عمال شركات ، بجهة : له محل بالمنطمة الصناعية 

عن  114201برلم  22102121، ليد فى  25222.222يم عبدالعزيز ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابره -  564

 ملن ابرهيم عبدالعزيز ابراهيم -ورشة خياطة ، بجهة : شارع الشرم 

 عن 114331برلم  22102122، ليد فى  12222.222احمد عبدالرازق عبدالسالم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 مماوالت عامه ، بجهة : حى العرب بملن سلمى احمد عبدالرازق

عن  114301برلم  22102124، ليد فى  42222.222مدحت صبحى منصور عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 سجاد ومفروشات ومراتب ، بجهة : المسيد ملن صبحى منصور عبدالرحمن

عن  114311برلم  22102124، ليد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   فاطمه رمضان احمد عبدالؽنى  ، -  561

 مكتب توريدات عامه ، بجهة : لصاصين الشرق الحسينيه ملن السيد دمحم صديك

عن  114453برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد عبدالعزيز السيد عبدالجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 الحسينية بملن مصطفى دمحم السيد-الجمعية الشرعية متفرع من شارع الشهيد طيار  13لية ونمل عمال ، بجهة : مكتب رحالت داخ

عن مكتب  114413برلم  22102125، ليد فى  5222.222احمد زكريا عبدالوهاب نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

 رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : الزوامل بملن زينب عبدهللا ابراهيم

عن مطعم  161031برلم  22102125، ليد فى  25222.222دمحم نبيل دمحم على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 كريب ، بجهة : ش مصطفى زيدان المرين ملن عبدالرإؾ دمحم دمحم

عن مطعم  161031برلم  22102125، ليد فى  25222.222دمحم نبيل دمحم على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ملن نفيسه رافت دمحم كريب ، بجهة : له محل اخر عن محل كافيه وكريب فى شارع جاب هللا حى المؽازى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  114422برلم  22102125، ليد فى  5222.222نادية ابوالفتوح دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ملن السيد دمحم السيد -مشتول السوق  -افرنجى ، بجهة : الصحافة 

عن  114443برلم  22102123، ليد فى  12222.222مكتب الحمالوى لنمل البضائع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 مكتب نمل بضائع ، بجهة : النشو/بساتين االسماعيليه ملن كريمه عبدهللا حسن

عن توريدات  113324برلم  22102121، ليد فى  122222.222سامى دمحم دمحم يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 بدالعزيزعامه ، بجهة : الزوامل بلبيس ملن دمحم حسن ع

عن مكتب رحالت  113330برلم  22102122، ليد فى  12222.222احمد دمحم سالم هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 داخلية ونمل عمال ، بجهة : النعامنه / بملن دمحم سالم هندى

عن  113011برلم  22102124، ليد فى  322222.222عمرو دمحم مصطفى عمر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 بوفيه ومشروبات ، بجهة : ش النادى الرياضى بلبيس ملن دمحم مصطفى عمر على

عن تجاره اسمنت  113304برلم  22102123، ليد فى  25222.222السيد احمد راشد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ملن دمحم السيد دمحم عيسىومواد بناء وتسليح ، بجهة : جزيره برد سعود البحريه الحسينيه 

عن  113022برلم  22102124، ليد فى  12222.222عبدهللا عبدالعظيم حسن حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 محل حلويات ، بجهة : كفر حافظ ملن دمحم حسن الشامى

عن مكتب  113032برلم  22102124، ليد فى  12222.222سليمه عمر سالمه شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  510

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن ناجى دمحم عطيه

عن تعبئه  113035برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد دمحم دمحم احمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 ن دمحم دمحم احمد سليمانمواد ؼذائيه وتؽليؾ ، بجهة : انشاص البصل الزلازيك مل

عن  114220برلم  22102120، ليد فى  22222.222دمحم عرالى السيد احمد عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

ملن  -مولؾ المنصورة  -منشية مبارن  -امتداد عبدالعزيز على  -شارع الصفا  1مماوالت وتوريدات واستثمار عمارى ، بجهة : 

 عزة ابراهيم دمحم

عن دهانات  113000برلم  22102120، ليد فى  122222.222احمد دمحم دمحم اليمانى مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 ملن سليمان حامد على دمحم -وحدايد ، بجهة : كفر ابومسلم 

عن خردوات ،  114223برلم  22102112، ليد فى  22222.222حماده سعيد ذكى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 ملن سعيد ذكى احمد -بجهة : ميت ردين 

عن  142606برلم  22102112، ليد فى  52222.222احمد خالد سعيد فكرى الخصوصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 مكتب توكيالت تجارية ، بجهة : خلؾ الثانوية العسكرية ملن/ سعيد فكى امين الخصوصى

عن  114262برلم  22102111، ليد فى  12222.222عطيه الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى عطيه سليمان  -  535

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بنى عامر الزلازيك ملن محمود حسينى فرج

ن بماله ، ع 114231برلم  22102114، ليد فى  12222.222على عبدالعظيم على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 بجهة : منشاه ابوعمر  ملن عبدالعظيم على متولى

عن تربية  114231برلم  22102114، ليد فى  122222.222دمحم السيد ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 مواشى حالبه ، بجهة : خالد بن الوليد منشؤة ابو عمر ملن احمد ابراهيم سليمان

عن مكتب رحالت  114120برلم  22102114، ليد فى  5222.222سن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سحر دمحم ح -  533

 داخليه ونمل عمال ، بجهة : الهيصميه ملن وليد دمحم احمد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  114132برلم  22102115، ليد فى  3222.222طارق محمود احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  530

 ؽار ملن رضا دمحم عبدالهادى المليوبىبجهة : ال

عن  114111برلم  22102114، ليد فى  12222.222عمرو جوده السيد ابراهيم الشاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

 مكتب خردوات وادوات ولعب اطفال ، بجهة : ش سيدى ؼريب مشتول السوق ملن جوده السيد ابراهيم

عن  114154برلم  22102116، ليد فى  22222.222لخير طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم السيد ابوا -  501

 مكتب توريدات عموميه ، بجهة : ش ابوطاحون الزوامل بلبيس ملن السيد دمحم السيد ابوالخير

عن مكتب  114143برلم  22102116، ليد فى  12222.222دمحم احمد عبدالنبى عطوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

 ملن احمد عبدالنبى عطوة -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : بردين 

 114211برلم  22102111، ليد فى  12222.222ايمن عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  503

 اهيم السيدم منشاه ابو عمر ملن دمحم ابراهيم ابر 61عن توريد مواد ؼذائيه ، بجهة : لريه 

عن  114102برلم  22102116، ليد فى  122222.222ندى السيد عبدهللا السيد ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  504

 مكتب تدريب لؽات ، بجهة : برج الجزار فالوس ملن  السيد عبدهللا السيد ابو العال

عن ممهى  114110برلم  22102116، ليد فى  52222.222 محمود السيد صالح اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  505

 ، بجهة : البيروم ملن احمد السيد صالح اسماعيل

عن معرض  114233برلم  22102111، ليد فى  52222.222شيماء دمحم احمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

 سيرامين ، بجهة : السعيديه بلبيس ملن مجدى احمد دمحم ادريس

عن  114234برلم  22102111، ليد فى  5222.222الزهراء دمحم اسماعيل ابراهيم كفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تل اسونى فالوس ملن فايزه عبدالمنعم ابراهيم

عن بماله  114214برلم  22102113، ليد فى  5222.222عالء عيد عوض دمحم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  503

 وتموين ، بجهة : المطاويه ملن دمحم عيد عوض دمحم

 10432برلم  22102121، ليد فى  522222.222عماد الدين عبدهللا مصطفى عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  500

 منشآة العباسه ملن مصطفى عبدهللا مصطفى 2، بجهة : محل رلم  6من المجموعه  36والفمرة  10عن استيراد فيما عدا المجموعه 

 10432برلم  22102121، ليد فى  522222.222عماد الدين عبدهللا مصطفى عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

بناحية منشؤة  10432، بجهة : له محل لطع ؼيار سيارات برلم  6من المجموعه  36والفمرة  10عن استيراد فيما عدا المجموعه 

 العباسه ملن مصطفى عبدهللا مصطفى

عن تحضير  113321برلم  22102121، ليد فى  5222.222ايمن محمود احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 دمحم عادل عبدهللا-اكن التعاونيه الزلازيك ملن هناء دمحم شاهين وبيع عصائر ومشروبات ، بجهة : ش رشدى المس

عن بماله  113343برلم  22102122، ليد فى  5222.222احمد دمحم انور دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 وتموين ، بجهة : بهنباى / بملن انتصار عبدهللا احمد ابراهيم

عن مؽسله  113366برلم  22102122، ليد فى  122222.222عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم ابراهيم  -  623

 سيارات ، بجهة : الؽوارنه طريك العباسه بلبيس ملن السيد لاسم سيد احمد

 برلم 22102121، ليد فى  122222.222دمحم عبدالمنعم عبدهللا عبدالرحمن فياض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

عن مكتب توريد وتركيب وصيانة المصاعدالمصاعد والتوريدات العامه والمماوالت العامه والتوكيالت التجاريه ، بجهة :  113322

 الزلازيك ملن دمحم مصطفى عرفه-تمسيم المعلمين  321لطعه رلم 

عن مكتب  113325برلم  22102121، ليد فى  5222.222على عزمى على عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : دهمشه مركز مشتول السوق ملن عزمى على عبدالحميد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  145253برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد فوزى السيد ربيع نوير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 لخطاب ابوحماد ملن فوزى السيد ربيعتصنيع موبيليا ، بجهة : السكه الشاميه من ش عمر بن ا

عن ورشه  145253برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد فوزى السيد ربيع نوير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 تصنيع موبيليا ، بجهة : له محل اخر عن معرض موبيليا فى ابوحماد ش عمر بن الخطاب منزل فوزى السيد ربيع

عن  113300برلم  22102123، ليد فى  122222.222السيد سعد عويس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد سعيد  -  623

 مكتب مماوالت ، بجهة : سلمنت ملن سعيد السيد سعد عويس

عن كافتريا  113013برلم  22102124، ليد فى  12222.222احمد السيد عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  620

 ملن كمال عبدالعزيز عبدالعزيز -تلحوين  -مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : شارع بحر مويس مؤكوالت و

عن مكتب  113042برلم  22102121، ليد فى  12222.222تامر عبدالحميد على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 فىرحالت داخليه ونمل عمال شركات ، بجهة : سندنهور بلبيس ملن حسن عيد مصط

عن مكتب  113043برلم  22102121، ليد فى  12222.222مهجة صابر ابراهيم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ملن دمحم عبدالوهاب دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : شبرا النخلة 

تجاره -عن مكتبه 113011برلم  22102123، ليد فى  3222.222محمود سعيد محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 ش الزهور منشيه مبارن امام الؽشام ثان الزلازيك ملن سعيد محمود دمحم3الكتب واالدوات الكتابيه ، بجهة : 

عن بيع مستلزمات  114222برلم  22102120، ليد فى  122222.222ايمن دمحم السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 بجهة : ش موافى ملن/ ياسر السيد احمد يوسؾ تعبئة و تؽليؾ ،

 113003برلم  22102120، ليد فى  122222.222سعيد عبدالمادر عبدالستار عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 عن مكتب مماوالت وتوريدات عموميه ، بجهة : ع الحواط بيشه عامر منيا الممح ملن محمود عطيه ؼنيم

عن مكتب  114233برلم  22102112، ليد فى  25222.222مود عبدالعظيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مح -  615

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : منزل نعيم ملن محمود عبدالعظيم احمد

ن مكتب ع 114252برلم  22102111، ليد فى  5222.222سامى دمحم احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن هانى فتحى ابراهيم

عن بيع بن ،  114253برلم  22102111، ليد فى  12222.222رحاب احمد محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ملن مصطفى عبدالعزيز السيد -بجهة : شارع وجيه اباظة 

عن مكتب  114112برلم  22102114، ليد فى  12222.222مود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح سعيد مح -  613

 ملن سعيد محمود ابراهيم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : العصلوجى 

عن تجاره  114113برلم  22102114، ليد فى  21222.222دمحم سامى اسماعيل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  610

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن صبحى عبدالسميع كريم

عن  114160برلم  22102116، ليد فى  52222.222بهجت صالح احمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 مماوالت عامه ونمل بضاعه وتوريدات ، بجهة : ش جامعه االزهر المرين ملن صالح السيد على نمر

عن مكتب  114215برلم  22102111، ليد فى  12222.222محمود سعيد دمحم حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 مماوالت عموميه ، بجهة : دهمشا مشتول السوق ملن سعيد دمحم حسانين

عن  113323م برل 22102121، ليد فى  22222.222احمد سامى دمحم مصطفى جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 سامى دمحم مصطفى -اول طريك الزلازيك  ابوحماد  -صالة عرض سيارات لتجارة السيارات ، بجهة : ميدان الزراعة 

عن تجارة  113364برلم  22102122، ليد فى  22222.222عالء دمحم احمد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 دمحم احمداعالؾ ، بجهة : ترعة سراج ملن عبداللطيؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظيرة  113362برلم  22102122، ليد فى  52222.222وليد عبدالمحسن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 مواشى ، بجهة : ش احمد سالم بملن عبدالمحسن دمحم دمحم

عن مصنع  113322رلم ب 22102121، ليد فى  13222.222ايه دمحم عبدالممصود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : شمه بالدور الثانى علوى /الزنكلون ملن وائل صبرى دمحم السيد

عن مكتب نمل  113316برلم  22102123، ليد فى  12222.222احمد ابراهيم دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 هة : لريه الصالحيه المديمه ش المحطه فالوس ملن حسن صبرى دمحم علىوتدوير مخلفات الفنادق ، بج

عن معلؾ  113336برلم  22102123، ليد فى  52222.222خالد دمحم احمد الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 مواشى انتاج حيوانى ، بجهة : المرالره منيا الممح ملن امينه عطيه احمد

عن مكتب نمل  113024برلم  22102124، ليد فى  5222.222هناء على دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 بضائع ، بجهة : االسديه ملن عبدالمنعم سعيد دمحم عبدالمنعم

عن تصنيع  113031برلم  22102124، ليد فى  25222.222دمحم الشحات عفيفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  620

 ش الجيش / المنتزه / الزلازيك بملن وسيم الشحات عفيفى 14نظارات وعدسات ، بجهة : 

عن مكتب  113054برلم  22102123، ليد فى  12222.222دمحم دمحم عبدالعال عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 د دمحم عبدالعالرحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : السماعنه فالوس ملن محمو

عن  113045برلم  22102121، ليد فى  52222.222وجيه عبدهللا عبدالسالم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ملن عبدهللا عبدالسالم محمود -ورشة نجارة موبيليا ، بجهة : كشين 

عن  113051برلم  22102121ليد فى ،  52222.222مصطفى هشام مصطفى عبدالحفيظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 ملن عيسى عابد دمحم دمحم -الشبانات  -بيع لعب اطفال ، بجهة : شارع بحر ابواالخضر 

عن بماله ،  113002برلم  22102120، ليد فى  5222.222خالد السيد ابراهيم احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 ابراهيم احمد عمربجهة : عزبة احمد كمال / بملن السيد 

عن  113033برلم  22102123، ليد فى  25222.222نادى سيد احمد ابراهيم سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 تجاره عمارات ومماوالت عامه وتوريدات عموميه ، بجهة : ميت ربيعه بلبيس ملن ابراهيم سيد احمد ابراهيم سيد احمد

عن توزيع  114221برلم  22102120، ليد فى  5222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هبه صبرى حسينى على  -  635

 اكياس وشنط بالستين ، بجهة : ش داير الناحيه كفر ابونجاح الزلازيك ملن ريه احمد ابراهيم

البس عن م 114223برلم  22102120، ليد فى  52222.222دمحم طارق دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 ش شاهين لسم المنتزه الزلازيك ملن سهام دمحم يوسؾ5ومفروشات عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن مالبس  114223برلم  22102120، ليد فى  52222.222دمحم طارق دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 2220-1-13فى  110155ات ومالبس جاهزه برلم ومفروشات عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كان له محل تجارة مفروش

 بناحية بيشة لايد ملن خالد دمحم جمال الدين 2213-6-23وشطب فى 

عن مطعم ،  114223برلم  22102120، ليد فى  5222.222على دمحم محمود على جودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 مان دمحم ابو والىملن اي -فلل الجامعة  -شارع عمار بن ياسر  1بجهة : 

عن  113001برلم  22102120، ليد فى  12222.222ابراهيم صبحى دمحم ابراهيم شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  630

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بيشه عامر منيا الممح ملن حامد دمحم ابراهيم

عن سوبر  114215برلم  22102120، ليد فى  12222.222رأس ماله ،  دمحم السيد حسين السيد النجار  ، تاجر فرد ،  -  642

 ملن دمحم اسماعيل عبدالبارى -المرور الجديد  -ماركت ، بجهة : الصالحية المديمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114213برلم  22102120، ليد فى  12222.222سحر محمود عبدالعزيز دمحم الفالوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 بلبيس ملن اسامه دمحم دمحم رابع-سعدون -جهة : ش نصر حسين تمسيم الجوت عن بماله ، ب

عن  114243برلم  22102112، ليد فى  5222.222ابراهيم السيد محمود ابراهيم مهير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 اهيممطعم عمومى ، بجهة : ش سعد زؼلول / بملن محمود والصادق ومهير اوالد السيد محمود ابر

عن  114220برلم  22102112، ليد فى  12222.222عالء محمود مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 الزنكلون ملن احمد عوض حسين دمحم-كافتيريا ، بجهة : عزبة الزند 

عن خردوات  114230برلم  22102112، ليد فى  122222.222انجى عادل فهمى مترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 ، بجهة : اكياد البحرية اباظة ملن/ سعد لطفى هللا ؼبلاير

عن  114250برلم  22102111، ليد فى  352222.222امين دمحم سيد احمد الهريسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 ر زكى ؼنيممصنع صناعات هندسيه ، بجهة : حى الجزيره طريك شرويده جوار مسجد االبرار الزلازيك ملن عنت

عن تنميه  114126برلم  22102114، ليد فى  52222.222خالد على السيد دمحم دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 زراعيه واستصالح وزراعه االراضى الزراعيه ، بجهة : ش االنتاج فالوس ملن على السيد دمحم دمحم عبده

عن مكتب  114210برلم  22102114، ليد فى  12222.222، رأس ماله ،  طارق يوسؾ يوسؾ بكرى  ، تاجر فرد  -  641

 مماوالت ، بجهة : كفر حفنا ملن يوسؾ يوسؾ بكرى

عن تربية  114236برلم  22102114، ليد فى  122222.222فايزه محمود عبدهللا الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 الحجر ملن جمال دمحم سعدصان -امون  11مواشى حالبه ، بجهة : لرية 

عن  114130برلم  22102115، ليد فى  122222.222ابراهيم احمد عبدالعزيز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  640

 معلؾ مواشى تسمين ، بجهة : دعبس المالن ابوحماد ملن احمد عبدالعزيز حسن حسين

عن  114133برلم  22102115، ليد فى  52222.222ه ،  احمد ماهر عبدالعزيز رمضان  ، تاجر فرد ، رأس مال -  652

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : امام مدرسه البساتين انشاص الرمل بلبيس ملن ماهر عبدالعزيز رمضان

عن معلؾ  114153برلم  22102116، ليد فى  52222.222سعيد موسى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 ملن دمحم موسى دمحم موسى -بجهة : سنهوت  مواشى ،

عن  114133برلم  22102116، ليد فى  5222.222ابراهيم دمحم عبدالحليم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 ملن عبدهللا دمحم احمد -اكسسوارات كمبيوتر ، بجهة : عرب درويش 

عن مكتب  114223برلم  22102111، ليد فى  25222.222له ،  فريد دمحم فريد السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  653

 رحالت داخليه وتوريد عماله ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن دمحم فريد السيد دمحم

عن ترزى  114231برلم  22102111، ليد فى  22222.222عبدهللا احمد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 ر الصعيدى ملن احمد السيد احمدرجالى ، بجهة : كف

عن تجارة مبيدات  114223برلم  22102111، ليد فى  12222.222هاله فريد حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 ومخصبات ، بجهة : ش النادى ميت يزيد ملن مصطفى دمحم الهادى النادى

عن معلؾ  114242برلم  22102111، ليد فى  122222.222اسالم وجيه عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 مواشى تسمين والبان ، بجهة : عزبة السيد ايوب/ الصوه ملن  وجيه عبدالحميد دمحم

عن مكتب  114205برلم  22102121 ، ليد فى 222222.222عالء دمحم دمحم مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

ملن السيدة دمحم مهدى  -الزلازيك  -مماوالت االعمال الكهروميكانيكية وانظمة التؤريض ، بجهة : حى مبارن بجوار الجمع الكبير 

 العرينى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 22102113فى ، ليد  25222.222مإسسة الوصيفى للمماوالت العامه والتوريدات العمومية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 عن مماوالت عامه وتوريدات عمومية ، بجهة : المالن / بملن دمحم ايوب دمحم 114261برلم 

عن  114122برلم  22102113، ليد فى  12222.222دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  650

  احمد العطارعطارة و لوازم سبوع ، بجهة : ش ترعة المنيا ملن/ احمد دمحم

عن مزرعه  114213برلم  22102113، ليد فى  152222.222حنان السيد حسنين ؼنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 دواجن وتسمين وبياض ، بجهة : الحلميه ابوحماد ملن عاطؾ دمحم حسن

عن محل  142265برلم  22102122، ليد فى  12222.222عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 ملن يوسؾ ابراهيم عبدالمادر -لسم النظام  -مولد النبى  -شارع الحريرى 5مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن محل  142265برلم  22102122، ليد فى  12222.222عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 مطعم فول وطعمية -شارع الفالوجا  1جهة : له محل مالبس جاهزة ، ب

عن محل  142265برلم  22102122، ليد فى  12222.222عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 استيراد -الزلازيك  -مالبس جاهزة ، بجهة : له محل شارع الجمعية الشرعية 

عن مكتب  114336برلم  22102122، ليد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نسمة فكرى لطب عثمان  -  664

 ملن عبدالسالم عبدهللا عبدالعزيز -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : طويحر 

عن دش  114321برلم  22102122، ليد فى  12222.222السيد السيد مصطفى دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 شير وفرز الفول السودانى ، بجهة : لصاصين الشرق الحسينيه ملن جيهان عبدالرحمن احمدوتم

عن بيع  114412برلم  22102125، ليد فى  5222.222رضا دمحم السيد رجب الزيات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 ملن محمود شولى مهدى الؽزالى -ى مشروع السوق التجار -وتجارة خضروات وفاكهة بالتجزئة ، بجهة : تمسيم الجوت 

عن بيع وتعبئه  114305برلم  22102124، ليد فى  12222.222مإسسه مصطفى امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 لحوم ومجمدات ، بجهة : ش لبلى مسجد العفيفي ملن السيد دمحم متولى موسى

عن مكتب  114365برلم  22102124، ليد فى  5222.222له ،  هبه السيد عبده عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ما -  663

 رحالت داخلية و نمل عمال ، بجهة : بيشة لايد ملن/ ممدوح محسن عبدهللا

عن بماله ،  114310برلم  22102124، ليد فى  25222.222دمحم صالح الدين سليمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  660

 حجر المبليه م صان الحجر ملن احمد صالح الدين سليمانبجهة : حى الهاويس صان ال

عن مكتب  114425برلم  22102125، ليد فى  5222.222ابراهيم محمود حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 سنهوا بملن حمادة صبحى ياسين على-مماوالت عامة ، بجهة : عزبة شهوان 

عن حبوب  114421برلم  22102125، ليد فى  32222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فتحى ابراهيم عماره  ، تاج -  611

 وعالفه ، بجهة : ابو نجاح الزلازيك ملن  فتحى ابراهيم عماره

برلم  22102123، ليد فى  5222.222بركات سعيد عبدالعزيز دمحم حسن عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 : ع هارون ميت حمل بلبيس ملن سعيد عبدالعزيز دمحم حسن عوض هللا عن مخبز بلدى ، بجهة 114460

عن حظيره  114553برلم  22102132، ليد فى  52222.222السيد حسينى السيد بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 لتربيه المواشى ، بجهة : بنى شبل الزلازيك ملن شكرى السيد السيد

، ليد فى  52222.222لعموميه والتوكيالت التجاريه وتجاره المالبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السماحى للتوريدات ا -  614

عن توريدات عموميه وتوكيالت تجاريه وتجاره مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : سعود  114510برلم  22102120

 البحريه الحسينيه ملن وفاء الشوادفى حسن

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  114403برلم  22102120، ليد فى  12222.222 مصطفى طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورا دمحم دمحم دمحم -  615

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الزوامل بلبيس ملن دمحم دمحم الؽريب سيد احمد مصطفى

عن معلؾ  114545م برل 22102132، ليد فى  52222.222سنية السيد احمد عالول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 ملن دمحم الدسولى ابراهيم -مواشى ، بجهة : الزنكلون 

 114566برلم  22102131، ليد فى  5222.222اسالم فتحى دمحم عبدالرحمن عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 عن مخبز افرنجى ، بجهة : كفر اكياد ملن احمد عبدالنبى عبداللطيؾ

عن بمالــة ، بجهة :  114534برلم  22102131، ليد فى  52222.222 دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا سعيد دمحم -  613

 الملكيين البحرية بملن عيد على ابراهيم على

عن اطارات  114245برلم  22102113، ليد فى  5222.222احمد دمحم رشاد عبدالمطلع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  610

 ، بجهة : ش هندسة الرى بملن صفاء عبدالعزيز السيد كاوتش وسيارات

عن  114340برلم  22102122، ليد فى  12222.222لبنى عبدالعزيز حسانين عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : بيشه لايد الزلازيك ملن هشام مصطفى احمد

عن  114323برلم  22102121، ليد فى  12222.222بوطالب صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نانى سعيد احمد ا -  631

 ملن صابر عبدالمعبود الشافعى سيد احمد -حدايد وبويات ، بجهة : الزنكلون 

ة : عن بمالة ، بجه 114314برلم  22102121، ليد فى  12222.222سعيد دمحم عمر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 ملن شربات عبدالعزيز عوض هللا -سبرا السالم  -كفر الجندى 

عن مكتب  114353برلم  22102124، ليد فى  22222.222السيد حسن عبدالعزيز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 ملن صبيرة يوسؾ حسن لطب -تصدير ، بجهة : شوبن بسطة 

عن وحدة  146306برلم  22102124، ليد فى  252222.222، رأس ماله ،   احمد اسماعيل على السيد  ، تاجر فرد -  634

 بناحية عزبة الؽرلده بملن دمحم دمحم ابراهيم 146306خلط وتصنيع اعالؾ ، بجهة : له محل حبوب واعالؾ برلم 

عن وحدة  146306برلم  22102124، ليد فى  252222.222احمد اسماعيل على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 خلط وتصنيع اعالؾ ، بجهة : عزبة الؽرلده ملن ايمان جمال دمحم السيد

عن تربية  114312م برل 22102124، ليد فى  122222.222سعاد السيد دمحم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 بحر البمر ملن دمحم جاد احمد 11مواشى حالبه ، بجهة : 

عن  114442برلم  22102123، ليد فى  12222.222مختار حسين عبدالمنعم البطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ملن مؽازى السيد دمحم -الزلازيك البحرى  -بيع مواد ؼذائية ، بجهة : شارع رمضان 

عن تربية  114421برلم  22102125، ليد فى  52222.222السيد منصور السيد السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 فلطين صان الحجر ملن دمحم منصور السيد 11مواشى حالبه ، بجهة : 

عن  114431برلم  22102123، ليد فى  32222.222مصطفى عاطؾ دمحم هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  630

 توريدات وتوكيالت تجاريه وتصدير ، بجهة : ش خليل الطوخى ملن  عاطؾ دمحم هندى

عن تربيه مواشى  114464برلم  22102123، ليد فى  52222.222احمد السيد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  602

 يدحالبه ، بجهة : ع عزام البكارشه صان الحجر ملن السيد احمد دمحم الس

 114443برلم  22102123، ليد فى  122222.222حمدى فكرى مصطفى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  601

 عن تجاره وتصنيع الرخام والجرانيت ، بجهة : منزل نعيم فالوس ملن وليد فكرى مصطفى

عن مكتب  114511برلم  22102120ليد فى ،  5222.222اسالم السيد ابو الخير جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  602
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استشارات الخدمات التسويميه والتسويك العمارى  ماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : ش شلتوت من ش ترعه المنيا فالوس ملن دمحم 

 عبدالسالم ابراهيم

عن مكتب تصدير ،  114415برلم  22102120، ليد فى  5222.222سعيد دمحم السيد عليوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  605

 ملن احمد السيد على -يوسؾ بن  -بجهة : عزبة الجمباز 
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عن بيع  114535برلم  22102131، ليد فى  52222.222دمحم السيد دمحم ابراهيم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 السميع احمدوصيانه واكسسوار محمول ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن دمحم عبد

عن  114233برلم  22102121، ليد فى  5222.222السيد عبدالحميد دمحم ابراهيم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ملن سمير دمحم دمحم دمحم احمد -مكتب تنظيم وادارة اسواق اليوم الواحد للبيع بالتجزئة ، بجهة : ؼزالة الخيس 
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 ملن مصطفى محمود على منصور -بجوار المحكمة  -الزراعة  2مماوالت عامة ، بجهة : برج المضلة رلم 

عن  114323 برلم 22102122، ليد فى  12222.222زين ابراهيم ابوهاشم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : المسلميه الزلازيك ملن ابراهيم ابوهاشم عبدالعال

 114343برلم  22102122، ليد فى  52222.222كريم دمحم سعيد سالم ابراهيم الؽمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 دمحم سعيد سالم ابراهيم الؽمرى عن توريد مستلزمات طبية ، بجهة : ش عبدالمنعم الجد بملن

عن مكتب  114315برلم  22102124، ليد فى  32222.222دمحم حمار عبدالعزيز بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125
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 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : زهر شرب منيا الممح ملن سعيد حسين حسين
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 وفواكة ، بجهة : الخطارة / بملن فولية دمحم السيد -زينة 
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 ملن فايزة صالح دمحم صالح -بجهة : اخر الساحة الشعبية 

 114523برلم  22102132، ليد فى  12222.222سرحان لتجاره المواد الؽذائيه بالجمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش المحكمه لسم الجامع الزلازيك ملن حسين دمحم ابراهيم سرحان1عن تجاره مواد ؼذائيه جمله ، بجهة : 
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 تجاره االدوات الكهربائيه ، بجهة : سعود البحريه الحسينيه ملن حسنى مسلم دمحم على
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 مماوالت ، بجهة : ش الديار الشاميه المرين ملن احمد الشوادفى عبدالعزيز مصطفى
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 ان الحسينيه ملن السيد محمود دمحم رضوانحالبه ، بجهة : ازولين الحسينيه ث
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عن  114405برلم  22102120، ليد فى  12222.222منال فرجانى احمد دمحم عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 عطور ، بجهة : ش احمد المنيسى فالوس ملن حاتم عبدالرحمن بدر على بدر
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 ملن اكمل زكى مهران احمد -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : تلحوين 

عن توريدات  114564برلم  22102132، ليد فى  12222.222احمد دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

  عبداللطيؾخضار وفاكهه ، بجهة : سماكين الشرق ملن امل متولى دمحم
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 2212-1-5وشطب فى 2221-1-0فى  111432خضار وفاكهه ، بجهة : كان له محل خضروات وتوريدات واستيراد برلم 
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عن بيع وشراء  114556برلم  22102132، ليد فى  12222.222ايمن على حسين عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142
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عن  114515برلم  22102131، ليد فى  5222.222بدور عيدالمسيح اسحاق عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ملن كمال سالمة جرجس -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : البيوم 
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 بجهة : الصالحيه المديمه فالوس ملن دمحم السيد على كهربائى سيارات ،

عن  114454برلم  22102123، ليد فى  12222.222عبدالخالك مرجان عبدالخالك مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر اباظة بملن السيد عبدالخالك مرجان

عن  114453برلم  22102123، ليد فى  21222.222فرج الخيال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سعيد على عبدالعزيز -  151

 ملن دمحم حسين حسن -ورشة نجارة موبيليا ، بجهة : خلؾ الثانوية العسكرية 

عن مكتب  114452برلم  22102123، ليد فى  52222.222السيد وائل شحته السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ريدات وتوزيع مواد ؼذائية بالجملة ، بجهة : ش المدينة المنورة / من ش الؽشام / المومية / الزلازيك بملن وائل شحته السيدتو

 114512برلم  22102120، ليد فى  25222.222عمرو مصطفى رمضان دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 مصطفى رمضان دمحم اسماعيلعن بماله ، بجهة : السمكرى المرين ملن 

عن  114550برلم  22102132، ليد فى  522222.222السيد عبدالعزيز عبدالهادى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : المالن ابوحماد ملن هاله ؼريب عبدالحافظ

 114562برلم  22102132، ليد فى  12222.222ماله ،   احمد عادل عبدالوهاب الحصافى احمد  ، تاجر فرد ، رأس -  155

 عن تجارة مبيدات و اسمده زراعية ، بجهة : محل بالدور االرضى ش النادى ؼيته ـ ملن/عادل عبدالوهاب الحصافى

ت عن مماوال 114512برلم  22102120، ليد فى  52222.222نادية دمحم متولى منصورة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ملن نصر على عنان -هرية رزنة  -عمومية وتوريدات عامة ، بجهة : خلؾ المعهد الدينى 

عن  114561برلم  22102131، ليد فى  52222.222عبدالصبور نجاح ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بلبيس ملن ابراهيم نجاح ابراهيم سالم ورشه لتجاره وتصنيع البلتات الخشبيه والتوريدات العموميه ، بجهة : الزوامل

عن تجاره  114531برلم  22102131، ليد فى  52222.222منال احمد دمحم احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لطع ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : الجوسك بلبيس ملن دمحم عبدهللا دمحم الجوسمى

عن  114530برلم  22102131، ليد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على السيد على السيد منصور   -  150

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : تلحوين الزلازيك ملن دمحم على عبدالشكور

عن  114510برلم  22102131، ليد فى  12222.222احمد محسن يوسؾ محمود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 مساكن ارض الجوت بملن جابر دمحم آدم-4يدات مالبس جاهزة عدا المالبس العسكريه ، بجهة : عمارة مكتب تور

عن  114523برلم  22102120، ليد فى  5222.222نسمه دمحم نصر الدين سعد هللا عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

ه جوار حضانه الطفل السعيد الزلازيك ملن سهير السيد على ش جمع المصالح الحكومي14اكسسوار حريمى وخردوات ، بجهة : 

 دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  114525برلم  22102132، ليد فى  12222.222دمحم عبدالعال مبارن كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ملن دمحم دمحم عبدالعال عبدالعزيز -خردوات ومالبس بالتجزئة ، بجهة : شارع الشيخ شحاتة 

عن تجارة  114513برلم  22102131، ليد فى  12222.222ناصر سمير ناصر متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : المسلميه ملن عالء مصطفى عوض

عن محل  114533برلم  22102131، ليد فى  12222.222ادهم دمحم عبدالعاطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

وت وشحومات ، بجهة : بجوار مشاية بشرى /شارع جمال عبدالناصر /طريك سعود الحسينيه منشؤة بشارة ملن كمال الدين زي

 بشرى يونس

عن بمالـــة ، بجهة  114513برلم  22102131، ليد فى  52222.222دمحم شعبان بدر خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 عبدالناصر دمحم : شارع مجلس المدينة بملن جمال

عن تؤجير  114435برلم  22102120، ليد فى  12222.222ربيع عباس ربيع ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 فساتين افراح ، بجهة : حارة عالم من ش عنانى بن المنتزه ملن عباس ربيع ابراهيم

عن بيع  114533برلم  22102132، ليد فى  32222.222مدحت دمحم يوسؾ خليل لورة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ايس كريم ، بجهة : ميت ابو على بملن منال صالح الدين دمحم شحاته

عن مكتب  114416برلم  22102120، ليد فى  5222.222عبير سعيد دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لن عبدالمنعم سعيد دمحم عبدالمنعمم -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : االسدية 

عن تجاره  114526برلم  22102120، ليد فى  52222.222احمد دمحم عبدالخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 البيض ومواد ؼذائيه ، بجهة : ترعه العمده من ش وادى النيل الزلازيك ملن جابر دمحم عطيه محمود

عن مكتب مماوالت  114523برلم  22102120، ليد فى  12222.222ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن دمحم دمحم سالم -  112

ملن فرحان السيد  -انشاص الرمل  -تل الجراد  -عامة وتوريدات مواد بناء ، بجهة : شارع الجامع الكبير من شارع داير الناحية 

 حماد

عن مكتب  114542برلم  22102132، ليد فى  12222.222ماله ،   هانى دمحم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  111

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : شيبه الزلازيك ملن نعمه دمحم عبدالعزيز احمد

عن  114552برلم  22102132، ليد فى  122222.222دمحم حسن دمحم احمد دمحم محيسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ملن حسم دمحم احمد دمحم -الروضة  -جزارة ، بجهة : الحاجر 

عن  114514رلم ب 22102131، ليد فى  12222.222دمحم كمال ابراهيم ابراهيم دالش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش عبدهللا مسعود منشيه السادات ثان الزلازيك ملن كمال ابراهيم ابراهيم4مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن  114512برلم  22102131، ليد فى  12222.222دمحم احمد صبرى عباس يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ملن سليمان متبولى مبدهمكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : ارض ابوصيام ب

عن معرض  121432برلم  22102121، ليد فى  52222.222السيد دمحم على روق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الزلازيك ملن فاطمة الزهراءالسيد دمحم على-حسن صالح -ش ترعة الوادى  22سيرامين وادوات صحيه ، بجهة : 

عن معرض  121432برلم  22102121، ليد فى  52222.222رد ، رأس ماله ،  السيد دمحم على روق  ، تاجر ف -  116

الطريك  2بناحية عمار رلم  121432سيرامين وادوات صحيه ، بجهة : له محل استيراد وتصديرومستلزمات مواد بناء برلم 

 الدولى الجديد تماطع ابو حماد ابو كبير ملن هانم ابراهيم عباس م ابو حماد

عن مكتب  114251برلم  22102113، ليد فى  5222.222عيد عبدهللا السيد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم س -  111

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر ابو مسلم ملن سعيد ابراهيم السيد دمحم

عن  114234برلم  22102121، ليد فى  52222.222احمد الشوادفى احمد هاشم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ملن زينب دمحم على -اكسسورا سيارات ، بجهة : طريك كفر العزازى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنيع تحؾ  114325برلم  22102121، ليد فى  5222.222وائل زكى رومان ايوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ملن نعمه بيومى احمدوانتيكات والبورسلين ، بجهة : امتداد ش الجمعيه الشرعيه حى مبارن الزلازيك 

عن كافيه ،  114320برلم  22102121، ليد فى  25222.222منى سامى عطيه يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 يوليو ابوحماد ملن عزت عياد ؼطاس23بجهة : ش 

عن  114345برلم  22102122، ليد فى  122222.222احمد ابراهيم عبدالعزيز دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مماوالت عموميه وتوريدات ، بجهة : انشاص الرمل بلبيس ملن عبدالعزيز دمحم فرج

عن تجارة  114313برلم  22102121، ليد فى  12222.222محمود عبدالمعبود على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ملن منى عبالرحمن ابراهيم سليمان -ب سماكين الؽر -وتوزيع اعالؾ ، بجهة : بجوار مضيفة العوامرة 

عن مكتب  114314برلم  22102124، ليد فى  5222.222هناء توفيك احمد دمحم النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 االشاره ملن عبداللطيؾ على جمعه-ش طارق بن زياد  5توريدات عموميه ، بجهة : 

عن  114412برلم  22102125، ليد فى  25222.222جر فرد ، رأس ماله ،  نجوى عبدالمادر عطيه هنداوى  ، تا -  134

 محطة خدمة وتموين سيارات ، بجهة : حوض المياه الطاهره ملن عمر الصادق السيد

عن مماوالت  114331برلم  22102124، ليد فى  52222.222دمحم الشحات دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 هة : ش المركز ملن/ الشحات دمحم دمحمعامة ، بج

عن تجاره  114426برلم  22102125، ليد فى  52222.222ناصر ابراهيم دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مواد ؼذائيه ، بجهة : ع الشيخ سالم منيا الممح ملن ام هاشم فيروز عوض هللا

عن تجارة  114451برلم  22102123، ليد فى  5222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم الصادق وهبه الرفاعى  ، تاج -  131

 اسمنت ، بجهة : انشاص الرمل بملن دمحم الصادق وهبه

عن مكتب  114434برلم  22102123، ليد فى  5222.222احمد سعيد مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ملن دمحم عبده السيد -ح حسن صال -تصدير ، بجهة : منشية الصارمى 

عن مماوالت  114421برلم  22102125، ليد فى  122222.222احمد لاسم فتحى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

عامه واستثمار عمارى وتوريدات عامه ، بجهة : ش عبدالعزيز على برج الؽلمى طريك مولؾ المنصوره االشاره الزلازيك ملن 

 ماسامه احمد ابراهي

عن مكتب مماوالت  114441برلم  22102123، ليد فى  52222.222دمحم توفيك احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 عامه ، بجهة : ش المدينة المنورة / الؽشام / الزلازيك بملن وائل شحته السيد

عن مكتب  114463برلم  22102123ليد فى ،  21222.222دمحم ثروت عبدهللا ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 مماوالت وتوريد مواد بناء ، بجهة : سماكين الؽرب بملن ثروت عبدهللا ابراهيم

عن  114430برلم  22102120، ليد فى  5222.222مسعدة مسلم سليم دسولى وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 ملن عبدالمنعم السيد عرالى -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : تلحوين 

عن  114402برلم  22102120، ليد فى  5222.222اسامه بهجت عبدالفضيل جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 مملة لب ، بجهة : بهجات ملن احمد السيد احمد

 114544برلم  22102132فى  ، ليد 12222.222شيماء حسن اسماعيل منصور اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 عن تجاره مشمعات السيارات ، بجهة : طريك الديدامون الزراعى اول فالوس ملن حسن اسماعيل منصور اسماعيل

عن بيع  124253برلم  22102120، ليد فى  12222.222عصام دمحم عبدالمنعم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 ش عبدهللا مسعود منشيه السادات ملن صابر عبدالمعطى عبدالحميد ثان الزلازيك2، بجهة : وصيانه االجهزه الكهربائيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114524برلم  22102120، ليد فى  22222.222شادى رأفت عبدهللا حسن وهبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 نملن رأفت عبدهللا حس -خلؾ المسجد الكبير  -بمالة ، بجهة : عزبة احمد موسى 

عن  114536برلم  22102131، ليد فى  1222.222صالح احمد ابراهيم على عنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

مكتب تسويك مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الدروس ش ترب النصارى من ش فريد الطاروطى فالوس ملن على 

 عبدالسالم على عبدالمعطى

 114516برلم  22102131، ليد فى  122222.222اب ابراهيم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عادل عبدالوه -  103

 عن توريد وتركيب الواجهات االلوميتال والكالدنج ، بجهة : الصنافين البحرية بملن طارق عادل عبدالوهاب ابراهيم

عن مركز  114401برلم  22102120، ليد فى  12222.222السيد دمحم دمحم دمحم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 خدمه السيارات ، بجهة : ش مكه المنشيه الجديد طريك هريه الجديد الزلازيك ملن هانى السيد على على

عن  114402برلم  22102120، ليد فى  12222.222محمود سليمان عبدالحميد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ه ونمل عمال ، بجهة : ع سعد عياد ام رماد الزلازيك ملن  سليمان عبدالحميد سليمانمكتب رحالت داخلي

عن  114532برلم  22102132، ليد فى  12222.222دعاء دمحم العوضى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مماوالت )توريدات ادوات كهربائيه( ، بجهة : كفر عمار اكياد البحريه فالوس ملن جوده عثمان مجاهد دمحم

عن اطارات  114555برلم  22102132، ليد فى  12222.222منصور دمحم محمود حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 وبطاريات ، بجهة : المصبى شرق صان الحجر المبليه  الحسينيه ملن ادريس فايز دمحم

عن بماله  114513برلم  22102120، ليد فى  21222.222مى طلعت عبدالحليم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 حسينيه ملن محمود احمد دمحم احمدوتموين ، بجهة : ش المركز ال

عن ورشه لحام  114400برلم  22102120، ليد فى  22222.222تامر دمحم عرفه رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 وتشكيل معادن ، بجهة : ش طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن سالم دمحم عرفه رضوان

عن مكتب  114523برلم  22102132، ليد فى  25222.222رأس ماله ،  عماد صبحى السيد وهبة  ، تاجر فرد ،  -  325

 ملن صبحى السيد وهبة -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : النعامنة 

عن مكتب  114531برلم  22102131، ليد فى  122222.222زايد دمحم مسعد سالم حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 ملن دمحم مسعد سالم -دة نظافة ، بجهة : عرب العباب

عن  114561برلم  22102132، ليد فى  12222.222عبدالسميع دمحم عبدالسميع ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 مكتب رحالت داخليه ، بجهة : منشاه ابوعمر ملن دمحم عبدالسميع ابراهيم

عن مكتب  114514برلم  22102120، ليد فى  12222.222  ابراهيم احمد حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  323

 ملن السيد حسن بكر فراج -امام مستشفى صالح سالم  -من شارع الؽشام  -تشطيبات وديكورات ، بجهة : شارع فاروق عبادة 

 114522برلم  22102120، ليد فى  152222.222دمحم مصطفى يوسؾ محمود ابوزهرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 ملن صالح جودة مرسى الطوانسى -عن معلؾ مواشى حالبة ، بجهة : العزيزية 

عن اكسسوار  114554برلم  22102132، ليد فى  3222.222دمحم اشرؾ على نصر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ملن اشرؾ على نصر -موبايل وتوكيالت تجارية ، بجهة : كفر ابراهيم العايدى 

عن تجاره  114531برلم  22102132، ليد فى  122222.222السيد عبدالفتاح دمحم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لريه بساتين االسماعيليه بلبيس ملن سليم راؼب حسين حسين 2الفاكهه بالتجزئه ، بجهة : الوحده 

عن  114533برلم  22102131، ليد فى  42222.222،   محمود احمد دمحم احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  312

 تجاره لطع ؼيار موتوسيكالت ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن احمد دمحم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  114462برلم  22102123، ليد فى  5222.222عبدالحكيم منبى صالح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 ة بملن عبدالسالم منبى صالحلطع ؼيار سيارات ، بجهة : الجعفري

عن  114432برلم  22102120، ليد فى  122222.222عمرو عزت ؼريب عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 معرض مستحضرات تجميل محليه ، بجهة : ميت سهيل ملن السيد ؼريب عبدالحميد

عن  114432برلم  22102120، ليد فى  122222.222عمرو عزت ؼريب عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

-6-13والؽى فى  2210-2-21فى  111132معرض مستحضرات تجميل محليه ، بجهة : كان له محل تجارة مالبس جاهزه برلم 

 بناحية ش الهالليه بلبيس 2210

عن  114436برلم  22102120 ، ليد فى 12222.222ابراهيم فتحى السيد سليمان عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 توريد وتركيب وصيانة اجهزه اجهزه التبريد والتكييؾ والتهويه ، بجهة : سعدون ملن عادل دمحم عبدالؽفار

عن استصالح  114542برلم  22102132، ليد فى  12222.222دمحم السيد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ش السنترال الحسينيه ملن هانى عبدالسميع حسناراضى زراعيه وصحراويه ، بجهة : 

عن حفر آبار  114526برلم  22102132، ليد فى  21222.222السيد ماجد دمحم يوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 ملن ماجد دمحم يوسؾ دمحم -مياه ، بجهة : كفر يوسؾ سمرى 

عن تجارة  114532برلم  22102132، ليد فى  22222.222ماله ،   ماهر لطب دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس -  310

 ملن هانى لطب دمحم -معدات زراعية ، بجهة : شبرا السالم 

عن  114563برلم  22102132، ليد فى  22222.222السيد العربى المتولى على حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ملن حسن على المتولى -صان الحجر  -شرق الصبى  -ورشة اخشاب ، بجهة : كوبرى مشة 

عن بيع  114546برلم  22102132، ليد فى  52222.222احمد محمود عبدالحميد مطلك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ملن ورثة محمود عبدالحميد -سيرامين ، بجهة : شارع الرشاح 

عن  114504برلم  22102131، ليد فى  5222.222ماله ،   حسن دمحم عبدالحميد احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس -  322

 تجارة خضار وفاكهه بالتجزئة ، بجهة : ش الوكايل الجديدة / بملن احمد دمحم عبدالحميد

 114511برلم  22102131، ليد فى  12222.222احمد عبدالصبور عبدالعظيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 بائية ، بجهة : شارع خليل الطوخى بملن اسالم عبدالصبور عبدالعظيم ابراهيمعن تجارة ادوات كهر

عن  113312برلم  22102121، ليد فى  12222.222دمحم ابراهيم دمحم مصطفى حبيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 تجارة  ادوات كهربائيه ، بجهة : ش عبدهللا موسى ملن سعيد السيد صمردمحم

برلم  22102132، ليد فى  12222.222لعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدا -  325

 عن تموين ، بجهة : شلشلمون ملن جمال عبدالعزيز دياب 05223

برلم  22102132، ليد فى  12222.222عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 بناحية شلشلمون ملن جمال دمحم عبدهللا خاطر 2222-1-10فى  05223عن تموين ، بجهة : له محل مصوؼات برلم  05223

برلم  22102123، ليد فى  1222.222عمر هشام محى محمود عبدالرحمن الربع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 س ملن هشام محى محمود عبدالرحمن الربععن صيدليه ، بجهة : ش الزهوى من ش السلخانه بلبي 114451

عن تجاره لطع  114540برلم  22102132، ليد فى  42222.222حمدى حافظ دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 ؼيار سيارات ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن حافظ دمحم حافظ

 114511برلم  22102120، ليد فى  52222.222أس ماله ،  منيره ابراهيم احمد مصطفى المرعيش  ، تاجر فرد ، ر -  320

عن تنميه مهارات ولؽات وتخاطب وتنميه بشريه عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : ؼزاله الخيس 

 الزلازيك ملن ابراهيم احمد مصطفى المرعيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114521برلم  22102120، ليد فى  12222.222عمرو احمد فإاد احمد عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 صاله العاب رياضيه ، بجهة : ش البساتين فالوس ملن وجيه جمعه عبدهللا

عن مصنع تعبئة  114524م برل 22102132، ليد فى  5222.222دمحم ابراهيم حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 ملن رحاب خليل بركات -وتؽليؾ مواد ؼذائية ، بجهة : شارع مفتاح 

عن  114532برلم  22102131، ليد فى  12222.222رامى عاطؾ عبدالسالم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 نجارة موبيليا ، بجهة : الهيصمية بملن عاطؾ عبدالسالم السيد عبدالسالم

عن بيع  114113برلم  22102116، ليد فى  15222.222السيد دمحم السيد عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 ش المجاور فلل الجامعه الزلازيك ملن بدريه دمحم احمد 6مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن  114235برلم  22102111، ليد فى  122222.222ماله ،  سعاد ابراهيم عبدالجليل الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس  -  334

 تنميه زراعيه ، بجهة : الرفاعيه المرين ملن ايهاب عبدالمنعم خليل

عن  114133برلم  22102116، ليد فى  1222.222مرفت دمحم البرماوى عبدالدايم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 زيك ملن دمحم البرماوى عبدالدايم حسنمدشه حبوب ، بجهة : بنى عامر الزلا

عن  114264برلم  22102113، ليد فى  25222.222عفاؾ عبدالرحمن يونس عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ع جمعه خليفه عليم ابوحماد ملن جمال دمحم مساعد

عن حدايد  114263برلم  22102113، ليد فى  5222.222ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد عبدالعظيم دمحم شعب -  331

 وبويات ، بجهة : ميت ربيعه الدلال منيا الممح ملن فاطمه اسماعيل عبدالمجيد

عن مطعم  114201برلم  22102121، ليد فى  5222.222عبدالحميد دمحم دمحم برعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 اتى للمشويات ، بجهة : برج المروه ش المنيسى فالوس ملن فاطمه مصطفى العوضىوح

عن مصنع  114352برلم  22102122، ليد فى  12222.222السيد ماهر عوض عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 عوض ملن ماهر عوض -مركز صان الحجر  -صان الحجر  -الوميتال وتركيب زجاج ، بجهة : المصبى شرق 

عن تعبئة  114202برلم  22102121، ليد فى  122222.222دمحم صالح حمدان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ملن دمحم سالمة دمحم سالمة -يوليو  23متفرع من شارع  -مواد ؼذائية ، بجهة : شارع مصطفى كامل 

عن  114342برلم  22102122، ليد فى  152222.222اله ،  دمحم عمر كريم عمر الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس م -  341

 معلؾ مواشى ، بجهة : الحلمية / بملن عمر كريم عمر

عن ورشه  114363برلم  22102124، ليد فى  5222.222ابراهيم رضا حلمى شولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 بلبيس ملن رضا حلمى شولىمالبس عدا  المالبس العسكريه ، بجهة : ش الجزيره سندنهور 

عن ورشة  114354برلم  22102124، ليد فى  25222.222احمد دمحم دمحم الدمرداش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ملن دمحم عادل جمال -بنايوس  -شارع ابو حبيب  0احذية ، بجهة : 

عن معلؾ  113252برلم  22102125، ليد فى  522222.222جودة سعد عبيدهللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 ابو عزباوى / المالن / بملن سعد عبيدهللا سالم 2مواشى ، بجهة : معلؾ 

عن معلؾ  113252برلم  22102125، ليد فى  522222.222جودة سعد عبيدهللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

المواشى الحالبة / بناحية ابو عزباوى / المالن / بملن سعد عبيدهللا سالم / ابو مواشى ، بجهة : له محل اخر بنشاط  معلؾ لتربية 

 جنيه 252222حماد / براسمال 

عن حظيرة  114421برلم  22102125، ليد فى  52222.222ياسمين دمحم احمد دمحم كفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 ور احمد دمحممواشى ، بجهة : عزبة الرون /تل مفتاح ملن عاش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114333برلم  22102124، ليد فى  12222.222فاطمه عبدالحميد سليمان عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 محل شحن بطاريات ، بجهة : ش الجالء ابوحماد ملن فوزيه حسين سليمان

عن معلؾ  114360برلم  22102124، ليد فى  25222.222دمحم احمد دمحم على بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 مواشى ، بجهة : الشيخه حمده المرين ملن احمد دمحم على اسماعيل

عن  114413برلم  22102125، ليد فى  52222.222دمحم عمر عبدالعزيز عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 عبدالحميد دمحم ملن عبدالعزيز -تصنيع كرتون وتوريدات عمومية ، بجهة : حوض الندى 

عن مالبس رجالى  114455برلم  22102123، ليد فى  12222.222عادل طه احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الدروس برج خضر لسم اول فالوس ملن عبدالمنعم دمحم احمد دمحم

عن  114534برلم  22102132، ليد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،   عبدالمنعم باز متولى سالمه جنديه  ، تاجر -  351

 بماله ، بجهة : الديدامون ملن فاطمه عبدالمجيد دمحم

عن  114516برلم  22102120، ليد فى  21222.222ربيع عبدالوهاب بدوى صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 رضا كامل دمحم ملن -حظيرة مواشى حالبة ، بجهة : جزيرة النص 

عن مكتب  114401برلم  22102120، ليد فى  122222.222هشام دمحم حمدى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 مماوالت عامه وتوريدات عامه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : ش هندسه الرى منيا الممح ملن دمحم مصطفى دمحم

عن مكتب  114425برلم  22102125، ليد فى  12222.222، رأس ماله ،   ناصر فتحى دمحم دمحم هجرس  ، تاجر فرد -  354

 ملن عيشة عمرى هجرس هجرس -شبرا النخلة  -مماوالت ، بجهة : شارع النمطة المديمة 

عن مخبز  114461برلم  22102123، ليد فى  52222.222احمد دمحم احمد دمحم عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 ة : بنى لريش منيا الممح ملن اصالح دمحم احمد موسىبلدى ، بجه

عن مكتب  114442برلم  22102123، ليد فى  12222.222نبيل دمحم وصفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : الحلميه ابوحماد ملن روحيه احمد ابراهيم ؼنام

عن توكيالت تجارية  114411برلم  22102123، ليد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم احمد دمحم  ، -  351

 ، بجهة : النمروط بملن دمحم احمد دمحم عطية

عن مكتب  114414برلم  22102120، ليد فى  12222.222احمد بدر ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 ملن احمد عبدالهادى دمحم -كفر الحمام  -داير الناحية توكيالت تجارية ، بجهة : شارع 

عن  114513برلم  22102120، ليد فى  5222.222عبدالستار سرى عبدالستار ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 ملن سامح سرى عبدالستار ابراهيم -مكتب تصدير ، بجهة : البيوم 

عن مصنع  153021برلم  22102120، ليد فى  12222.222منصور دمحم خميس سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 سعود المبليه الحسينيه ملن عبير طلب سليمان 2ليؾ وادوات نظافه ، بجهة : محل 

عن مصنع  153021برلم  22102120، ليد فى  12222.222منصور دمحم خميس سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 ليؾ وادوات نظافه ، بجهة : له محل اخر عن مكتب تصدير فى سعود المبليه ملن عبير طلب سليمان

 114536برلم  22102132، ليد فى  22222.222دمحم دمحم يوسؾ جمعة سعودى البواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 ملن نبيل حفنى دمحم حفنى -شارع المنسى  2عن تجارة وبيع االدوات المنزلية ، بجهة : 

عن مكتب  114553برلم  22102132، ليد فى  12222.222سعيد مصطفى دمحم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 ملن مصطفى دمحم عبدربه -ميت ربيعة  -رحالت داخلية ونمل عمال ، بجهة : عزبة الجمالى 

عن مكتب  114503برلم  22102131، ليد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد التيجانى رمضان  -  364

 رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : سندنهور ملن  احمد التيجانى رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  114302برلم  22102131، ليد فى  52222.222خالد على احمد على احمد البحلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 ان اخشاب ، بجهة : البالشون بلبيس ملن حافظ محروس حافظبيع باب وشب

عن  114302برلم  22102131، ليد فى  52222.222خالد على احمد على احمد البحلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 بيع باب وشبان اخشاب ، بجهة : له محل اخر عن تجاره اسمنت وحديد تسليح فى بلبيس

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  32222.222شركة / عبدالوهاب عبده عبدالوهاب حسن وشركاه   شركة  ،  معمل مخلالت   ،رأس مالها    -  1

 ملن مجدى عبدالحميد مجدى -، عن معمل مخلالت ، بجهة : شنبارة  114243برلم  22102113

،ليدت فى  2222222.222سعيد السيد و شركاه   شركة  ،  التوريدات العمومية  ،رأس مالها    شركة / سعيد السيد -  2

، عن التوريدات العمومية ، بجهة : ش مدرسة الصنايع امام مدرسة الصنايع ملن/سعيد السيد سعيد  113332برلم  22102123

 السيد

لمعلمة والحوائط الداخلية والروافع الهيدروليكية وتصنيع االبواب شركة / طه سيد احمد وشريكه   شركة  ،  تصنيع االسمؾ ا -  3

، عن تصنيع  113341برلم  22102122،ليدت فى  122222.222والشبابين االلوميتال والصناعات الهندسية   ،رأس مالها   

تال والصناعات الهندسية ، بجهة : االسمؾ المعلمة والحوائط الداخلية والروافع الهيدروليكية وتصنيع االبواب والشبابين االلومي

 ملن يحيى سعيد سعيد عبدالسالم -طريك انشاص المطار  14/2المطعة 

 52222.222عمرو السيد دسولى وشريكته   شركة  ،  تجهيز وتعبئة وتوزيع مواد ؼذائية ومخلالت جملة  ،رأس مالها    -  4

طاروط  -ع مواد ؼذائية ومخلالت جملة ، بجهة : عزبة لبيبة ، عن تجهيز وتعبئة وتوزي 114501برلم  22102131،ليدت فى 

 بملن عبدالناصر عبدالمعبود سليم

شركة/ آية هشام محمود دمحم المؽربى وشركاها   شركة  ،  الميام بتسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الؽذائية  -  5

،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2ة والتصنيع لدى الؽير ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبي

، عن الميام بتسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الؽذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات  113053برلم  22102123

ملن امل ماهر  -التعاونية  المساكن -شارع عمر بن الخطاب  3، بجهة :  2الحشرية والمستلزمات الطبية والتصنيع لدى الؽير 

 عبدالعزيز موسى

،ليدت فى  022222.222شركة / دمحم عبدالمنعم السيد عوض وشركاه   شركة  ،  ادارة المطاعم والكافيهات   ،رأس مالها    -  6

فلل  -امام مدرسة اللؽات  -، عن ادارة المطاعم والكافيهات ، بجهة : شارع عمرو بن العاص  113346برلم  22102122

 ملن فاتن دمحم حمدى عطية عوض هللا النحال -الجامعة 

شركة / احمد حسن وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر  -  1

ش وكذلن شراء اراضى محطات او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوت

الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعمال االستصالح 

، عن انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات  114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

الولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير التموين و

وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت 

ملن حاتم حسن  -خلؾ التؤمينات االجتماعية  -، بجهة : شارع مسجد الرحمة  2تصالح واالستزراع العمومية والميام باعمال االس

 احمد حسن

شركة / احمد حسن وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر  -  3

واع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع ان

الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعمال االستصالح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات ، عن ا 114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير 

ت والمماوالت وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدا

خلؾ التامينات  -شارع مسجد الرحمة  3، بجهة : افتتاح فرع بناحية محل رلم  2العمومية والميام باعمال االستصالح واالستزراع 

 االجتماعية

شركة / احمد حسن وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر  -  0

ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات  او

الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعمال االستصالح 

، عن انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات  114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير 

ا للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارته

خلؾ التؤمينات  -مسجد الرحمة  5، بجهة : افتتاح فرع بناحية محل رلم  2العمومية والميام باعمال االستصالح واالستزراع 

 االجتماعية

تموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر شركة / احمد حسن وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات ال -  12

او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات 

ال االستصالح الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعم

، عن انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات  114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير 

راء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت وبيع الكاوتش وكذلن ش

خلؾ التؤمينات  -شارع مسجد الرحمة  2، بجهة : افتتاح فرع بناحية محل رلم  2العمومية والميام باعمال االستصالح واالستزراع 

 االجتماعية

شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر   شركة / احمد حسن وشركاه  -  11

او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات 

مال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعمال االستصالح الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اع

، عن انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات  114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

المواد البترولية والتصدير التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع 

وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت 

نات شارع مسجد الرحمة خلؾ التؤمي 1، بجهة : افتتاح فرع بناحية محل رلم  2العمومية والميام باعمال االستصالح واالستزراع 

 االجتماعية

شركة / احمد حسن وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر  -  12

او ؼاز او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات 

ة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت العمومية والميام باعمال االستصالح الؽير او الشرك

، عن انشاء وتشؽيل وصيانة وادارة محطات  114450برلم  22102123،ليدت فى  52222.222،رأس مالها     2واالستزراع 

او محطات خدمة متكاملة بيع وتجارة جميع انواع المواد البترولية والتصدير التموين والولود سواء كانت بنزين او سوالر او ؼاز 

وبيع الكاوتش وكذلن شراء اراضى محطات الؽير او الشركة او ادارتها للؽير او للشركة الميام بجميع اعمال التوريدات والمماوالت 

شارع مسجد الرحمة خلؾ التؤمينات  4بناحية محل رلم ، بجهة : افتتاح محل  2العمومية والميام باعمال االستصالح واالستزراع 

 االجتماعية

 12222.222وليد احمد احمد العطوى وشريكة رضا سعيد عبدهللا   شركة  ،  الميام بكافة اعمال المماالت   ،رأس مالها    -  13

ابو العال حسان بالدور الثالث ، عن الميام بكافة اعمال المماالت ، بجهة : خلؾ مسجد  114203برلم  22102114،ليدت فى 

 علوى

ش/شريؾ صالح الدين حفنى االهوانى وشركاه   شركة  ،  بيع وتجهيز وتسويه وتحضير وتمديم كشرى وحلوانى  ،رأس  -  14

، عن بيع وتجهيز وتسويه وتحضير وتمديم كشرى وحلوانى ، بجهة  114146برلم  22102115،ليدت فى  52222.222مالها   

 ش دمحم احمد سيد احمد من ش المعاهده الرئيسى بلبيس ملن مجدى عبدالفتاح دمحم 2و1: المحالن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،ليدت فى  52222.222شركة / ابراهيم سليمان عويضة وشريكه   شركة  ،  مماوالت عمومية   ،رأس مالها    -  15

 ملن سليمان عويضة سليمان -ر صان الحج -، عن مماوالت عمومية ، بجهة : صان الحجر المبلية  114221برلم  22102120

شركه سامح جالل احمد السيد وشريكيه   شركة  ،   توزيع وتجارة االدويه والمكمالت الؽذائيه وتصنيع االدويه البشريه  -  16

توريد والبيطريه والمكمالت الؽذائيه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه لدى الؽير واداره الصيدليات اداريا ونمل العمال و

،  114533برلم  22102132،ليدت فى  222222.222العماله داخليا والتوريدات العامه والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها   

عن توزيع وتجارة االدويه والمكمالت الؽذائيه وتصنيع االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الؽذائيه ومستحضرات التجميل 

ر واداره الصيدليات اداريا ونمل العمال وتوريد العماله داخليا والتوريدات العامه والتوكيالت التجاريه ، والمستلزمات الطبيه لدى الؽي

 ش الجبالى متفرع من ش الؽشام بملن ناديه دمحم نبيل عبدالمنعم 3بجهة : 

،ليدت  12222.222ها   ش/ياسمين دمحم حسينى احمد وشركائها   شركة  ،  مكتب رحالت داخليه ونمل عمال  ،رأس مال -  11

، عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : كفر عوض هللا حجازى الزلازيك ملن دمحم  114120برلم  22102115فى 

 حسينى احمد

،ليدت  10222.222شركة / دمحم يحيى شافعى وشركاه   شركة  ،  تسويك خدمات الرعاية الصحية للؽير   ،رأس مالها    -  13

 ملن احمد دمحم عبدالمنعم -، عن تسويك خدمات الرعاية الصحية للؽير ، بجهة : شارع الشيماء  114434برلم  22102120فى 

شريكه   شركة  ،  استصالح االراضى الصحراوية واالنتاج الحيوانى والسمكى والتصدير  شركة / دمحم هليل ؼانم سالمة و -  10

، عن استصالح االراضى الصحراوية واالنتاج الحيوانى  113056برلم  22102123،ليدت فى  122222.222،رأس مالها   

 لن دمحم فايز دمحمم -الزلازيك  -تمسيم المعلمين  -شارع احمد زويل  3والسمكى والتصدير ، بجهة : 

شركة / ربيع وحيد ابراهيم وشركاه   شركة  ،  الميام باعمال المماوالت العامة وانظمة االطفاء والمصاعد والساللم  -  22

، عن الميام باعمال المماوالت العامة وانظمة  114131برلم  22102116،ليدت فى  522222.222الكهربائية   ،رأس مالها   

 ملن سامية دمحم بدوى -امتداد المومية  -شارع الحسن بن الهيثم  3د والساللم الكهربائية ، بجهة : االطفاء والمصاع

،ليدت فى  12222.222هيام عبدالمجيد دمحم عبدالحميد و شريكها   شركة  ،  مكتب تؤجير سيارات  ،رأس مالها    -  21

 شارة  ملن/ دمحم عماد دمحم زكى، عن مكتب تؤجير سيارات ، بجهة : م ب 114244برلم  22102111

شركة مصطفى دمحم دمحم محمود وشريكة   شركة  ،  الهندسة والمماوالت العمومية كافة االعمال الهندسية والمماوالت  -  22

، عن الهندسة والمماوالت  114235برلم  22102112،ليدت فى  1222222.222العمومية والتوريدات   ،رأس مالها   

( الدور الخامس برج الشافعى الطبى ش 21االعمال الهندسية والمماوالت العمومية والتوريدات ، بجهة : شمة رلم ) العمومية كافة

 احمد عرابى

برلم  22102122،ليدت فى  252222.222ش/محمود صالح وشركاه   شركة  ،  تؽذيه وخدمات بتروليه  ،رأس مالها    -  23

خلؾ نمطه مطافى منيا الممح ملن خالد  35الدور االرضى عماره  2بجهة : الشمه رلم ، عن تؽذيه وخدمات بتروليه ،  114351

 عبده على سيد االهل

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    06323اشرؾ سيد احمد حسن يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1فى  66314السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    140250كامل سليم كامل سليم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66313شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    151426احمد سليم سليم عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    111235فرد  ،  سبك ليده برلم :  شريؾ جالل حسن موسى  ،  تاجر   - 4

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66316شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    133013عالء على حسن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1فى  66313و رلم شطب بامر المح

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    160144امال بهجت ابراهيم جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 السجل  شطب العتزالها التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    122154صفاء السيد عبداللطيؾ حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1فى  66311السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    140551احمد السيد احمد اسماعيل النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1ى ف 66315السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    31436مجدى السيد حسين دمحم عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 0

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22102122وفى تاريخ  ،   26661دمحم  يوسؾ السيد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    56145رجب عبدهللا دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 شطب العتزاله التحارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    162135سبك ليده برلم :  وحيد اسماعيل دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،    - 12

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66336شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    162135وحيد اسماعيل دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66336لم شطب بامر المحو ر

تم محو/شطب    22102122، وفى تاريخ    162311اسالم دمحم السيد مسعد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66335السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102122، وفى تاريخ    133144من  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : وائل حجازى السيد دمحم عبدالرح   - 15

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    33441صالح ابراهيم دمحم حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102122، وفى تاريخ    112134حسين ابراهيم احمد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66331ل  شطب بامر المحو رلم السج

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    166356هدير الحسينى احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 شطب العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102122، وفى تاريخ    136133بك ليده برلم : احمد السيد محبوب دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  س   - 10

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66334السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    133254دمحم رمضان زممان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66331شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    22102122، وفى تاريخ    26661دمحم يوسؾ السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/2فى  66332بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    112536برلم :  هانى دمحم على مطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 22

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66330شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    154524مكتب رحالت ونمل عمال تؽريد يسن عبدالعزيز يسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66302بامر المحو رلم  تم محو/شطب السجل  شطب   22102123

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    162655احمد دمحم صابر يوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66301شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    152524لسيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم زكريا دمحم عطيه ا   - 25

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    120152احمد على على احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66302السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    122513مايكل ابراهيم سعد دانيال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    161203دمحم فوزى عبدهللا السيد بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/4فى  66303السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    125321عبدالرازق عوض دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 20

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/4فى  66305السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102124، وفى تاريخ    123315السيد دمحم صالح عطية  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/4فى  66301شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102124، وفى تاريخ    34462برلم : احمد ابوسريع السيد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده    - 31

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/4فى  66304شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    143030الشيماء دمحم السيد على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 ره نهائياالسجل  تم الشطب العتزال التجا

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    12114سعاد عبد الصمد ابراهيم  زوادة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66022السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    131040احمد سمير عطية على نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66021السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    141253دعاء السيد السيد احمد الفحل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66026السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    123304يسرى جودة عطية على حمودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 السجل  تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102121ريخ ، وفى تا   36011حسين دمحم الؽريب دمحم وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66023السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    122014السيد سلمى دمحم سلمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    123304حمودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  يسرى جودة عطية على   - 30

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66300السجل  شطب بامر المحو رلم 

/شطب تم محو   22102121، وفى تاريخ    133644نورا دمحم احمد دمحم  الوصيؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66022السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    11124اميل فوزى عبد الملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66025شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تاريخ    152263 احمد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : حمدى دمحم   - 42

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1فى  66023شطب بامر المحو رلم 

السجل   تم محو/شطب   22102121، وفى تاريخ    11052حسن حسن سالم خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/1فى  66024شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    55223احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66016السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    110260عبدهللا حسن دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

السجل  تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    10646اكمل احمد دمحم احمد جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 46

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66015شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    120230طاهر على دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66012شطب بامر المحو رلم 

تم    22102123، وفى تاريخ    121112السيد ابراهيم صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  احمد عبدالمنعم   - 43

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66014محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

محو/شطب السجل   تم   22102123، وفى تاريخ    32342اشرؾ دمحم احمد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 40

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66020شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    34423احمد احمد الصادق ابوالعنين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 السجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    154551اهيم يوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : جمال دمحم يوسؾ ابر   - 51

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  66011السجل  شطب بامر المحو رلم 

حو/شطب تم م   22102123، وفى تاريخ    165365عبدهللا جمال عبدالاله موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/3فى  15السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    151613السيد دمحم ؼندور ؼندور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66021شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    142206عبدالسميع دمحم عبدالخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  محمود   - 54

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66023السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    112662حسن مصطفى ابراهيم المشالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66026السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    10311جمال ؼريب على متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 56

 االعتزال التجاره نهائي 2210/1/0فى  66022شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    122241هدى عبده دمحم ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66020شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    154414دمحم احمد علوان عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66010شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    35452ماهر نعيم رزق ؼالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 50

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66022شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    160354الفت دمحم طلعت دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66032شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    33352سامى السيد زكى عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66024شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    32321دمحم فإاد على حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66023شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    36116هانى محمود دمحم عزت البطريك  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66021السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    146645عبده احمد دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66025شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102112، وفى تاريخ    133342احمد احمد حسن احمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 االعتزال التجارة نهائي 2210/1/12فى  66033السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102112، وفى تاريخ    112352حسن ابراهيم عبدالرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/12فى  66033السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102112فى تاريخ ، و   146311امل صبحى السيد دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/12فى  66030السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102112، وفى تاريخ    35534السيد على السيد الزيات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 التجارة نهائيا العتزال 2210/1/12فى  66031شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    35534يعدل الى السيد على السيد الزيات للتجارة واالستيراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 60

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66031تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    22102112

تم محو/شطب    22102112، وفى تاريخ    115445اجر فرد  ،  سبك ليده برلم : حمدى عبد الرحمن دمحم مبرون  ،  ت   - 12

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66034السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102112، وفى تاريخ    33013حياة عبد المنعم احمد عطية  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66036ب بامر المحو رلم السجل  شط

تم محو/شطب السجل     22102112، وفى تاريخ    163302ريهام ماهر لطب بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66032شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102112، وفى تاريخ    130221ة عبدربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : هانى دمحم دمحم عطو   - 13

 السجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102112، وفى تاريخ    131335تاج دمحم دمحم رشاد زكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66042شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102111يخ ، وفى تار   131336نهله صالح ابراهيم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    142631احمد سليم عبدالحافظ سليم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    143223برلم :  رضا سامح اسماعيل نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 11

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تاريخ    11062كمال سليمان عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    60503يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي   - 10

 السجل  شطب العتزاله التجارة

تم محو/شطب السجل  شطب    22102111، وفى تاريخ    03222ذكيه عليوه سليم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تاريخ    123065اده عيد هليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ناجى عي   - 31

 شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تاريخ    34441سعيد محمود السيد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 رة نهائياشطب العتزاله التجا

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    60503دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 السجل  شضطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102114، وفى تاريخ    141231مها احمد دمحم عبدهللا عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102114، وفى تاريخ    111601بالل على رمضان على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22102114، وفى تاريخ    152622هانى على دمحم عليوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102114، وفى تاريخ    56242عطية عبدهللا مصطفى ابو النيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102114، وفى تاريخ    122414بدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : السيد حسن عبدالرازق ع   - 33

 السجل  تم الشطب للوفاه

تم محو/شطب السجل     22102114، وفى تاريخ    32133اشرؾ دمحم سعيد دمحم عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 30

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102114، وفى تاريخ    53115مراد صالح الدين االهوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 02

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22102114، وفى تاريخ    165505موسى عادل حافظ مجلع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 01

 عتزال التجارة نهائياشطب ال

تم محو/شطب    22102114، وفى تاريخ    111112اسالم عاطؾ عبدالعظيم سعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 02

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102115خ ، وفى تاري   121201فوزية حسن عبدالعزيز سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 03

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102115، وفى تاريخ    64333مصطفى حسين حنفى بؽدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 04

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102115، وفى تاريخ    121413رلم : ياسر عبدالكريم احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده ب   - 05

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    22102115، وفى تاريخ    160331رمضان عبدالعظيم السيد على زمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 06

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102115، وفى تاريخ    146412لسيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : السيد وحيد السيد ا   - 01

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102115، وفى تاريخ    161106ابراهيم السيد عايش سلمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 03

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102115، وفى تاريخ    13546رجب دمحم الشحات دمحم سيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 00

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

 تم محو/شطب   22102115، وفى تاريخ    112222حماده حسين السيد  احمد عكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 122

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102116، وفى تاريخ    151225شيماء صالح احمد عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66011السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102116، وفى تاريخ    140243ك ليده برلم : رضى دمحم سليمان مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 122

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66010السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102116، وفى تاريخ    111061صابر سعيد جمعة لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/16فى  66013شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102116، وفى تاريخ    31622سعد محمود دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66012شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102116، وفى تاريخ    35622دمحم صالح دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 125

 االعتزال التجاره نهائي 2210/1/16فى  66016شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102116، وفى تاريخ    162142سمر حسين عطيه لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66014شطب بامر المحو رلم 

تم    22102116تاريخ ، وفى    132132جليلة طنطاوى يوسؾ جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66060محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102116، وفى تاريخ    156112عمر عبدالوهاب دمحم جوهر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 التجاره نهائيا العتزال 2210/1/16فى  66012السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102116، وفى تاريخ    112412السيد دمحم عبدالؽنى موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 120

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66013السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    22102116، وفى تاريخ    43142صبحى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/16فى  66011بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102116، وفى تاريخ    52003دمحم تاج الدين دمحم االنور جميل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/16فى  66015السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    111550اشرؾ عبدالعزيز دمحم المديم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66032السجل  شطب بامرالمحو رلم 

تم    22102111، وفى تاريخ    05210،  سبك ليده برلم :   دمحم اسماعيل رجب اسماعيل رجب  ،  تاجر فرد   - 113

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66033محو/شطب السجل  شطب بامرالمحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تاريخ    144516سعيد سليمان دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66031و رلم شطب بامرالمح

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    114252السيد جالل السيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66036السجل  شطب بامرالمحو رلم 

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    112415تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  عمرو ابومسلم على فرج  ،    - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66033السجل  شطب بامرالمحو رلم 

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    156543شادى نشات فتح هللا عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66034جل  شطب بامرالمحو رلم الس

تم    22102111، وفى تاريخ    141363حماد عبدالرحمن دمحم عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66031محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تاريخ    160411سر دمحم الشحات على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : يا   - 110

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/11فى  66035شطب بامرالمحو رلم 

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    133411رشا ثابت نجيب ابراهيم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 122

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    115233وليد سعيد على المططى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66001السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    32352فرد  ،  سبك ليده برلم :  ضياء دمحم دمحم ايوب الراعى  ،  تاجر   - 122

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66006السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102113، وفى تاريخ    163020نعمه السيد احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66002المحو رلم شطب بامر 

تم محو/شطب السجل     22102113، وفى تاريخ    131345دمحم حمودة عبدالموجود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66001شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    142354انين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عباس حسانين ابراهيم حس   - 125

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66003السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    31221نعيمه عوض  دمحم  عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/13فى  66005جل  شطب بامر المحو رلم الس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    122231شرين عبدالرحمن احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 السجل  شطب بامر العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102113، وفى تاريخ    133411،  سبك ليده برلم :   رشا ثابت نجيب ابراهيم  ،  تاجر فرد   - 123

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22102113، وفى تاريخ    154404دمحم ابراهيم على سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 120

 هائياالعتزال التجاره ن 2210/1/13فى  66004شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    160626سعيد سليمان امام ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 132

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/21فى  66003السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    31024عبدالحميد دمحم الهادى على شنب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    111513دمحم سعيد سالمه عواد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 132

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/21فى  61222السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102121ى تاريخ ، وف   113101ناصر فتحى نورالدين دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 133

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/21فى  61223السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102121، وفى تاريخ    124030عاطؾ عبدالممصود السيد عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 134

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم    22102121، وفى تاريخ    125236ادل عبدالممصود السيد عزب سحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ع   - 135

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    22102122، وفى تاريخ    123121جيهان على فهمى على لابل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 136

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61223جل  شطب بامر المحو رلم الس

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    143246ياسر دمحم حسن محيسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61220شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    142265 احمد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدهللا دمحم   - 133

 شطب بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    152025عبدهللا دمحم ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 130

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61226 شطب بامر المحو رلم

تم محو/شطب    22102122، وفى تاريخ    36233جمعة عبدالمنعم حسن ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 142

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61221السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    64012تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   دمحم السيد دمحم دمحم على  ،   - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61211شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تاريخ    120100احمد دمحم احمد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 142

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61225بامر المحو رلم  شطب

تم    22102122، وفى تاريخ    123611عبدالمجيد ممدوح عبد المجيد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 143

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/22فى  61212محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    22102124، وفى تاريخ    30126 ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبير دمحم   - 144

 العتزال التجارة نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22102124، وفى تاريخ    60322عالء  عبدالمنعم  لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 145

 ائياشطب العتزاله التجارة نه

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    133502محمود ابراهيم السيد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 146

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

ب تم محو/شط   22102124، وفى تاريخ    162036وسام فتحى حسن عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    146306احمد اسماعيل على السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 143

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22102124تاريخ ، وفى    152616سالم حماد سالم حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 140

 شطب بامر العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل  تم    22102124، وفى تاريخ    163631السيد على دمحم فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 152

 الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22102124، وفى تاريخ    165533ليده برلم :  دمحم الباز شعيب هندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 151

 شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    165400ابراهيم دمحم ابراهيم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 152

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    10321دالعاطى بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : طالل دمحم عب   - 153

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم    22102124، وفى تاريخ    113653كاميليا عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 154

 طب العتزال التجاره نهائيامحو/شطب السجل  تم الش

تم    22102124، وفى تاريخ    151342على دمحم عبدالحميد على درويش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 155

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102124يخ ، وفى تار   146306احمد اسماعيل على السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 156

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    150315دمحم اسامه حسينى دمحم حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 151

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب    22102124، وفى تاريخ    31203سبك ليده برلم :  سالمه على عبد الحليم حسن  ،  تاجر فرد  ،    - 153

 السجل  شطب للوفاة

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تاريخ    53624طلعت صدلى بخيت  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 150

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61231شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    03135عبدالبديع حامد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : امال    - 162

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61232السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    112266عمرو احمد بيومى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 161

 السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    34212باسم عبد العزيزعفيفى فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 162

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61221سجل  شطب بامر المحو رلم ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    150043احمد حسين احمد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 163

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61220السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    112442السيد شعبان السعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  دمحم دمحم   - 164

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تاريخ    121115دمحم احمد دمحم عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 165

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61232رلم  شطب بام رالمحو

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تاريخ    34254حسانين كمال كامل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 166

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61225شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    34254تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  حسنين كمال كامل دمحم على  ،    - 161

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61225السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102125، وفى تاريخ    112613دمحم ابراهيم عبدالرحمن متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 163

 جل  شطب العتزاله التجارة نهائياالس

تم    22102125، وفى تاريخ    142063دمحم عبدالكريم عبدالحميد عبدالكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 160

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61223محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102125، وفى تاريخ    130163السعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم عبدالنبى الشحات على ابو    - 112

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/25فى  61226محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102123، وفى تاريخ    113423السيد جاد عبدالستار جاد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61236محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    123116ايمن دمحم عرفه لمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61230شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    151533احمد عامر عبدالممصود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61231السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    116502دمحم حسن حامد حسن فودة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61241السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102123، وفى تاريخ    112623مصطفى ابراهيم السيد حمد سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 لتجاره نهائياالعتزال ا 2210/1/23فى  61242محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102123، وفى تاريخ    112642رضا السيد عبدالحميد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61243السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102123، وفى تاريخ    33532م : دمحم دمحم السعيد دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برل   - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/23فى  61233شطب بامر المحو رلم 

تم    22102120، وفى تاريخ    15320عبدالعزيزعبدالعظيم حسين منسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61243محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

   116523مإسسة الشايب للمماوالت العامة والتوريدات العمومية واالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 110

 تم محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا   22102120، وفى تاريخ 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    112544تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  سلوى دمحم عزب رشيد  ،    - 132

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61245شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    121211دمحم عبدالوهاب عبده سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61246شطب بامر المحو رلم  السجل 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    151024سعيد مهدى حسن ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 132

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/20فى  61250السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102120، وفى تاريخ    111531دالمادر دمحم الدراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدالرحمن عب   - 133

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61256محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102120تاريخ ، وفى    145261عبدالواحد عبدالستار عبدالواحد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 134

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61252محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    162325دمحم السيد دمحم دمحم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 135

 تزال التجارة نهائياالع 2210/1/20فى  61251السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    163531عبدالمادر حسن دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 136

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61253شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    113226:  عالء دمحم شافعى شافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم   - 131

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61252السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    110402فاطمه دمحم الطيب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 133

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/20فى  61241شطب امر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102120، وفى تاريخ    151445احمد دمحم عبدالفتاح متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 130

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61255السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تاريخ    166640ايمان حمدان احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 102

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/20فى  61253شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102132تاريخ  ، وفى   125504حسن دمحم عبد هللا الزفتاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 101

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61263السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102132، وفى تاريخ    31132دمحم عبدالفتاح احمد جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 102

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     22102132، وفى تاريخ    02030جمال ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد    - 103

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61262شطب بامر المحو رلم 

محو/شطب  تم   22102132، وفى تاريخ    163340فتحى محمود اسماعيل عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 104

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61266السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102132، وفى تاريخ    156340نعيمه عبداللطيؾ دمحم ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 105

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61265السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102132، وفى تاريخ    132661احمد نافع عمران نافع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 106

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61264شطب بامر المحو رلم 

تم    22102132تاريخ ، وفى    124515سامح احسان عباس مرسى سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 101

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61263محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102132، وفى تاريخ    122355محمود ابراهيم محمود شلبى ؼالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 103

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    22102132، وفى تاريخ    151352سمير رياض ابراهيم بسخرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 100

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/32فى  61261السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102131فى تاريخ ، و   06560احمد يوسؾ السيد عبدالمجيبد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 222

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/31فى  61211محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102131، وفى تاريخ    02034ساميه عبد المجيد عبد هللا حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 221

 ئياالسجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نها

تم محو/شطب    22102131، وفى تاريخ    62421فتحيه مصطفى عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 222

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/31فى  61212السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102131، وفى تاريخ    163512السيد العزازى عبدالرحمن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 223

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/31فى  61212محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22102131، وفى تاريخ    152255حسن شحته دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 224

 ل التجاره نهائياالعتزا 2210/1/31فى  61260شطب بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   112514اسالم دمحم السيد على حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

  جنيه  152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   160141احمد السيد عبدالرإؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   112513دمحم صبحى حسن عمريه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   163255دمحم ابراهيم على سكران  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

  جنيه  152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   163201دمحم السيد احمد اسماعيل النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   12222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   113135احمد دمحم احمد مسعود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   155112دمحم عطيه دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 يه جن  52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   164101منى عبدالمادر احمد عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   25222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121 وفي تاريخ ،  166511مهند مصطفى فرج عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  0

 جنيه   55222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102122وفي تاريخ ،   110615احمد الباز حجازى شنب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   21222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   113111احمد عبدالنبى دمحم دمحم ارنوط  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123وفي تاريخ ،   163614ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالبارى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   12222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   125153رجاء السيد موسى السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   5222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   116123عماد دمحم دمحم بيومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 نيه ج  52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123وفي تاريخ ،   153225ماهر عبدالسميع حسين عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   5222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123،  وفي تاريخ  152132ايمان مجدى عبدهللا عثمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102124وفي تاريخ ،   112534سامى عطيه زكى السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102124وفي تاريخ ،   00311ناصر رجب رياض فلوجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   1222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102124وفي تاريخ ،   111161على دمحم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  10

 جنيه   152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   112221عبدالحكيم السيد على احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   522222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   112221عبدالحكيم السيد على احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   522222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102121وفي تاريخ ،   36201دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل الكفراوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   12222222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102121وفي تاريخ ،   36201مإسسة الكفراوى لبيع األجهزه الكهربائية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   12222222.222رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   133465حسن عطوة حسن عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22102121وفي تاريخ ،   131403صاالت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم حسينى لتجارة اجهزة المحمول واالت -  25

 جنيه   32222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس تم تعديل   22102121وفي تاريخ ،   131403دمحم حسينى عبدالرحمن عبدالعال نويرة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   32222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   163163دمحم مصطفى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   151451احمد الكومى ايوب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم  -  23

 جنيه   15222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعديل رأ  22102123وفي تاريخ ،   113353مصطفى خالد مصطفى محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  20

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   164456دمحم جوده محروس مهدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   166201 مصطفى احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد دمحم -  31

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعديل  22102123وفي تاريخ ،   152332عالء دمحم دمحم دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123وفي تاريخ ،   136633سامى دمحم السيد عبدالواحد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   151233عليوه احمد عليوه احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   42222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصؾ تم تعدي  22102123وفي تاريخ ،   121363هشام حسنى على ؼريب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102123وفي تاريخ ،   143033احمد عبدالرإؾ عبدالمولى منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

  جنيه  122222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123وفي تاريخ ،   164361مهاب متولى متولى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102120وفي تاريخ ،   162132رأفت عبدالسالم حسن حسين شميس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   252222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   113332شيماء ابراهيم امام دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  30

 جنيه   21222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102120وفي تاريخ ،   156061ضياء دمحم دمحم صالح الدين موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   52222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   161446احمد عبدالهادى احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   133011هيثم دمحم حسن عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   2222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   112120رأفت عبدالخالك دمحم حمزه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   131135السيد عبدالعظيم عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   25222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   114166دمحم هالل دمحم علوان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   62222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال   22102120وفي تاريخ ،   113111سحر عبدالناصر سعد دمحم الهادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   122222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   112614عالء احمد دمحم ابو المجد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   130523دمحم عبدالحميد عثمان عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102112وفي تاريخ ،   165134حمدى انتصار احمد ابراهيم الشربينى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  40

 جنيه   122222.222س المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102112وفي تاريخ ،   112336امنية على دمحم على راشد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   21222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102112وفي تاريخ ،   143314سبك ليده برلم يحيى صالح احمد ابو زيد  تاجر فرد ،،  -  51

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102112وفي تاريخ ،   113323احمد سامى دمحم مصطفى جبر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   522222.222يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   111562مصطفى فرج عبدالعزيز دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   422222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   112223د ،، سبك ليده برلم احمد دمحم احمد محمود  تاجر فر -  54

 جنيه   22222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   122143سمير على نصر عبدالحى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  55

 جنيه   122222.222ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تع

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   133361احمد سالمة عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   126335اجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد عبدالجليل محمود دمحم  ت -  51

 جنيه   21222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102111وفي تاريخ ،   123452طارق دمحم دمحم ابراهيم المخزنجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   322222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،, 

تم تعديل رأس المال ,   22102114وفي تاريخ ،   123122محروس دمحم حسن عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  50

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102114وفي تاريخ ،   142330ابوالجدايل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم عطيه زكى  -  62

 جنيه   252222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعديل رأس المال ,  22102114وفي تاريخ ،   112214دمحم دمحم راؼب على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102114وفي تاريخ ،   123534جمال عطيه دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   5222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102115وفي تاريخ ،   112412دمحم حماده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم فتحى احمد -  63

 جنيه   22222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, وصؾ تم تعديل رأس المال   22102115وفي تاريخ ،   154322فتحى دمحم دمحم لطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102115وفي تاريخ ،   121022احمد دمحم لطب على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102115وفي تاريخ ،   111645 نصر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عالء نصر ابراهيم دمحم -  66

 جنيه   42222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

, وصؾ تم تعديل رأس المال   22102115وفي تاريخ ،   153016احمد تميمى دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:     22102115وفي تاريخ ،   153016تميمى للسيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

 جنيه   52222.222تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102115وفي تاريخ ،   165012السعيد امين عبدالرحمن شحاته  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  60

 جنيه   152222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102115وفي تاريخ ،   132326دمحم دمحم عبدالعظيم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102115وفي تاريخ ،   145452على دمحم على عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102116وفي تاريخ ،   155146دمحم سامى نصار منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   1222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102116وفي تاريخ ،   114122دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   522222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102116وفي تاريخ ،   31301مجدى سعداوى نورالدين عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   122222.222بح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102116وفي تاريخ ،   111262اسالم حسن احمد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102116وفي تاريخ ،   111223ك ليده برلم وائل ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم حماد  تاجر فرد ،، سب -  16

 جنيه   52222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102116وفي تاريخ ،   113226محمود دمحم شولى محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   52222.222س المال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأ

تم تعديل رأس المال ,   22102116وفي تاريخ ،   113221دمحم عبدهللا عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وفي تاريخ ،   163246ه والمحاصيل الزراعية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مصطفى لحفظ وتعبئة خضروات وفاكه -  10

 جنيه   252222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22102116

تم تعديل رأس   22102116وفي تاريخ ،   163246عبدالحليم مصطفى عبدالحليم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   252222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102116وفي تاريخ ،   03514دمحم احمد خليل عبدالؽنى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   22102116وفي تاريخ ،   142332ياسر دمحم انور حسين الممدم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102116تاريخ ،  وفي  66550احمد السيد احمد على راجح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   12222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102116وفي تاريخ ،   162461نورا شحته جمعه دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   62222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102116وفي تاريخ ،   164241رضا يحيى زكى شعبان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   152222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102111تاريخ ، وفي   113110بثينة محمود حسن دمحم سعدون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   32222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   133444السيد ابوالفتوح عبدالوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   252222.222أس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   163125كمال رشاد ابراهيم السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   163616السيد محمود دمحم حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  30

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   126511اسماعيل دمحم ابراهيم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  02

 جنيه   232222.222صبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال ,   22102111وفي تاريخ ،   163301طه دمحم رمضان دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  01

 جنيه   322222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   110314لم عزت دمحم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك ليده بر -  02

 جنيه   322222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   114113محمود جمال فهمى انور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  03

 جنيه   52222.222يصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ل

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102111وفي تاريخ ،   132212دمحم محمود صالح حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  04

 جنيه   12222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   112053ليده برلم عصام السيد عبدهللا دمحمعماره  تاجر فرد ،، سبك  -  05

 جنيه   52222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102113وفي تاريخ ،   113261عبدالفتاح السيد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  06

 جنيه   522222.222ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   تعدي

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102113وفي تاريخ ،   132445لاسم السيد لاسم سند  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  01

 جنيه   522222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   151365وائل سعد الدين مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  03

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102113وفي تاريخ ،   133411رشا ثابت نجيب ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  00

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس   22102113وفي تاريخ ،   152205عمرو عبدالرحمن اسماعيل دمحم حبيب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   122222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   162465عصمت عبدالعزيز حسين دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   21222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   112641سهاد يوسؾ دمحم العبد بركات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   22222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   113162السيد عبدالفتاح ابراهيم سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   21222.222ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال 

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   164251صالح بالسى صالح عسكر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102113وفي تاريخ ،   163401م عواطؾ مصطفى على موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  125

 جنيه   152222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   125643احمد على عبدالعال مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   522222.222ل ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس الما

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   113113عايد مسعد سالم حمدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   3222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   112235ه برلم محمود شولى سعيد مرسى  تاجر فرد ،، سبك ليد -  123

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   152550عاطؾ عبدالرحيم السيد الحلبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  120

 جنيه   52222.222رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   141064عطا هللا االسمر تايه سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   33523جر فرد ،، سبك ليده برلم فإاد جمال دمحم دمحم خريبه  تا -  111

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   160563احمد ربيع علوان جالل الدين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   122222.222تؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ ال

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   124014مجدى عبدالرحمن ابوهاشم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   12222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102121وفي تاريخ ،   114140السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  عبير السيد -  114

 جنيه   25222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال  تم تعديل  22102121وفي تاريخ ،   141045رضا دمحم دمحم اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   622222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102121وفي تاريخ ،   111522عمرو دمحم سعيد احمد سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   1222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   113610ابراهيم عالء ابراهيم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   25222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس   22102122اريخ ، وفي ت  145214سهير سعيد جمال الدين  دمحم السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   32222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   113113جمال عبدالرشيد دمحم الشحات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  110

 جنيه   122222.222اله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102122وفي تاريخ ،   142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   22222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102122وفي تاريخ ،   131132ده برلم شهاب ابراهيم احمد ابراهيم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لي -  121

 جنيه   22222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   131121دمحم نجيب يونس عبدالحميد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  122

 جنيه   522222.222س المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير:   تعديل رأ

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   131060السيد عيسى السيد عثمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   60122،، سبك ليده برلم  سعيد  فوزى  دمحم  الحضرى  تاجر فرد -  124

 جنيه   125222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102122وفي تاريخ ،   113315دمحم عبدهللا السيد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  125

 جنيه   52222.222:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشير

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102122وفي تاريخ ،   120324سعاد عبده دمحم جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   5222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102124وفي تاريخ ،   152143السباعى عبدالصبور سباعى سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   522222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102124ريخ ، وفي تا  152143السباعى عبدالصبور سباعى سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   522222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102124وفي تاريخ ،   162333منال عبدالباسط احمد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  120

 جنيه   25222.222، وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل رأس   22102124وفي تاريخ ،   142626السيد محمود العشماوى عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  132

 جنيه   252222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102124وفي تاريخ ،   150235م ربيع دمحم طايع ابوالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  131

 جنيه   55222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102124وفي تاريخ ،   03225هشام حسن ابراهيم على عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  132

 جنيه   152222.222المال ليصبح رأس ماله ، , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102124وفي تاريخ ،   112126عادل السيد دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  133

 جنيه   1222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102124وفي تاريخ ،   123213رد ،، سبك ليده برلم اسامة عبد اللطيؾ دمحم مصطفى  تاجر ف -  134

 جنيه   522222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102124وفي تاريخ ،   163631السيد على دمحم فرج  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  135

 جنيه   122222.222عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التؤشير:   ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   22102125وفي تاريخ ،   124325حسين دمحم عبدالفتاح صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  136

 جنيه   1222222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102125وفي تاريخ ،   124325والتصدير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  حسين عبدالفتاح لالستيراد -  131

 جنيه   1222222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

أس المال تم تعديل ر  22102125وفي تاريخ ،   132404هدى حمدى عبدالسميع سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  133

 جنيه   1222222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102125وفي تاريخ ،   142520مريم حلمى محمود حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  130

 جنيه   25222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102125وفي تاريخ ،   121523سم وجيه زكى حنا ايوب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم با -  142

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

يل رأس المال , تم تعد  22102125وفي تاريخ ،   163435اشرؾ حسين دمحم سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102125وفي تاريخ ،   06225دمحم صالح عطية ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  142

 جنيه   5222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102125وفي تاريخ ،   152212مياده خليل عبدالعال احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  143

 جنيه   152222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , وصؾ تم ت  22102125وفي تاريخ ،   142231يحيى سالم دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102125وفي تاريخ ،   163121نبيهه جوده السيد دمحم هالل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  145

  جنيه  45222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102125وفي تاريخ ،   110226حمادة على دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  146

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102125وفي تاريخ ،   140121دمحم صبرى السيد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   41222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102123وفي تاريخ ،   113200فارس دمحم ابراهيم لاسم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  143

  جنيه  52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102123وفي تاريخ ،   150003عبدالرحمن على اسماعيل عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  140

 جنيه   122222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102123وفي تاريخ ،   112605السيد عبدالعظيم السيد ابو عجوة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  152

 جنيه   52222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102123وفي تاريخ ،   111524صفاء ابراهيم عبدالعاطى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   152222.222رأس ماله ، وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح

  22102123وفي تاريخ ،   132535مإسسة العدل جرين لالستيراد والتوكيالت التجاريه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  152

 جنيه   32222222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102123وفي تاريخ ،   112156عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم هناء السيد عبدالسالم  -  153

 جنيه   222222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لمال , تم تعديل رأس ا  22102123وفي تاريخ ،   132021فتحى دمحم احمد سليم امام  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  154

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   114131دمحم ابراهيم سليمان احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  155

 جنيه   42222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102120وفي تاريخ ،   163530احمد السيد احمد جاد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  156

 جنيه   252222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102120، وفي تاريخ   140110فتحى صبحى عبدالحميد عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   122222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   115263عزه دمحم محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  153

 جنيه   5222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102120وفي تاريخ ،   166233سلوى شحته ابوهاشم سعد الكومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  150

 جنيه   222222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120اريخ ، وفي ت  121112جهاد دمحم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  162

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102120وفي تاريخ ،   163321محمود رجب دمحم الرخ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   522222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102132وفي تاريخ ،   35416السيد كامل امام متولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  162

 جنيه   52222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   22102132وفي تاريخ ،   160351اشرؾ عاطؾ حامد فهمى احمد عماره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  163

 جنيه   25222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102132وفي تاريخ ،   121112جهاد دمحم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  164

 جنيه   42222.222ماله ،التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس 

تم تعديل رأس المال ,   22102132وفي تاريخ ،   112220الفهاد للتوريدات العمومية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  165

 جنيه   122222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102132وفي تاريخ ،   134556ه برلم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز حفنى  تاجر فرد ،، سبك ليد -  166

 جنيه   32222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102132وفي تاريخ ،   113362وليد عبدالمحسن دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   152222.222المال ليصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102132وفي تاريخ ،   11631دمحم دمحم نبيل مجاهد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  163

 جنيه   3222222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   22102132وفي تاريخ ،   114302رد ،، سبك ليده برلم خالد على احمد على احمد البحلس  تاجر ف -  160

 جنيه   222222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102132وفي تاريخ ،   111461دمحم تميمى دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   12222.222:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التؤشير

تم تعديل رأس المال ,   22102132وفي تاريخ ،   141536امام مصطفى امام دمحم الحوت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   62222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   22102131وفي تاريخ ،   114532الك  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ماهر لطب دمحم عبدالخ -  112

 جنيه   522222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

مال تم تعديل رأس ال  22102131وفي تاريخ ،   166626عادل يوسؾ دمحم احمد دمحم بدوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   42222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102131وفي تاريخ ،   163022عالء السيد عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   52222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   22102131وفي تاريخ ،   114202سام دمحم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ح -  115

 جنيه   122222.222التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

م تعديل رأس ت  22102131وفي تاريخ ،   114302خالد على احمد على احمد البحلس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   222222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   22102131وفي تاريخ ،   146011احمد سعيد محمود بركات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   352222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   22102131وفي تاريخ ،   125626محمود عبدالهادى محمود بدوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   12222.222, وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113315 دمحم رشاد زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    تهانى دمحم -  1

 الـتؤشير:   ، الصحافه مركز مشتول السوق ملن تيسير دمحم دمحم رشاد

عديل العنوان , وصؾ تم ت 22102121وفي تاريخ  113310دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 ملن نوفل ابراهيم نوفل  -بجوار المسجد  -الـتؤشير:   ، شارع المنيسى 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113314مصطفى ثابت عبدالعزيز خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 لصاصين شرق ملن دمحم مصطفى -وصؾ الـتؤشير:   ، مفارق الصالحيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  153602عبدالنبى سليم دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 الـتؤشير:   ، حفنا / بملن تامر حسن ؼانم 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113313تامر احمد دمحم على عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر ملن احمد دمحم على عليان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113322ايه دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 الـتؤشير:   ، شمه بالدور الثانى علوى /الزنكلون ملن وائل صبرى دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113316السيد نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نهى ممتاز -  1

 ملن دمحم فهيم سليم -الـتؤشير:   ، شارع ابوليلة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  142021سعيد ابراهيم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 ، كوبرى الكسارة /الصالحيه الجديده ملن دمحم ابراهيم محجوب   الـتؤشير:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  142021سعيد ابراهيم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  0

منصورة ملن ابراهيم محجوب بناحية منشية السادات بجوار مولؾ ال 142021الـتؤشير:   ، له محل بيع لطع ؼيار سيارات برلم 

 دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113312حسام مصطفى عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الشهيد احمد اسماعيل الموميه ملن دالل عادل عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102121وفي تاريخ  113311ليده برلم    هند عادل دمحم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

 ، ش التحرير ملن احمد عبدالحكيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  31122عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ار ع البيه كفر دمحم حسين الزلازيك ملن دمحم يوسؾ عمرش عوض هللا من ش الشهيد طي0الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  31122عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتؤشير:   ، لها محالن اخران عن شنط ومالبس جاهزه ومصنع شنط فى فى المنتزه والصالحيه الجديده

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  113322دمحم عبدالمنعم عبدهللا عبدالرحمن فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 الزلازيك ملن دمحم مصطفى عرفه -تمسيم المعلمين  321العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، لطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121في تاريخ و 31122عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

بنشاط تصنيع  -كفر دمحم حسين  -شارع عوض هللا م من ش الشهيد طيار عزبه البيه  0الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية 

 شنط 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22102121وفي تاريخ  31122عبير سمير دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

بنشاط تصنيع  -كفر دمحم حسين  -شارع عوض هللا م من ش الشهيد طيار عزبه البيه  0الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية 

 شنط 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  166511مهند مصطفى فرج عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 حى مبارن / الزلازيك بملن مصطفى فرج عبدالعزيز  3ر:   ، ش ابراج الشباب / برج رلم وصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  02330احمد دمحم عبداالمام مهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

  عبداالماممهران الزلازيك بملن احمد دمحم -النحال  -ش رشاد الشناوى  11الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113326محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 الـتؤشير:   ، النمروط ش التل فالوس ملن صالح دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113326محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتؤشير:   ، النمروط ش التل فالوس ملن صالح دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113333احمد حسينى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ك ملن  حسينى احمد دمحمالـتؤشير:   ، حاره دمحم عبدالمادر من ش مولد النبى المنتزه الزلازي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113311على السيد على ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتؤشير:   ، البيوم ملن السيد على ابراهبم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  120211السيد ابوسمره السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 بملن السيد ابو سمرة السيد السيد -الـتؤشير:   ، كوبرى  مشة م صان الحجر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  120211ابوسمره لتجاره الحبوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 سيد ابو سمرة السيد السيدبملن ال -الـتؤشير:   ، كوبرى  مشة م صان الحجر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113321ايمن محمود احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 دمحم عادل عبدهللا-الـتؤشير:   ، ش رشدى المساكن التعاونيه الزلازيك ملن هناء دمحم شاهين 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113332د ،  سبك ليده برلم    ايمان دمحم السعيد على ، تاجر فر -  26

 الـتؤشير:   ، كوبرى الحاج احمد  صان الحجر ملن احمد الشربينى احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113324سامى دمحم دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ، الزوامل بلبيس ملن دمحم حسن عبدالعزيز   الـتؤشير:

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  10432عماد الدين عبدهللا مصطفى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 منشآة العباسه ملن مصطفى عبدهللا مصطفى  2وصؾ الـتؤشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  10432عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد الدين عبدهللا مصطفى  -  20

 بناحية منشؤة العباسه ملن مصطفى عبدهللا مصطفى  10432وصؾ الـتؤشير:   ، له محل لطع ؼيار سيارات برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121اريخ وفي ت 113332شيماء ابراهيم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 الـتؤشير:   ، ش المحطه الصالحيه المديمه فالوس ملن ابراهيم امام دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113326السيد السيد عبدالحافظ دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 عبدالحافظ السيد عبدالحافظ ملن  -وصؾ الـتؤشير:   ، الصنافين البحرية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113320سامح دمحم عطيه مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 صان الحجر م صان الحجرملن حماده السيد على -الـتؤشير:   ، عزبة طيبه 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  10432عماد الدين عبدهللا مصطفى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

والفمرة  10عن نشاط استيراد فيما عدا المجموعه  10432وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 /منشؤة العباسه ملن مصطفى عبدهللا مصطفى  2جنيه بناحية محل رلم  522222براسمال  6من المجموعه  36

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113325على عزمى على عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتؤشير:   ، دهمشه مركز مشتول السوق ملن عزمى على عبدالحميد

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113321ل على نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسماء دمحم كما -  35

 وصؾ الـتؤشير:   ، الطويله ملن عزت دمحم عبدالرحمن لطب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113331الشافعى حسين دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 الـتؤشير:   ، ش ترعة المنيا ملن فتحيه دمحم عبدالهادى سالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113323رحاب اسماعيل دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الـتؤشير:   ، صان المبليه م صان الحجرملن السيد عبده ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  111323تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد شعبان رجب موسى ،  -  33

 الـتؤشير:   ، السعادات / بملن دمحم حسن عبدالحليم 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113313رحاب عبدالصبور توفيك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  30

 مناجاه الكبرى ملن على عبدالعال دمحموصؾ الـتؤشير:   ، ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113320ميرفت فايز عبدالسيد حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتؤشير:   ، امام مضرب االرز فالوس ملن مجدى ظريؾ فاكه

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113323رلم    احمد سامى دمحم مصطفى جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  41

 سامى دمحم مصطفى -اول طريك الزلازيك  ابوحماد  -وصؾ الـتؤشير:   ، ميدان الزراعة 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113312دمحم ابراهيم دمحم مصطفى حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 ، ش عبدهللا موسى ملن سعيد السيد صمردمحم  وصؾ الـتؤشير: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113323فتحى محمود فتحى محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش البريد النخاس الزلازيك ملن  نسمه على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113321ليده برلم    احمد منير امين ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك  -  44

 ملن رضا احمد سالم دمحم ابوالعال -الـتؤشير:   ، شارع المخلالتى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  142021سعيد ابراهيم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

بناحية كوبرى الكسارة /الصالحيه 142021محل رئيسى آخرتربية مواشى حالبه  تابع للسجل التجارى رلم الـتؤشير:   ، افتتاح 

 الجديده ملن دمحم ابراهيم محجوب دمحم

تم تعديل العنوان  22102122وفي تاريخ  113342رفيدة عبدالخالك عمر عبدهللا السداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 ير:   ، كفر ابراش / مشتول السوق بملن عبدالخالك عمر عبدهللا حسن , وصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113363منال عيسى حسن عجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن دمحم عبدالرحمن سليمان

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  155053جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم شهاب الدين مصطفى احمد ، تا -  43

 جمعية مكة ملن عبدالستار عبدالبارى احمد -ابوعمر  2م  -وصؾ الـتؤشير:   ، االزدهار 

وان , تم تعديل العن 22102122وفي تاريخ  155053دمحم شهاب الدين مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  40

 فراكة ارز  -وصؾ الـتؤشير:   ، له محل رئيسى لرية االزدهار 

تم تعديل العنوان  22102122وفي تاريخ  113331فاطمة السيد ابراهيم اسماعيل عجالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون بملن السيد دمحم طلخان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113345، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم بدوى متولى بدوى  -  51

 ملن احمد بدوى متولى  -الـتؤشير:   ، تلحوين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113352دمحم الشحات السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 ملن الشحات السيد عبدالعال  -شارع سمير ابوعرابى  -الزرلية الـتؤشير:   ، طريك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113341حسام احمد عبدالفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الـتؤشير:   ، ابراش مركز مشتول السوق ملن احمد عبدالفتاح فوده

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113335لحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالعزيز مشهور عبدا -  54

 وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون / بملن مشهور عبدالحميد حسن 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113313دمحم عبدهللا فتحى عيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 ؤشير:   ، بردين الزلازيك ملن عبدهللا فتحى عيد اسماعيلوصؾ الـت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113336عبدالفتاح عطية احمد رشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 الـتؤشير:   ، الحميدية بملن سعيد عبدالفتاح عطية 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113361فرد ،  سبك ليده برلم    عبيد زكى عبدالمجيد عبدالمجيد ، تاجر  -  51

 وصؾ الـتؤشير:   ، شوبن بسطه الزلازيك ملن اسماعيل احمد اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113314احمد عبدالوهاب عبدالرحمن بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 :   ، جوار مركز شباب سماكين الؽرب الحسينيه ملن دمحم حسين متولىوصؾ الـتؤشير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113330احمد دمحم سالم هندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  50

 الـتؤشير:   ، النعامنه / بملن دمحم سالم هندى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113365،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالمعطى على مرسى ، تاجر فرد  -  62

 منشؤة ابو عمرملن عادل عبدالمعطى على مرسى -الـتؤشير:   ، اصالح تيمور الجديده 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113365دمحم عبدالمعطى على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

بناحية لرية خالد بن الوليد سهل  2226-3-21والؽى فى  2225-12-5فى  125652الـتؤشير:   ، كان له مواشى حالبه برلم 

 الحسينية م الحسينيه 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113361عظيم ابراهيم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسامه عبدال -  62

 وصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين ملن  عبدالعظيم ابراهيم مرسى

ؾ تم تعديل العنوان , وص 22102122وفي تاريخ  113340دمحم فريد عبدالرحمن فريد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 ملن فريد عبدالرحمن فريد  -المنشية  -الـتؤشير:   ، شارع عمر بن الخطاب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113312زينب حسن عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 الـتؤشير:   ، ع المناجاه الكبرى الحسينيه ملن دمحم السيد احمد علوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113353ريم طارق عبدالعزيز على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    م -  65

 ش االمام على /فلل الجامعه /الزلازيك /ملن امانى عبدالفضيل سنوسى 2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122تاريخ  وفي 113366محمود دمحم ابراهيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتؤشير:   ، الؽوارنه طريك العباسه بلبيس ملن السيد لاسم سيد احمد

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113354كيرلس جرجس ؼبلاير يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 سعد  ملن نادية حبيب -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع المولد 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102122وفي تاريخ  113356دمحم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 ملن راوية فتحى عليوة  -، كفر دنوهيا 

تعديل العنوان ,  تم 22102122وفي تاريخ  113344دمحم جاب هللا فتوح مرداش سلوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  60

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش العروبه مشتول السوق ملن رفعت عبدالحميد عبدالممصود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113343ايمن منير عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ملن منير عبدهللا ابراهيم  -الـتؤشير:   ، المسلمية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113363يسرى هشام دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتؤشير:   ، ش بورسعيد ابوحماد ملن عبدالحكيم احمد دمحم

ان , وصؾ تم تعديل العنو 22102122وفي تاريخ  163030محمود على امام اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بملن احمد على امام اسماعيل  -الـتؤشير:   ، ش سوق االثنين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  160404هيام ابراهيم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتؤشير:   ، كفر حافظ بملن منى احمد محمود عطية 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102122وفي تاريخ  113333جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد جمال دمحم ، تا -  14

 ، كفر ابو شحاته بملن  احمد جمال دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113362دمحم ذكى عبدالمجيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 وبن بسطه الزلازيك ملن احمد ذكى عبدالمجيد عبدالمجيدوصؾ الـتؤشير:   ، ش

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113311احمد عبدالمادر مصطفى دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ملن اشرؾ عبدالمادر مصطفى  -وصؾ الـتؤشير:   ، المرالرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113342،  سبك ليده برلم     باسم خضر عيسى دمحم درباله ، تاجر فرد -  11

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعادات ملن  خضر عيسى دمحم درباله

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113351محمود بركات محمود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 ين ملن رضا منصور دمحموصؾ الـتؤشير:   ، ع الشورى المر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113312احمد حسانين امام عربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 الـتؤشير:   ، ش هندسة الرى /طريك المروربجوارمسجد الجناينى ملن احمد خالد حسن

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  155053ك ليده برلم    دمحم شهاب الدين مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سب -  32

 تعبئة مواد ؼذائية  -جمعية مكة  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية االزدهار  م ابوعمر 

العنوان ,  تم تعديل 22102122وفي تاريخ  155053دمحم شهاب الدين مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 تعبئة مواد ؼذائية  -جمعية مكة  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية االزدهار  م ابوعمر 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  141133محمود احمد ابراهيم الخوانكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

جنيه  21222الزلازيك برأسمال 141133رمصنع بالستين تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخ

 مركز الخانكه ملن سعيد دمحم ضابر-ابو زعبل -ش جمعية النصر  03بناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113355دمحم موافى على ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 ، الصوه ملن عبدالعظيم احمد حسن صمر الـتؤشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113360طه شحتو احمد كحيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتؤشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن احمد شحتو احمد كحيل

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113353    مصطفى خالد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  35

 ملن نادية السيد ابراهيم  -بجوار مولؾ مصر  -وصؾ الـتؤشير:   ، االحرار 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113364عالء دمحم احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 داللطيؾ دمحم احمدالـتؤشير:   ، ترعة سراج ملن عب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113351حسين دمحم السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الزلازيك ملن حاتم انيس دمحم السيد-الموميه -الكونت شديد -الـتؤشير:   ، ش الشريعى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  141205ليده برلم    هيثم دمحم الطيب خليل ، تاجر فرد ،  سبك  -  33

 الـتؤشير:   ، ش االمام على /مساكن الجامعه /الزلازيك ملن نبويه دمحم عبدالؽنى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  141205هيثم دمحم الطيب خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  30

بناحية الزنكلون ملن شحته رمضان  141205ير:   ، له محل مكتب رحالت داخليه ونمل عمال وتوريد عماله داخليه برلم الـتؤش

 حسين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113350هبه صالح ابوجبل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  02

 ملن احمد دمحم احمد مصطفى -بجوار مجمع المحاكم -الـتؤشير:   ، برج خلؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122يخ وفي تار 113343احمد دمحم انور دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 الـتؤشير:   ، بهنباى / بملن انتصار عبدهللا احمد ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113334احمد على على عيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  02

 الـتؤشير:   ، ش عفيفى خطاب / بملن محمود على على عيسوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113362وليد عبدالمحسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  03

 الـتؤشير:   ، ش احمد سالم بملن عبدالمحسن دمحم دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  22102122وفي تاريخ  122134شريؾ عبدالعزيز عبدالممصود دمحم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  04

ش جمال عبدالناصر شمال من ش  310الزلازيك بناحية 122134العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى 
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تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  141205هيثم دمحم الطيب خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  05

عن نشاط مطعم وجبات سريعه بناحية ش االمام على  141205، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم    الـتؤشير:

 مساكن الجامعه الزلازيك ملكنبويه دمحم عبدالؽنى احمد 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  113315السيد حامد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  06

 بحر البمر الحسينيه ملن صالح حامد دمحم احمد1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113352اسالم سمير محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 راهيم ملن اسامة عبدالمطلب اب -المومية  -من شارع الؽشام  -الـتؤشير:   ، شارع المدينة المنورة 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113311شريؾ السيد عبداللطيؾ اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  03

 وصؾ الـتؤشير:   ، تمسيم الحناوى ملن عادل السيد دمحم

عديل العنوان , وصؾ تم ت 22102123وفي تاريخ  113306دمحم يوسؾ عدلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  00

 الـتؤشير:   ، المنشيه الجديده ملن السيد على حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113331دمحم شعبان دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الـتؤشير:   ، كشين ملن السيد شعبان دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113336فرد ،  سبك ليده برلم    خالد دمحم احمد الشوربجى ، تاجر  -  121

 الـتؤشير:   ، المرالره منيا الممح ملن امينه عطيه احمد

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  142423احمد انيس فإاد فالوجى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 انشاص الرمل ملن عزيزة عبدالمنعم رمضان  3محل رلم وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  142423احمد انيس فإاد فالوجى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

مل ملن عزيزة بناحية انشاص الر 142423وصؾ الـتؤشير:   ، له محل مماوالت عامه وتوكيالت تجاريه وخدمات نظافه  برلم 

 عبدالمنعم رمضان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113310اشرؾ ؼنيمى مهدى سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 الـتؤشير:   ، المنطمه الصناعيه /انشاص الرمل/بجوار المطار الحربى بلبيس ملن سامى دمحم سليم 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  145253نوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد فوزى السيد ربيع -  125

 وصؾ الـتؤشير:   ، السكه الشاميه من ش عمر بن الخطاب ابوحماد ملن فوزى السيد ربيع

ديل العنوان , تم تع 22102123وفي تاريخ  145253احمد فوزى السيد ربيع نوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن معرض موبيليا فى ابوحماد ش عمر بن الخطاب منزل فوزى السيد ربيع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113303مطيعه احمد السيد هليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ك ملن فتحى احمدعبدهش مكه منشيه مبارن الزلازي2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113316احمد ابراهيم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 الـتؤشير:   ، لريه الصالحيه المديمه ش المحطه فالوس ملن حسن صبرى دمحم على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113313برلم    رسميه سعد سالم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  120

 الـتؤشير:   ، بحطيط ابوحماد ملن ثابت عبدالعزيز سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113330المإسسه الهندسيه للمبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 ه الخلفى خلؾ الطياره بلبيسالـتؤشير:   ، طريك الكليه الجوي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113330المإسسه الهندسيه للمبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

ش زهير  13فى مدينه نصر   6من المجموعه  36والفمره  10الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مماوالت واستيراد عدا المجموعه 

 صبرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113334دمحم السيد حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر منيا الممح ملن نصره احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113333مينا منير ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتؤشير:   ، ش الملن فيصل منشيه ابوعامر الصيادين  الزلازيك ملن مصطفى بندارى مصطفى متولى

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  123513هناء طريفى ابراهيم اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 بملن احمد عبدالؽنى حسن  -الصالحية الجديدة  -مجاورة العاشرة  - 115العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، عمار 

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  113302عبدالمنعم محمود عبدربه رضوان السماحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 حىكفر شلشلمون ملن دمحم محمود عبدربه رضوان السما-العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة صبحى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113333نورا دمحم محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتؤشير:   ، ش االنتاج فالوس ملن منجده السيد حسن

م تعديل العنوان , ت 22102123وفي تاريخ  113302يوسؾ عبدالعظيم يوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتؤشير:   ، السماعنه ملن عبدالعظيم يوسؾ احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113305احمد السيد احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الصالحيه الحسينيه ملن السيد دمحم دمحم اسماعيل 3الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113301سحر عيد محمود ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 وصؾ الـتؤشير:   ، العصلوجى جوار ماكينه ابوشنبدى الزلازيك ملن دمحم مرسى ابراهيم عيسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113301احمد مصطفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الـتؤشير:   ، ش بورسعيد الحسينيه ملن ابراهيم على مرسى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113331احمد رفعت ابراهيم دمحم مزروع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 شعل وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوا ملن هانى احمد عليوه م

 22102123وفي تاريخ  142423مكتب انيس للمماوالت العمومية والتوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

عن نشاط معرض سيراميكا  142423تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ملن عزيزه عبدالمنعم رمضان  3شاص الرمل محل رلم جنيه بناحية ان 32222برأسمال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113304السيد احمد راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 الـتؤشير:   ، جزيره برد سعود البحريه الحسينيه ملن دمحم السيد دمحم عيسى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113300س ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد سعيد السيد سعد عوي -  124

 وصؾ الـتؤشير:   ، سلمنت ملن سعيد السيد سعد عويس

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113303محمود حسن احمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 ابو طاحون ملن حمدان حماده دمحموصؾ الـتؤشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113332السيد دمحم احمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش سعد زؼلول فالوس ملن محمود احمد عبدالموى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  145253يده برلم    احمد فوزى السيد ربيع نوير ، تاجر فرد ،  سبك ل -  121

 عشره االؾ جنيه 12222وصؾ الـتؤشير:   ، افتتح محل اخر عن ورشه تصنيع موبيليا فى ابوحماد السكه الشاميه براس مال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113335ماجده عطيه عبدالحليم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع تيمور نشوه الزلازيك ملن رضا جوده بكر مبرون

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113021عصام شولى ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  120

 ملن شولى ابراهيم محمود -الزوامل  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة ابودياب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113031دمحم الشحات عفيفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 ش الجيش / المنتزه / الزلازيك بملن وسيم الشحات عفيفى  14الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113301كمال دمحم عبدالنبى دمحم الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، الحرية / بملن نجات دمحم موسى 

تم تعديل العنوان  22102124وفي تاريخ  113022عصام مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

  عبدالرحمن السيد على ش الحسين المومية / الزلازيك بملن دمحم 4, وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113016ناديه على دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 فالوس اول ملن عبدالرازق على ابراهيم حموده 121ش  4الـتؤشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113012بك ليده برلم    السيد حسين السيد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  س -  134

 وصؾ الـتؤشير:   ، العدليه بلبيس ملن  حسين السيد دمحم حسين

تم تعديل العنوان  22102124وفي تاريخ  113014احمد عبدالمنعم السيد عبدالمجيد عز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 ر االشراؾ الزلازيك ملن عبدالمنعم السيد عبدالمجيد عز, وصؾ الـتؤشير:   ، كف

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113010السيد خالد ابراهيم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 بيشة عامر ملن صابر ابراهيم دمحم عبدالرحمن-وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الحواط 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113020در على عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالما -  131

 ملن محمود على عبدالمادر  -بساتين االسماعيلية  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة زكى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113032سليمه عمر سالمه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن ناجى دمحم عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113011ايات احمد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 لى دمحم عكاشهالـتؤشير:   ، ش عبدالسالم والسادات الحريرى الزلازيك ملن ماهر خالد ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113015فوزيه محمود دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 الـتؤشير:   ، ابونجاح الزلازيك ملن صبرى دمحم ؼتورى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113024احمد دمحم على دمحم عنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 فالوس ملن دمحم محمود فهمى احمد العطار-الـتؤشير:   ، ش المشروع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113024احمد دمحم على دمحم عنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

ههيا -سجل تجارى االبراهيميه بناحية ش احمد عرابى  2211-1-12فى  20363الـتؤشير:   ، له محل مالبس جاهزه بالجمله برلم 

 ملن دمحم على دمحم عنان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113024احمد دمحم على دمحم عنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

سجل تجارى االبراهيميه بناحية ش مصطفى كامل  2213-5-23فى 20363الـتؤشير:   ، كما له محل طحن وبيع بن برلم تابع 

 ملن سلوى دمحم دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113023دمحم زؼلول دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 الـتؤشير:   ، عمريط ملن زؼلول دمحم ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  162310ين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح دمحم دمحم دمحم عوض -  145

 وصؾ الـتؤشير:   ، صان المبلية / مركز صان الحجر / بملن عفاؾ دمحم عبده المرسى

يل العنوان , تم تعد 22102124وفي تاريخ  113023طارق كسبان عبدالعال ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 ش / رشدى / مساكن تعاونية / الزلازيك بملن عادل منصور على  4وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113021ايهب حاتم صالح عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل ملن امانى دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113026عبدهللا دمحم زؼابة عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 ملن محمود دمحم زؼابة -الـتؤشير:   ، مين سهيل 

تعديل العنوان , تم  22102124وفي تاريخ  113022عبدهللا عبدالعظيم حسن حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  140

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حافظ ملن دمحم حسن الشامى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113023رضا عبدهللا دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 الـتؤشير:   ، الدمحميه ملن حاتم دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  156561سبك ليده برلم     محسن احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  -  151

 الـتؤشير:   ، برج طيبة / ش الؽشام بملن خالد دمحم جبر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  161102يسرى احمد دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 لمرين ملن احمد بؽدادى هجرسى عطيهالـتؤشير:   ، ع االسداوى ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113021احمد دمحم السيد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الـتؤشير:   ، شارع الخليج متفرع من شارع مصرؾ منياالممح ملن دمحم السيد مهدى كساب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113022فرد ،  سبك ليده برلم     محمود جمعه دمحم حفنى ، تاجر -  154

 الـتؤشير:   ، ش بور سعيد ملن السيده حسين حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113020فوزيه عمرى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 ا الممح ملن السيد حسين عبدالرحمنالـتؤشير:   ، شلشلمون مني

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  153124ممدوح دمحم فرحان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 الـتؤشير:   ، كفر ابراش م مشتول السوق ملن عبدالرحمن حسن صالح سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  153124بك ليده برلم    ممدوح دمحم فرحان سالمه ، تاجر فرد ،  س -  151

بناحية كفر ابراش م مشتول السوق  2216-12-11فى  153124الـتؤشير:   ، له محل تجارة احذيه وشنط جلد واكسسوارات برلم 

 ملن جمال دمحم فرحان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  112534سامى عطيه زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الـتؤشير:   ، السكة الشامية / بملن السيد محيى عبدالونيس

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113011عمرو دمحم مصطفى عمر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  150

  مصطفى عمر علىوصؾ الـتؤشير:   ، ش النادى الرياضى بلبيس ملن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113013احمد السيد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 ملن كمال عبدالعزيز عبدالعزيز -تلحوين  -الـتؤشير:   ، شارع بحر مويس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  153124   ممدوح دمحم فرحان سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  161

عن نشاط تصنيع احذيه بناحية كفر ابراش م مشتول  153124الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 السوق ملن عبدالرحمن صالح حسن سليمان

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113021يده برلم    هالة عبدالعظيم دمحم دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  162

 ملن جمال السيد سيد احمد يوسؾ -وصؾ الـتؤشير:   ، بندؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113024هناء على دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 م سعيد دمحم عبدالمنعمالـتؤشير:   ، االسديه ملن عبدالمنع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  145021سيد عبدالعزيز احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 الـتؤشير:   ، ش المحله الكبرى ابو حماد ملن سعد عبدالحميد عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  145021لم    سيد عبدالعزيز احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  165

عن نشاط تجارة الموتوسيكال ت والتروسيكالت بناحية ش  145021الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى ىخر تابع للسجل التجارى رلم 

 المحله الكبرى ابوحماد ملكسعد عبدالحميد عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  134346د ،  سبك ليده برلم    ياسر فوزى مجاهد عطية ، تاجر فر -  166

 الـتؤشير:   ، ش صبيح / م من ش زؼلول / بملن محمود دسولى على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113025دمحم ابراهيم حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 ش الشهيد دمحم هاشم /الشيخ ابراهيم العزازى ملن جمال ابراهيم حسن  الـتؤشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113026دمحم عرفة دمحم عرفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 ملن رشدية السيد عبدالممصود على -الـتؤشير:   ، العباسة 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113022مد عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانى طارق دمحم حا -  160

 وصؾ الـتؤشير:   ، تلبانه ملن طارق دمحم حامد عبدالواحد 

ان تم تعديل العنو 22102124وفي تاريخ  113013عبدالناصر عيد عبدالمادر عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 ملن السيد عبدالرحمن حسن -, وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الجمهورية 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  150650هانى دمحم عبدالفتاح  عيسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن احمد شحته محمود

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  113012لى ابراهيم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم عرا -  112

 ملن عرالى ابراهيم عرالى  -وصؾ الـتؤشير:   ، منشية تلبانة 

, تم تعديل العنوان  22102124وفي تاريخ  113025عمر عبدالتواب احمد وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن ايمان دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  113023هيبت دمحم فرحات على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتؤشير:   ، الروضه جوار كوبرى الحاجر فالوس ملن شريؾ عبدهللا حسن محيسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113035حمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد حامد ا -  115

 ملن اميرة حامد احمد مصطفى  -كفر دمحم حسين  -الـتؤشير:   ، شارع السيل 

يل العنوان , وصؾ تم تعد 22102121وفي تاريخ  113033دمحم دمحم محروس دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 ملن دمحم محروس دمحم  -الـتؤشير:   ، الكتيبة 

تم تعديل العنوان  22102121وفي تاريخ  113051مصطفى هشام مصطفى عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ملن عيسى عابد دمحم دمحم  -الشبانات  -, وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بحر ابواالخضر 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113040وائل متولى عبدالمجيد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 ملن امجد متولى عبدالمجيد السعدنى -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر موسى شاويش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  163163دمحم مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 دمحم عبدهللا سرور  -الـتؤشير:   ، تعدل اامإجر الى 

تم  22102121وفي تاريخ  121432الرولى لمواد البناء والسيرامين واألدوات الصحيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

عن نشاط معرض سيرامين  121432للسجل التجارى رلم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع 

 حسن صالح الزلازيك ملن فاطمة الزهراء السيد دمحم على-ش ترعة الوادى  22وادوات صحيه برأسمال خمسون الؾ جنيه بناحية 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 22102121وفي تاريخ  113044كريم خالد سمير حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 الـتؤشير:   ، بيشه عامر منيا الممح ملن اسالم خالد سمير حسن

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113032دمحم سعيد محمود ابراهيم مهير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 ملن سعيد محمود ابراهيم مهير  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بورسعيد 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113043ى مختار عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رمضان وصف -  133

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر اباظه الزلازيك ملن احمد ضيؾ ابراهيم مهدى

ديل العنوان , تم تع 22102121وفي تاريخ  113036عفاؾ السيد عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش احمد عرابى مركز مشتول السوق ملن عبدالحميد متبولى على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113030احمد حسنى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 ب الـتؤشير:   ، ش المدس الموميه ملن دمحم عبدالمادر محمود الخشا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113052هانى احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 الـتؤشير:   ، الرست صان الحجر ملن عبدالرحمن هانى احمد على

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  135215رمضان عبدالمادر احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل عنوان المحل الرئيسى اآلخر الى ممابل مسجد الزهراء م بلبيس ملن محمود حامد مجاهد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113031دمحم دمحم محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 ه مركز مشتول السوق ملن هيثم دمحم فاروق دمحمالـتؤشير:   ، الصحاف

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113042تامر عبدالحميد على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 الـتؤشير:   ، سندنهور بلبيس ملن حسن عيد مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113045يده برلم    وجيه عبدهللا عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  102

 ملن عبدهللا عبدالسالم محمود  -وصؾ الـتؤشير:   ، كشين 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113034ام دمحم رمضان يونس برعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

 ملن ملن عبدالحميد عبدالوهاب دمحم  -مسجد بركة بجوار  -وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخلة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113042هانى دمحم برهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  102

 ملن محمود دمحم برهامى دمحم  -الـتؤشير:   ، المرالرة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113041ك ليده برلم    دمحم دمحم على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سب -  103

 ملن شحاتة على دمحم  -الـتؤشير:   ، السراسية 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  133465حسن عطوة حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  104

 الخيس  -ل رضا عبدالمحسن منز -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الشيخ مؽاورى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113043مهجة صابر ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  105

 ملن دمحم عبدالوهاب دمحم  -الـتؤشير:   ، شبرا النخلة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121تاريخ وفي  121432السيد دمحم على روق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  106

 الزلازيك ملن فاطمة الزهراءالسيد دمحم على -حسن صالح -ش ترعة الوادى  22الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  121432السيد دمحم على روق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

الطريك الدولى الجديد تماطع ابو  2بناحية عمار رلم  121432وتصديرومستلزمات مواد بناء برلم  الـتؤشير:   ، له محل استيراد

 حماد ابو كبير ملن هانم ابراهيم عباس م ابو حماد

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  113052مصطفى دمحم عبدالفضيل عبدالمجيد عسر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  103

 الـتؤشير:   ، المصبى شرق صان الحجر ملن على ابراهيم دمحم جمعه العنوان , وصؾ

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113033احمد مصطفى عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  100

 ملن على سعيد عبدالصادق -النخاس  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع بدوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113041محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد سعيد عاشور  -  222

 ملن احمد السيد ضيؾ دمحم  -ممابل باليستيشن مشالى ومركز االمل الطبى  -الـتؤشير:   ، شارع مدرسة النصر االبتدائية 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  135215برلم    رمضان عبدالمادر احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  221

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ممابل مسجد الزهراء م بلبيس ملن رأفت محمود حامد مجاهد

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  113046عبدهللا صالح السيد مصطفى دحية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 ملن هانى محمود سعيد دمحم  -ير:   ، حى المؽازى وصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  120165معرض جاويش للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 الـتؤشير:   ، ترعة المنايات امام مولؾ المنصورة الزلازيك ملن اسامه السيد عبده دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  120165سيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    معرض جاويش لل -  224

بناحية برج الملون ش ترعة  2221-1-23فى  120165الـتؤشير:   ، له محل خدمات تسويك ومعرض سيارات واستيراد برلم 

 المنايات ملن محمود دمحم دمحم داإد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113035مان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم دمحم احمد سلي -  225

 الـتؤشير:   ، انشاص البصل الزلازيك ملن دمحم دمحم احمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113062هبه داإد اسماعيل مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 الزلازيك ملن فوزيه على على عيساوى-الـتؤشير:   ، ش زؼلول ابو خالد الحسينيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113011دينا على عبدهللا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 شيبه ملن عرفات دمحم سليمان احمد-الـتؤشير:   ، ش استوديو العروسه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113064رضا احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 ود جمعه احمد الهادىالـتؤشير:   ، كوبرى سليم صان الحجر ملن محم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113014كريم ابراهيم كمال فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  220

 الـتؤشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن عادل كمال فهمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123يخ وفي تار 113030دمحم اسامه ابراهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتؤشير:   ، الروضه ملن ملن دمحم احمد حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113063احمد وائل حافظ دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

  محمود االسيوطىالـتؤشير:   ، ش عطيه الؽمرى حى المستشارين ثان الزلازيك ملن ممدوح دمحم

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  113060عبدهللا عادل حلمى عرفة دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 ملن عادل حلمى عرفة دمحم ابوطالب  -كفر ايوب  -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، الميزانية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113032سبك ليده برلم      احمد مختار يوسؾ دمحم حسن ، تاجر فرد ، -  213

 ملن ثروت عبدالسالم معوض  -وصؾ الـتؤشير:   ، شضارع سعد زؼلول 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114211حسن على حسانين عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 نيه الزلازيك ملن فاديه على دمحم ابراهيمالـتؤشير:   ، ش عزب الحسي

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  164361مهاب متولى متولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 برج ابوالمكارم الزلازيك ملن دمحم احمد عبدالمعطى حسن زيتون11وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  136633، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سامى دمحم السيد عبدالواحد -  216

 بملن دمحم على عثمان  -الـتؤشير:   ، الخطارة الصؽرى بجوار بنزينة مفارق ابو نصار 

يل العنوان , تم تعد 22102123وفي تاريخ  10131منال عثمان عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش شلتوت ملن رضا محمود دمحم دسولى 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  133661مايكل عادل نصيؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 ك ثانش السالم الزلازي 32وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل اخر عن تصنيع كراسى بالستين فى 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113062احمد السيد يوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  210

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المساح من ش بورسعيد بلبيس ملن صابر احمد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  120165معرض جاويش للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 الـتؤشير:   ، ش الؽشام الموميه الزلازيك ملن اسامه السيد عبده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  120165معرض جاويش للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

بناحية برج الملون ش ترعة  2221-1-23فى  120165الـتؤشير:   ، له محل خدمات تسويك ومعرض سيارات واستيراد برلم 

 المنايات ملن محمود دمحم دمحم داإد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113032عمرو دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 الـتؤشير:   ، المطاويه ابوحماد ملن دمحم دمحم مهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113010دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ادهم هانى على -  223

 كفر الحصر ملن هانى على دمحم على -الـتؤشير:   ، ش احمد عرابى 

لعنوان , تم تعديل ا 22102123وفي تاريخ  113013دمحم السيد دمحم عبدالؽفار النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 وصؾ الـتؤشير:   ، مدخل العجمى ملن خيرى حمدى دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113034احمد عبدالبالى احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 وصؾ الـتؤشير:   ، المطاويه ملن دمحم عبدالبالى احمد

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  151034للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عطيه دمحم عطيه  -  226

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الحاج حسين كشين ابوحماد ملن شهاب شهاب عبدالعاطى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113031احمد دمحم عبدالعزيز دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 وصؾ الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن دمحم عبدالعزيز دمحم عبدربه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113031دمحم رفعت لطب فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 الـتؤشير:   ، الجعفريه ابوحماد ملن عبدهللا رفعت لطب فهمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113016السيد سلمى دمحم سلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  220

بناحية منزل نعيم ملن عبدهللا 2210-1-1والؽى فى  2212-5-12فى  122014الـتؤشير:   ، كان له مماوالت عموميه برلم 

 عبدالنبى دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 02 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113016تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد سلمى دمحم سلمى ،  -  232

 الـتؤشير:   ، منزل نعيم ملن سلمى دمحم سلمى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113055عبدالعزيز محمود السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 احمد جبران الزلازيك ملن عبدهللا محمود السيدوصؾ الـتؤشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113054دمحم دمحم عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 الـتؤشير:   ، السماعنه فالوس ملن محمود دمحم عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113065،  سبك ليده برلم     ابراهيم السيد ابراهيم بلبل ، تاجر فرد -  233

 الصالحيه الجديده ملن ايمن السيد ابراهيم بلبل 12المجاوره  126الـتؤشير:   ، عمار 

وان تم تعديل العن 22102123وفي تاريخ  113066صباح عبدالرإؾ عبدالحميد ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 , وصؾ الـتؤشير:   ، صفط الحنه ملن سليم السيد سليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113053فاطمه دمحم رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 الـتؤشير:   ، نشوة ملن عايده السيد عرابى محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113013احمد عبدالحميد السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 الـتؤشير:   ، ش الجيش ملن عبدالحكيم احمد دمحم

عديل العنوان , تم ت 22102123وفي تاريخ  113063ناصر حسينى الدمرداش اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد النصر المنايات ملن سوزان على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113011محمود سعيد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 ود دمحمش الزهور منشيه مبارن امام الؽشام ثان الزلازيك ملن سعيد محم3الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113015هدى حسين محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  230

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع الخشاينه بساتين االسماعيليه بلبيس ملن عبدهللا شحاته عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113033رلم    نادى سيد احمد ابراهيم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  242

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت ربيعه بلبيس ملن ابراهيم سيد احمد ابراهيم سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  120165جاويش لخدمات التسويك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

عن نشاط معرض سيارات برأسمال عشرة آالؾ جنيه  120165رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم  الـتؤشير:   ، افتتاح محل

 بناحية ش ترعة المنايات امام مولؾ المنصوره الزلازيك ملن اسامه السيد عبده دمحم

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22102123وفي تاريخ  120165جاويش لخدمات التسويك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

عن نشاط معرض سيارات برأسمال خمسة آالؾ جنيه  120165الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحية ش الؽشام الموميه  الزلازيك ملكاسامه السيد عبده دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113036فضل عطيه فضل عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن عطيه فضل عطيه سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113061وائل دمحم دمحم بيومى نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 الـتؤشير:   ، ش بور سعيد ملن رضا عبدالوهاب دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113051كرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  245

 الـتؤشير:   ، انشاص الرمل ملن دمحم عبدالمادر دمحم العبودى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113051اكرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

بناحية انشاص الرمل  2225-12-21وشطب فى  125101الـتؤشير:   ، كان له محل باسمده كيماويه ومبيدات وبذور زراعيه برلم 

 م بلبيس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113050اسامة عبدالحميد موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 ؾ الـتؤشير:   ، ش صيدلية المصطفى / ام رماد بملن السيد عبدالرازق دمحم عزب وص

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  113033هدى دمحم ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 ملن دمحم عبدالحميد دمحم -الـتؤشير:   ، كفر عطاهللا سالمة 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113012هللا وهبه عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عادل عوض -  240

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت بشار منيا الممح ملن عوض هللا وهبه عوض هللا

لعنوان , تم تعديل ا 22102123وفي تاريخ  133661مايكل عادل نصيؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 ش السالم بملن مرفت ابراهيم محروس32وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  133661مايكل عادل نصيؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

/ بنشاط   بيع ادوات منزليه  ش السالم / االشارة / ملن تريزة ابراهيم محروس32وصؾ الـتؤشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية / 

 بالجمله / براسمال / مائة الؾ جنيه 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113061عماد عبدالؽنى امام عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 وصؾ الـتؤشير:   ، لرية السالم ملن امين عبدالحميد امين 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  113012ؾ عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود عبدالرإو -  253

 وصؾ الـتؤشير:   ، الربعمايه منشاه ابوعمر ملن احمد عبدالمادر سليمان

العنوان , تم تعديل  22102123وفي تاريخ  140613دمحم ابراهيم لتصنيع المالبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 وصؾ الـتؤشير:   ، حارة الطائؾ / الصيادين / بملن سعاد عطية السيد 

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  140613دمحم ابراهيم احمد دمحم ابراهيم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 السيد العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، حارة الطائؾ / الصيادين / بملن سعاد عطية 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114220دمحم عرالى السيد احمد عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 ملن عزة ابراهيم دمحم  -مولؾ المنصورة  -منشية مبارن  -امتداد عبدالعزيز على  -شارع الصفا  1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  113001، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا دمحم احمد دمحم بركات  -  251

 ملن احمد عبدالمنعم ناصر  -بلبيس  -الـتؤشير:   ، منشؤة السالم 

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  113003سعيد عبدالمادر عبدالستار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 ن , وصؾ الـتؤشير:   ، ع الحواط بيشه عامر منيا الممح ملن محمود عطيه ؼنيمالعنوا

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  166263احمد عبده محمود دمحم العمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  250

 لب ملن الطا -لصاصين الشرق  -وصؾ الـتؤشير:   ، مفارق الشرطة طريك االسماعيلية 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  166263احمد عبده محمود دمحم العمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 1001-0-23افتتح  -تصدير  -وصؾ الـتؤشير:   ، له محل بالمناجاة الصؽرى 

تم تعديل العنوان ,  22102120ي تاريخ وف 131220السيد عبدالحميد حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر المراؼة  بملن منال جودة على دمحم متولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114223شريفه محمود دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 ن عبدالمنعم السيد سيد احمد الـتؤشير:   ، ش بور سعيد امام مركز الشرطه بلبيس مل

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114212عالء جمال دمحم رشاد عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 ملن هالة مصطفى حامد خطاب  -المومية  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع رشدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 02 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114222ورشة عبدالحليم لدوكو السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 وصؾ الـتؤشير:   ، اول طريك بلبيس السعادات  ملن حسين دمحم صالح على

تم تعديل العنوان ,  22102120تاريخ وفي  166263احمد عبده محمود دمحم العمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 صناعة خزانات المياه البالستين  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية مفارق الشرطة طريك االسماعيلية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  141220كمال محمود دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 ؤشير:   ، كفر المراؼة بملن منال جودة على دمحم متولى الـت

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  113003حنان عبدالحميد مسلم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتؤشير:   ، كفر الزلازيك المبلى ملكفايز احمد مسلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  113003فرد ،  سبك ليده برلم    حنان عبدالحميد مسلم سليم ، تاجر  -  263

بناحية كفر الزلازيك المبلى  2212-12-26والؽى فى  2211-0-22فى 123322الـتؤشير:   ، كان لها محل مالبس جاهزه برلم 

 ملن فايز احمد مسلم

تم تعديل العنوان  22102120وفي تاريخ  114211ده برلم    مصطفى ماهر مصطفى السيد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  260

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الؽفاريه مشتول السوق ملن دمحم على السيد على افندى

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114211عديله الهادى حامد احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 تين االسماعيليه بلبيس ملن الهام الهادى حامدوصؾ الـتؤشير:   ، بسا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114213دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتؤشير:   ، العباسه ابوحماد ملن دمحم دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114221  مصطفى حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  212

 ملن طارق ابراهيم السيد البدوى  -المومية  -الـتؤشير:   ، شارع الروضة الشريفة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114216احالم صالح عيد درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 ن منيا الممح ملن سعيد عيد سليم خاطرالـتؤشير:   ، شلشلمو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114210اسالم هشام حامد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 ملن دمحم المهدى خليل  -النحال  -الـتؤشير:   ، شارع الحلفاوى من شارع فاروق 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  113002ر فرد ،  سبك ليده برلم    رامى السيد سالمه ابراهيم ، تاج -  215

 ش الصفا والمروه االشاره ثان الزلازيك ملن عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا ابراهيم1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  113000احمد دمحم دمحم اليمانى مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 ملن سليمان حامد على دمحم -الـتؤشير:   ، كفر ابومسلم 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114222عبدالحميد السيد عبدالاله على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الالهوصؾ الـتؤشير:   ، ع السيد ايوب ابوحماد ملن وحيد عبدالحميد السيد عبد

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  113002خالد السيد ابراهيم احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة احمد كمال / بملن السيد ابراهيم احمد عمر 

تم تعديل العنوان  22102120وفي تاريخ  113004عادل عمر رجب ابراهيم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  210

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش نور المدينه بلبيس ملن عمر رجب ابراهيم عبدالهادى

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114212الهام الهادى حامد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 بيس ملن دمحم صابر علىوصؾ الـتؤشير:   ، بساتين االسماعيليه بل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 03 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114214احمد دمحم عبده سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتؤشير:   ، الزاويه الحمراءملن دمحم عبده سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114223دمحم طارق دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 ش شاهين لسم المنتزه الزلازيك ملن سهام دمحم يوسؾ5الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114223دمحم طارق دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

بناحية  2213-6-23وشطب فى  2220-1-13فى  110155لم الـتؤشير:   ، كان له محل تجارة مفروشات ومالبس جاهزه بر

 بيشة لايد ملن خالد دمحم جمال الدين

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114215دمحم السيد حسين السيد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 اسماعيل عبدالبارى  ملن دمحم -المرور الجديد  -وصؾ الـتؤشير:   ، الصالحية المديمة 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102120وفي تاريخ  114222رشا حامد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 ، االسديه ملن شرين عبدالسالم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114226دمحم عبدالحميد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن ثناء الشحات عواد

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  165352شادى احمد ثابت النادى دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 ملن دمحم السيد حسين  -وصؾ الـتؤشير:   ، بنايوس 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  165352مد ثابت النادى دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شادى اح -  233

 2213-1-12افتتح  -توريدات عامة  -بنايوس  -وصؾ الـتؤشير:   ، له محل بشارع خالد بن الوليد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114224ساميه عبدالرحمن دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  230

 صنعاء /صان الحجر ملن عبدالمعبود حسن عبدالحليم 1الـتؤشير:   ، عزبة 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  113006دمحم مصطفى دمحم ابراهيم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  202

 من ش سعد الشبراوى بلبيس ملن مصطفى دمحم ابراهيم وصؾ الـتؤشير:   ، ش يوسؾ الفمى

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  113005طارق فهمى على عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  201

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حسن عكاشه منيا الممح ملن هانى فهمى على

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114225،  سبك ليده برلم     محمود حجازى المرسى على ، تاجر فرد -  202

 صان الحجر طريك اوالد صمر ملطشيماء احمد على-وصؾ الـتؤشير:   ، صان المبليه 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  142223ايمن صبرى مجاهد عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  203

 وصؾ الـتؤشير:   ، بملن محمود دمحم عبدهللا مباشر 

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22102120وفي تاريخ  165352النادى للتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  204

 5222راسمال  -صالى العاب رياضية  -ملن دمحم السيد حسين  -الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيس آخر بناحية بنايوس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  10045خالد سيد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  205

 بلبيس -ملن كرم دمحم سليمان  -د لاسم النجار شارع احم -الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  163362اسمر ابراهيم منصور نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  206

 الـتؤشير:   ، صان المبلية / صان الحجر بملن ابراهيم منصور نجم

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  114213، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سحر محمود عبدالعزيز دمحم الفالوجى  -  201

 بلبيس ملن اسامه دمحم دمحم رابع-سعدون -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش نصر حسين تمسيم الجوت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 04 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عديل العنوان , تم ت 22102120وفي تاريخ  113001ابراهيم صبحى دمحم ابراهيم شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  203

 وصؾ الـتؤشير:   ، بيشه عامر منيا الممح ملن حامد دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114221هبه صبرى حسينى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  200

 الـتؤشير:   ، ش داير الناحيه كفر ابونجاح الزلازيك ملن ريه احمد ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114224اشرؾ عبده يوسؾ الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 وصؾ الـتؤشير:   ، مشتول الماضى / بملن مصطفى السيد احمد عبدالجواد 

تعديل العنوان , وصؾ تم  22102120وفي تاريخ  114225زينب على السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ملن مصطفى اسماعيل حسن  -الـتؤشير:   ، كفر الحلبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114225زينب على السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 2211-12-13اؼلك  2211-3-12افتتح  -ادوات كهربائية  -الـتؤشير:   ، كان لها محل بناحية كفر الحلبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114222ايمن دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 الـتؤشير:   ، ش موافى ملن/ ياسر السيد احمد يوسؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114223على دمحم محمود على جودة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 ملن ايمان دمحم ابو والى  -فلل الجامعة  -شارع عمار بن ياسر  1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114226دمحم البالسى ؼازى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 صان الحجر ملن البالسى ؼازى السيدوصؾ الـتؤشير:   ، كوبرى مشه /صان المبليه /

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  114232والء دمحم كمال عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 الـتؤشير:   ، طويحر ملن عامر عبدالممصود على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112يخ وفي تار 114223حماده سعيد ذكى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ملن سعيد ذكى احمد  -الـتؤشير:   ، ميت ردين 

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114243ابراهيم السيد محمود ابراهيم مهير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 د السيد محمود ابراهيم وصؾ الـتؤشير:   ، ش سعد زؼلول / بملن محمود والصادق ومهير اوال

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114245احمد دمحم مؽاورى ابراهيم الكيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  320

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش انس بن مالن ملن/ دمحم مؽاورى ابراهيم الكيال

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114231يده برلم    محمود على عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  312

 ش صالح الشاذلى بلبيس ملن فايز عبدالحميد علوان  1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114244شعبان ابو سريع احمد ابوالحاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 حوض الطويل ملن مجدى ابو سريع احمد ابوالحاجوصؾ الـتؤشير:   ، ال

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114242امنيه محمود ابراهيم احمد شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 وصؾ الـتؤشير:   ، الجمايلة ملن/ محمود ابراهيم عيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  114246سبك ليده برلم    دمحم نعيم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،   -  313

 الـتؤشير:   ، بنى صالح ملن/ نعيم دمحم مصطفى على

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114242حجازى عبدالمحسن دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ن هناء دمحم سليم اسماعيلوصؾ الـتؤشير:   ، كفر االشراؾ مل

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114221احمد بهجت عبدالفضيل جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 شبرا السالم ملن  بهجت عبدالفضيل جاب هللا-وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة وهبه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 05 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  114232ه برلم    امانى مسلم صابر بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  316

 الـتؤشير:   ، ش برهام لسم عبدالعزيز الزلازيك ملن وداد خليل دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114231دمحم دمحم احمد على السنباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 هرية الجديد لسم عبدالعزيز ملن/ منى عبدالمنعم احمد وصؾ الـتؤشير:   ، طريك

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114233احمد محمود عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 وصؾ الـتؤشير:   ، منزل نعيم ملن محمود عبدالعظيم احمد

تم تعديل العنوان  22102112وفي تاريخ  114243جر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد عباده مصيلحى احمد عطا هللا ، تا -  310

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شلشمون ملن  عباده مصيلحى احمد عطا هللا

تم تعديل العنوان  22102112وفي تاريخ  142606احمد خالد سعيد فكرى الخصوصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ، خلؾ الثانوية العسكرية ملن/ سعيد فكى امين الخصوصى, وصؾ الـتؤشير:   

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114220عالء محمود مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الزنكلون ملن احمد عوض حسين دمحم-وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الزند 

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114241صالح متولى احمد براهيم البالط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 وصؾ الـتؤشير:   ، كوبرى الزرلا ـ ابراش مشتول السوق ملن/زينب احمد جبر

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  135215رمضان عبدالمادر احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 وصؾ الـتؤشير:   ، منية سلمنت ممابل مسجد الزهراء بملن رافت محمود حامد مجاهد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  133040صالح دمحم الصاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 /دمحم محروس, دمحم بدر , دمحم صالح , دمحم ماهر ابراهيم دمحم االمينالـتؤشير:   ، تعدل اسم المالن الى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  114230انجى عادل فهمى مترى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 الـتؤشير:   ، اكياد البحرية اباظة ملن/ سعد لطفى هللا ؼبلاير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102112وفي تاريخ  114234ثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم يحيى دمحم ع -  326

 الـتؤشير:   ، ش المناة م من ش هندسة الرى ملن سحر دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  143534دمحم عبدالعال اسماعيل خطابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ارض الجوت / بملن انتصار شولى عثمان الشاذلى  33وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  144236محمود عبدالحميد ابوزيد ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

زيد ابو بكر ودمحم عبدالحميد ابو زيد ابو طريك مطار انشاص الرمل بملن احمد عبدالحميد ابو  31وصؾ الـتؤشير:   ، المطعة رلم 

 بكر 

تم تعديل  22102112وفي تاريخ  114233عبدالممصود دمحم عبدالممصود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  320

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الحلبى ملن وليد دمحم عبدالممصود

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114241د ،  سبك ليده برلم    فولية شبراوى مصطفى دمحم ، تاجر فر -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، بيشة لايد ـ ملن/ كامل صالح الدين دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  114236عبدالحميد على عبدالحميد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الهدى عنتر ش بورسعيد المنتزة ملن/ ياسر , سامح دمحم عبدالفتاحوصؾ الـتؤشير:   ، برج 

تم تعديل العنوان ,  22102112وفي تاريخ  112021عصام السيد رجب بؽدادى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، نزلة العزازى / بملن عايدة حجازى عبدالعاطى احمد مهنا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 06 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  150202صر زاهى عبدالمسيح ممار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مايكل نا -  333

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الثوره وش النصر منيا الممح ملن ناصر زاهى عبدالمسيح ممار

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114254شيماء جاد دمحم احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 الـتؤشير:   ، ؼزاله الخيس الزلازيك ملن دمحم سند دمحم دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114250امين دمحم سيد احمد الهريسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 الزلازيك ملن عنتر زكى ؼنيم وصؾ الـتؤشير:   ، حى الجزيره طريك شرويده جوار مسجد االبرار

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114213احمد صادق دمحم صادق الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 ملن صادق دمحم صادق  -الحسينية  -شارع الماضى من شارع الشهيد احمد فإاد  2وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114255السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السيد امين حسينى دمحم -  331

 وصؾ الـتؤشير:   ، بهنباى الزلازيك ملن امين حسينى دمحم السيد

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114252زينب صالح الدين فهمى دمحم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 ملن دمحم رأفت عبدالستار حسن -, وصؾ الـتؤشير:   ، ميت حبيب 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114264دمحم عبدالفتاح عبدالممصود طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  330

 ملن سعاد دمحم حسن  -وصؾ الـتؤشير:   ، العزيزية 

تم تعديل  22102111وفي تاريخ  114265مماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    داود للتوريدات العموميه وال -  342

 ش مسجد الطاهرات بلبيس ملن دمحم السيد احمد سالمه12العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22102111وفي تاريخ  114240دمحم عبدالمادر دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 ملن علياء عبدالعال دسولى الحوت  -الصالحية المديمة  -الـتؤشير:   ، شارع الجزيرة 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114212خالد عبدالجليل دمحم حرموش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 مالت السيد عبدالحكيموصؾ الـتؤشير:   ، ش بورسعيد امام بنزايون بلبيس ملن ج

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  135621دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن ايمن دمحم بيومى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  122123تامر عطوه عجمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتؤشير:   ، ش مسلم ابوطاليه حى مبارن الزلازيك ملن السيد دمحم نور

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  122123عجمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 اليه حى مبارن الزلازيك ملن السيد دمحم نور, وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسلم ابوط

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114262مى عطيه سليمان عطيه الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 , وصؾ الـتؤشير:   ، بنى عامر الزلازيك ملن محمود حسينى فرج

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114253يده برلم    رحاب احمد محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  341

 ملن مصطفى عبدالعزيز السيد  -الـتؤشير:   ، شارع وجيه اباظة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114253دمحم ممدوح دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 الموميه الزلازيك ملن محمود السيد حافظ دمحمش سيناء 22الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114261سناء يوسؾ عيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  340

 ملن عثمان دمحم ابراهيم  -عزبة الورشة  -الـتؤشير:   ، كفر الحمام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  152646سبك ليده برلم     احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  -  352

بناحية ت الجوت سعدون م بلبيس ملن ساميه عبداللطيؾ  152646الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عزازى

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114266صبرى السيد احمد عطيه الفواخرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الحجاز ميدان المنتزه امام جحا الفسخانى الزلازيك ملن دمحم السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114261برلم    سعيده احمد دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  352

 الـتؤشير:   ، ميت ربيعه بلبيس ملن خليل دمحم شوشين

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  133361احمد سالمة عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 احمد عبدالرحمن العسال وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش التحرير ملن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114256امال سالمة عطية االنور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 ملن كمال سليمان عبدالحميد الليثى  -الزلازيك  -بجوار عيادة الحى  -الـتؤشير:   ، شارع خالد بن الوليد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114263احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايناس احمد دمحم  -  355

 ملن صباح مجاهد عبدالفتاح  -الـتؤشير:   ، كفر اباظة 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  135621دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 ـتؤشير:   ، افتتح محل فرع تابع للسجل فى شلشلمون منيا الممح ملن ايمن دمحم بيومىوصؾ ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114212دمحم فتحى على السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتؤشير:   ، مكتب نمل وتوزيع مواد ؼذائية

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114211بدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبدالحميد ع -  353

 ملن صالح مهدى احمد دمحم -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع مسجد انصار السنة 

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22102111وفي تاريخ  126335احمد عبدالجليل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  350

 ملن عبدالجليل محمود دمحم -حسن صالح  -شارع وادى النيل  40الـتؤشير:   ،  تعدل الى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114251كريم احمد عبدالسميع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 حليم فرجالـتؤشير:   ، شيبه النكاريه الزلازيك ملن هانم عبدال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  152646احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتؤشير:   ، ش ت الجوت سعدون بلبيس ملن ساميه عبداللطيؾ عزازى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111 وفي تاريخ 152646احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

الـتؤشير:   ، له محل اخر عن رفع هالن ومخلفات مصانع وتوريدات عموميه فى طريك الوكايل موازى لطريك المطار ملن ساميه 

 عبداللطيؾ عزازى

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 22102111وفي تاريخ  111131رمضان فوزى دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 النحال الزلازيك ملن زينب محمود على -الـتؤشير:   ، تعدل الى امتداد على عبدالرحمن م من ش التجنيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114260دمحم على انور محمود داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 ملن عصام الدين جابر على -مشتول السوق  -ورة شارعى المدينة المن 26الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114262احمد صالح عبدالسالم زياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 وصؾ الـتؤشير:   ، سواده ملن عبدالسالم صالح عبدالسالم زياده 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114263سبك ليده برلم     ضاحى دمحم هاشم ابراهيم ، تاجر فرد ،  -  366

 ملن عالء دمحم هاشم -الـتؤشير:   ، شارع ترعة مصطفى افندى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 03 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114252سامى دمحم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 ين الزلازيك ملن هانى فتحى ابراهيمالـتؤشير:   ، طحله برد

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114251محمود زكى بدوى دمحم سراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 ملن عزت السيد عزالدين  -طريك مشتول السوق   -وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوا 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114122،  سبك ليده برلم     ابراهيم حسن عبدالفتاح السيد ، تاجر فرد -  360

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابراش مشتول السوق ملن محمود دمحم عبدالؽفار صالح

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114125امال عثمان عبدالرحمن البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ر:   ، المرالره ملن دمحم عبدهللا عبدالحىوصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114201امير دمحم السيد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ش عبدالعزيز سعد حى مبارن ملن محمود عبدالمنعنم متولى 1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114122، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شيماء حسام على احمد الرماح  -  312

 ملن دمحم محمود السيد دمحم السيد -وصؾ الـتؤشير:   ، السالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114111امل دمحم حسانين ضيؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ، المناجاه الصؽرى الحسينيه ملن اسالم اسماعيل مصطفى   الـتؤشير:

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  30422اشرؾ عبدالتواب احمد حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش المعمل ملن عبدالرحمن دمحم االنور

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114205، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه محمود عبدالحميد حلبى  -  315

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابوحاكم الزنكلون الزلازيك ملن عبدالعزيز محمود عبدالحميد حلبى

نوان , وصؾ تم تعديل الع 22102114وفي تاريخ  114206احمد السيد موسى زامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتؤشير:   ، ش الجيش ملن عزه منير دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114364محمود دمحم السيد على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن دمحم السيد على

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114204جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عوض عبدالفتاح حسين ، تا -  313

 ملن ممدوح دمحم حلمى -حسن صالح  -امام مسجد الحجاز  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع وادى النيل 

عديل العنوان , تم ت 22102114وفي تاريخ  114126خالد على السيد دمحم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  310

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش االنتاج فالوس ملن على السيد دمحم دمحم عبده

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114122احمد ابراهيم دمحم ابراهيم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع الحسينيه الحلميه ابوحماد ملن اسالم ابراهيم دمحم

تم تعديل  22102114وفي تاريخ  114203  دمحم عبدالرإؾ يوسؾ عبدالدايم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  331

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، المنشيه الجديده فالوس ملن دمحم سعيد عبدالجواد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114231دمحم السيد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 شؤة ابو عمر ملن احمد ابراهيم سليمان الـتؤشير:   ، خالد بن الوليد من

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114236فايزه محمود عبدهللا الحداد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 صان الحجر ملن جمال دمحم سعد-امون  11الـتؤشير:   ، لرية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114120لم    سحر دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  334

 الـتؤشير:   ، الهيصميه ملن وليد دمحم احمد على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 00 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114232دمحم رجب لمطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 ه دمحم السيدوصؾ الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن سمير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114234عاطؾ دمحم هاشم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 الـتؤشير:   ، كفر حفنا بلبيس ملن دمحم هاشم حسين

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114122وليد نبيل عبداللطيؾ موسى حربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 ملن نبيل عبداللطيؾ موسى  -الجديدة  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الياس  

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114202خالد احمد دمحم عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 مد دمحم عبدالستار الـتؤشير:   ، ابو شلبى /طريك الصالحيه الجديده ملن اح

تم تعديل العنوان  22102114وفي تاريخ  114233محسن عبدالعظيم حسنى عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  330

 , وصؾ الـتؤشير:   ، طهر حميد الزلازيك ملن عطيه اسماعيل عطيه

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114230عبدالحليم على عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  302

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الدروس /الساحه الشعبيه فالوس ملن فاطمه دمحم دمحم موسى 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114116صبحى حسنى على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 لحسينيه ملن ايه لطفى علىبحر البمر ا5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  140166جمال على سليم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  302

 الـتؤشير:   ، تعدل الى ش مدارس صالح الطاروطى ملن السيد سعيد حسن الفخرانى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  113603    دمحم سعد رجب حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  303

 الـتؤشير:   ، ميت حبيب / بملن دمحم سعد رجب حسين

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114211سلوى دسولى عبدالوهاب داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  304

 دمحم ملن دمحم عبدالرازق -وصؾ الـتؤشير:   ، ام رماد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114215رحاب السيد جودة سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  305

 ملن دمحم دمحم يوسؾ -الـتؤشير:   ، شارع دمحم مندور 

ديل العنوان , وصؾ تم تع 22102114وفي تاريخ  114233دمحم ابراهيم عبده على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  306

 الـتؤشير:   ، هانون /منشؤة ابو عمر ملن عبده ابراهيم عبده

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114200دمحم عبدالرحمن ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 ملن صالح دمحم السيد -الكفرية  -وصؾ الـتؤشير:   ، منشؤة الماضى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114112ارق حسين دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ط -  303

 الـتؤشير:   ، الصيرافيه المرين ملن دمحم ابراهيم دمحم

ان , تم تعديل العنو 22102114وفي تاريخ  114202احمد رمضان كردى حسن حمودة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  300

 ملن دمحم اسعد السيد  -وصؾ الـتؤشير:   ، ابو برى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114121وليد عمر عبداللطيؾ عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتؤشير:   ، ع الجرجور بلبيس ملن سعيد جمعه عبدالعظيم

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114114ر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد احمد محمود صالح ، تاج -  421

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش وابور التور فالوس ملن دمحم دمحم محمود خليفه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  165226ورده على السيد سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 تعدل الى عزبة عامر ازولين ملن دمحمالسيد عبدهللا ابراهيم الـتؤشير:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114214عطية دمحم عطية حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 الـتؤشير:   ، االسدية بملن دمحم دمحم عبدالؽنى حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114123سبك ليده برلم     دمحم فتحى السيد مرعى ، تاجر فرد ،  -  424

 الـتؤشير:   ، ش فاطمه الزهراء / عزبة التل / النحال / الزلازيك بملن حمدى فرج اسماعيل على 

وان , وصؾ تم تعديل العن 22102114وفي تاريخ  114113ابوبكر اسامه دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

 الـتؤشير:   ، ش ترعه المنيا فالوس ملن اشرؾ احمد السيد على

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114216هيثم عبدالمنعم دمحم على االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 الشمروصؾ الـتؤشير:   ، عزبة عبدالالة الصنافين البحريه ملن  عبدالمنعم دمحم على ا

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114110هناء سعيد عبدالفتاح الطنوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ملن دمحم فتحى عبدالفتاح  -وصؾ الـتؤشير:   ، ميت ربيعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114113دمحم سامى اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 الـتؤشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن صبحى عبدالسميع كريم

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114123حسنات رمضان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  420

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة ابو هيؾ / بساتين االسماعيلية بملن وحيد اسماعيل دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114في تاريخ و 114124ناديه ابو يحيى عبدهللا عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 الـتؤشير:   ، السناجرة ملن السيد حسن سليم شحاته 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114210طارق يوسؾ يوسؾ بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حفنا ملن يوسؾ يوسؾ بكرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114235معز على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو عبدال -  412

 الحسينيه ملن جمال على جبر دمحم-حى الزهور -الـتؤشير:   ، ش مركز شرطة الحسينيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114115عبدهللا دمحم دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 ملن هانم كمال دمحم  -الـتؤشير:   ، منشية خضر 

تم تعديل العنوان  22102114وفي تاريخ  114201شريؾ ابراهيم عوض هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 , وصؾ الـتؤشير:   ، منشؤة شفيك ملن  دمحم شريؾ ابراهيم عوض هللا مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114232عمرو دمحم حمود سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتؤشير:   ، السراحنه النوبه والدهاشنه بلبيس ملن ابراهيم دمحم حمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114231على عبدالعظيم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 الـتؤشير:   ، منشاه ابوعمر  ملن عبدالعظيم على متولى

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114121حسام لطفى عبداللطيؾ محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 عبدالحليموصؾ الـتؤشير:   ، ش حسام لطفى جوار السلخانه بلبيس ملن ايمان ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114111عمرو جوده السيد ابراهيم الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش سيدى ؼريب مشتول السوق ملن جوده السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  142330دمحم عطيه زكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  410

 الـتؤشير:   ، ش المنيل / بملن عالء عطية ذكى ابو الجدايل 

تم تعديل العنوان ,  22102114وفي تاريخ  114121هانى عبدالسالم عبدالمتعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 و عبدون / بملن حافظ عبداللطيؾ دمحموصؾ الـتؤشير:   ، ش ترعة المنيا / برج اب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114112سامح سعيد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ملن سعيد محمود ابراهيم  -الـتؤشير:   ، العصلوجى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102114وفي تاريخ  114123 حماده محمود السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  422

 الـتؤشير:   ، العباسه ابوحماد ملن هانى محمود سعيد

تم تعديل  22102115وفي تاريخ  114135محمود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 دالشافى ابراهيم العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، النعامنه ملن  يسرى عب

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114125آية شلمامى ادريس خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 ملن السيد صالح بدير  -ابوحسين  -شارع عمر بن الخطاب  26الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114133   هانى سمير محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  425

 وصؾ الـتؤشير:   ، حوض الطرفه ملن مصطفى لطفى مصطفى سالم

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114124عبدالحميد نعمان عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 ملن نعمان عبدالحميد السيد -عبدالعزيز  لسم -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع خليل ؼنيم 

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114126احمد عبدالعزيز دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ملن امير دمحم سعيد -طريك كفر العدوى  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع شلتوت 

تم تعديل العنوان  22102115وفي تاريخ  114142عزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نادر عبدالعزيز عبدالمنعم عبدال -  423

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن عفاؾ بيومى دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  153016احمد تميمى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  420

 لـتؤشير:   ، حنانه الحسينيه ملن حماده دمحم ابراهيم يحيى ا

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102115وفي تاريخ  153016تميمى للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 ، حنانه الحسينيه ملن حماده دمحم ابراهيم يحيى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114143فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم عوض عبدهللا ، تاجر  -  431

 الـتؤشير:   ، ش الجمهوريه فالوس ملن السيد دمحم صديك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  113215هناء كرم جرجس رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 الن الى /خالد احمد توفيك ؼريبالـتؤشير:   ، تعدل اسم الم

تم تعديل العنوان  22102115وفي تاريخ  114123عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 , وصؾ الـتؤشير:   ، العزيزيه ملن عبدالرإؾ ابراهيم عبدالفتاح

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114133ك ليده برلم    احمد ماهر عبدالعزيز رمضان ، تاجر فرد ،  سب -  434

 وصؾ الـتؤشير:   ، امام مدرسه البساتين انشاص الرمل بلبيس ملن ماهر عبدالعزيز رمضان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  132164دمحم وجيه عطيه احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  435

:   ، افتتح محل رئيسى اخر مصنع تصنيع كرتون براسمال خمسمائة الؾ جنيه بناحية المصاصين المديمة تل الحطب ملن/ الـتؤشير

 عيد سليم عيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114132طارق محمود احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

  عبدالهادى المليوبىالـتؤشير:   ، الؽار ملن رضا دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114144نها دمحم عبدالمنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الـتؤشير:   ، ع الخاسره اكياد المبليه فالوس  ملن احمد دمحم حسن سليمان على معالى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114132دمحم سعد حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 الـتؤشير:   ، الربعمايه ملن سعد حسن دمحم

وصؾ تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114141احمد سعيد حسن الملط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  430

 ملن دمحم عبدالعزيز محمود  -من شارع الؽشام  -شارع البنا  1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114145ابراهيم عبدالعزيز دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 وصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين الزلازيك ملن اكمل زكى مهران

تم تعديل العنوان  22102115وفي تاريخ  114136طلعت على عبدالجليل سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حنان  -  441

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش محمود الشحات من ش ابو شوالى بلبيس ملن الشيماء دمحم فهمى البؽدادى 

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114130ابراهيم احمد عبدالعزيز حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 وصؾ الـتؤشير:   ، دعبس المالن ابوحماد ملن احمد عبدالعزيز حسن حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114141دمحم بسيونى عمل يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 الجديدة بملن السيد دمحم كامل دمحم صمر الـتؤشير:   ، امام نادى الصيد / الصالحية

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102115وفي تاريخ  114131احمد طلعت محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 الـتؤشير:   ، ش ترعة مصطفى افندى ملن خالد حسين على

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  162116    ثروت عبدالرحمن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  445

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش ترعه مصطفى افندى منيا الممح ملن مجدى السيد محمود دمحم عامر

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114121هانى فهمى حسن الداودى الخياط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 ، ش وابور النور ملن/ دمحم عبدالعزيز دمحم مهدىوصؾ الـتؤشير:   

تم تعديل  22102115وفي تاريخ  114142فتحى عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالحفيظ

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  114131بود احمد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منى عبدالمع -  443

 وصؾ الـتؤشير:   ، البالشون بلبيس ملن احمد عبدالستار احمد

نوان تم تعديل الع 22102115وفي تاريخ  114134عائشه مصطفى احمد على عطعوط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  440

 العزازى ملن السيد محمود عطيه عبيد -اول طريك المرين  2, وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114132نجالء فتحى الشافعى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 مال سليموصؾ الـتؤشير:   ، ش البلبيسى حسن صالح الزلازيك ملن سليم مصطفى ك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114152سمر مصطفى امين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 ملن دمحم عبدالرإوؾ عبدالحافظ -شارع مصطفى كامل  330 -الـتؤشير:   ، النحال 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  112263 احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  452

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت حمل ملن اسالمكمال عبداللطيؾ سيد احمد

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  112263احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  453

 بناحية ميت حمل ملن كمال عبداللطيؾ سيد احمد 2221-0-6فى  112263وصؾ الـتؤشير:   ، له مواشى حالبه برلم 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114150وجدى نبيل حسن خليل مباشر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الحجاز مع ش عنانى المنتزه الزلازيك ملن احمد دمحم دمحم حسن الشيخ

تم تعديل العنوان  22102116وفي تاريخ  114133مرفت دمحم البرماوى عبدالدايم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  455

 , وصؾ الـتؤشير:   ، بنى عامر الزلازيك ملن دمحم البرماوى عبدالدايم حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114102احمد صبحى دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 الـتؤشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن صبحى دمحم جوده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114131دمحم ابراهيم سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 الـتؤشير:   ، ش بورسعيد الحسينيه ملن احمد فتوح عوض

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  145220ن دمحم ابراهيم دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حس -  453

عن نشاط مصنع دهانات برأسمال عشرة آالؾ  145220وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 دمحم دمحم مصطفىجنيه بناحية الطوابى لصاصين الشرق م الحسينيه ملن 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114162حسام على عبدالفتاح الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  450

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الحسينى من ش سعد زؼلول عماره الطاروطى منيا الممح ملن عدوله عبدالمجيد توفيك

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114132، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد محمود السيد عامر  -  462

 وصؾ الـتؤشير:   ، العدليه بلبيس ملن هند حسنى احمد بندارى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114155هيثم على ماهر ذكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 ملن ايمن احمد دمحم  -كفر العدوى الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111262اسالم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 الـتؤشير:   ، الصوه ملن دمحم فوزى حموده 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111262اسالم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

 2الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111262اسالم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 بناحية الصوة المإجر حسن احمد على 2210-2-25فى 111262الـتؤشير:   ، له معلؾ مواشى  برلم 

تم تعديل  22102116وفي تاريخ  155123 عبدالرحمن المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالرحمن دمحم -  465

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش جمال عبدالناصر بجوار بنزينة العطاونه الحسينيه ملن دمحم عبدالحميد عبدالمنعم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111262ه برلم    اسالم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  466

عن نشاط مصنع اعالؾ برأسمال اثنى عشر الؾ جنيه  111262الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحية الصوه م ابو حماد ملن دمحم فوزى حموده

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  115205نجالء دمحم سالم عمر شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش اسماعيل ؼنيم م من ش ترعة المنيا فالوس ملن حسنى عبدالستار السيد

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114160لم    بهجت صالح احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  463

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش جامعه االزهر المرين ملن صالح السيد على نمر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114116هشام سمير دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  460

 حسن صالح الزلازيك ملن سناء السيد دمحم عبدالعزيزالـتؤشير:   ، ش عمر بن الخطاب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114153سعيد موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 ملن دمحم موسى دمحم موسى -الـتؤشير:   ، سنهوت 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  112263يده برلم    احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  411

عن نشاط مكتب رحالت داخليه ونمل عمال  112263وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع لللسجل التجارى رلم 

 بناحية ميت حمل م بلبيس ملن اسالم كمال عبداللطيؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  163631يده برلم    السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  412

/عزبة  2عن نشاط مضرب ارز بناحية عمار رلم  163631الـتؤشير:   ،  افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 التوايهه /صان الحجر البحريه /صان الحجر ملن على السيد تايه دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114152حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     جيهان صليب ميخائيل -  413

 الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن نصر عزيز نصر

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114136احمد احمد السيد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 ، ابو عريضه صان الحجر ملن شعبان عبده ابوالمعاطى رزق   وصؾ الـتؤشير:

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  166225ايه عبدالباسط جبر يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتؤشير:   ، ازولين الحسينيه ثان ملن هدى يوسؾ عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  166225جر فرد ،  سبك ليده برلم    ايه عبدالباسط جبر يونس ، تا -  416

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن اعالؾ جمله فى الحسينيه ثان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114162دنيا دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ملن دمحم السيد على  -رزنة  الـتؤشير:   ، هرية

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114115بهاء الدين دمحم متولى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 وصؾ الـتؤشير:   ، منشيه مصطفى خليل الحسينيه ملن عالء دمحم متولى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  152144 امل حسين حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  410

 الصالحية / بحر البمر / بملن احمد سمير ابراهيم  1الـتؤشير:   ، لرية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114140عبير السيد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 ن دمحم على عبدهمل -الـتؤشير:   ، عرب الفدان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114164سعيد كمال فهمى دمحم دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 ملن زؼابة كمال فهمى  -الـتؤشير:   ، النعامنة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114156ياسمين على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 ملن عيسوى دمحم الصؽير  -الـتؤشير:   ، منية سنتا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114112احمد دمحم دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 الـتؤشير:   ، كوبرى المزينين المرين ملن مصطفى حسينى مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114111عبدالمادر احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم  -  434

 الـتؤشير:   ، لصاصين الشرق ملن كمال انور بيومى 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114151مرسا يوسؾ فوزى عبدالمدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  435

 وصؾ الـتؤشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن عبدالسيد عوض هللا عبدالسيد

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114102ندى السيد عبدهللا السيد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 وصؾ الـتؤشير:   ، برج الجزار فالوس ملن  السيد عبدهللا السيد ابو العال

تم تعديل العنوان  22102116وفي تاريخ  114161نسمه عادل محمود مصلحى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الزنكلون جوار مسجد ورور الزلازيك ملن جوده حسن جوده حسن

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114165ايمن احمد دمحم عبدالمعطى العش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 ش الوكايل / سعدون بملن دمحم مصطفى حسن  1وصؾ الـتؤشير:   ، عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114111دمحم متولى دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  430

 يك ملن فاطمه الشحات السيد عبدالعالالـتؤشير:   ، طريك الزرليه لسم عبدالعزيز الزلاز

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114113السيد دمحم السيد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  402

 ش المجاور فلل الجامعه الزلازيك ملن بدريه دمحم احمد 6الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111112،  سبك ليده برلم     متولى دمحم طنطاوى احمد ، تاجر فرد -  401

 الـتؤشير:   ، تعدل اسم المالن الى /متولى دمحم طنطاوى احمد

تم  22102116وفي تاريخ  111112الطنطاوى لتجارة وتوزيع لوازم ورش الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  402

 الـتؤشير:   ، تعدل اسم المالن الى /متولى دمحم طنطاوى احمدتعديل العنوان , وصؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  111112متولى دمحم طنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  403

 الـتؤشير:   ، تعدل اسم المالن الى /متولى دمحم طنطاوى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  166225، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايه عبدالباسط جبر يونس  -  404

 الـتؤشير:   ، افتتح محل اخر عن فراكه ارز فى ازولين الحسينيه ثان ملن هدى يوسؾ عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114163هند مسعد ابراهيم احمد زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  405

 ملن مسعد ابراهيم احمد زهران -وصؾ الـتؤشير:   ، المساعدة 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114151روفيدا منصور موسى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  406

 ملن السيد البيومى دمحم ابراهيم نعمة هللا  -كفر الجراية  -شارع الترعة  -وصؾ الـتؤشير:   ، شمة الدور االرضى 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114134رد ،  سبك ليده برلم    احمد محمود سليمان عبدالمادر ، تاجر ف -  401

 ملن محمود سليمان عبدالمادر  -وصؾ الـتؤشير:   ، العبسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114133ابراهيم دمحم عبدالحليم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  403

 ملن عبدهللا دمحم احمد -رويش الـتؤشير:   ، عرب د

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114163مالن جرجس كامل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  400

 ملن يوسؾ جرجس كامل  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع هندسة الطرق 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116في تاريخ و 114135دمحم محمود دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 ملن محمود دمحم مسلم  -الـتؤشير:   ، بير عمارة 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114110محمود السيد صالح اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 وصؾ الـتؤشير:   ، البيروم ملن احمد السيد صالح اسماعيل 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114166ايمن عبدالعزيز سالمه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 وصؾ الـتؤشير:   ، تل الضباع منشاه شفيك منيا الممح ملن السيد عبدالعزيز سالمه سويلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114143دمحم احمد عبدالنبى عطوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 ملن احمد عبدالنبى عطوة  -الـتؤشير:   ، بردين 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114161دمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  524

 ملن امال سليمان سليم -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابراش 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114161دمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  525

 ملن امال سليمان سليم -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابراش 

يل العنوان , تم تعد 22102116وفي تاريخ  114153سحر رجب حسين عودة الؽمازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 ملن دمحم محفوظ دمحم عيد  -بساتين االسماعيلية  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة االحمدية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  163631السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 /صان الحجرملن على السيد تايه /عزبة التوايهه/صان الحجر البحريه 2الـتؤشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  163631السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 بناحية عزبة التوايهه صان الحجر البحريه ملن على السيد تايه  2213-1-11فى  163631الـتؤشير:   ، له مدشة حبوب برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114104ى عبدالعزيز حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    من -  520

 الـتؤشير:   ، كفر كشن فالوس ملن رضا دمحم عبدالعزيز

العنوان ,  تم تعديل 22102116وفي تاريخ  161463امين السيد دمحم عبدالعزيز موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر دمحم اسماعيل ملن دمحم صالح دمحم عوض

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  114154احمد دمحم السيد ابوالخير طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 ابوالخيروصؾ الـتؤشير:   ، ش ابوطاحون الزوامل بلبيس ملن السيد دمحم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114112دمحم صبرى ابراهيم عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 الـتؤشير:   ، المناجاه الصؽرى ملن  صبرى ابراهيم عطاهلل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114114ناصر دمحم مسلم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 الـتؤشير:   ، ش احمد ناصؾ ملن دمحم مسلم جمعه 

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  145220حسن دمحم ابراهيم دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 وصؾ الـتؤشير:   ، الطوابى /لصاصين الشرق ملن دمحم دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22102116وفي تاريخ  145220 ابراهيم دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسن دمحم -  515

بناحية لصاصين الشرق الدحيات ملن فاطمه على حسانين  145220وصؾ الـتؤشير:   ، له محل دعايه واعالن عدا االنترنت برلم 

 كرسوع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114113سبك ليده برلم      محمود جمال فهمى انور ، تاجر فرد ، -  516

 ش المطبعة / منشية السادات / الزلازيك بملن نجوى سعد الدين فهمى  1الـتؤشير:   ، 

ن , تم تعديل العنوا 22102116وفي تاريخ  114103السيد رضا عبدالحك عبده العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المركز ملن عبدالحك السيد رضا عبدالحك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102116وفي تاريخ  114101ابراهيم احمد ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 الـتؤشير:   ، سنهوا منيا الممح ملن احمد ابراهيم عمر الدست

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114222الم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود عبدالس -  510

 الـتؤشير:   ، ش هندسه الرى منيا الممح ملن احمد سعيد محمود السيد

وان , وصؾ تم تعديل العن 22102111وفي تاريخ  114223فريد دمحم فريد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 الـتؤشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن دمحم فريد السيد دمحم

تم تعديل  22102111وفي تاريخ  114224ماهرمصطفى كامل محرم ابو الرايات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، سماكين الشرق ملن احمد مصطفى كامل محرم ابو الرايات

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  112053محمود عبدالعزيز دمحم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ميت بشار منيا الممح ملن عبدالعزيز دمحم محفوظ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114233شيماء دمحم احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 الـتؤشير:   ، السعيديه بلبيس ملن مجدى احمد دمحم ادريس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114223هاله فريد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  524

 الـتؤشير:   ، ش النادى ميت يزيد ملن مصطفى دمحم الهادى النادى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114231احمد طلعت جبر دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  525

 الـتؤشير:   ، متفرع من ش ترعه المنيا فالوس ملن طلعت جبر دمحم جبر

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  112313شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 122222راس المال  -مصنع بالستين  -طريك هرية المديم  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية امتداد ش الجيش 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114105عادل احمد حسن حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 :   ، الصوالح فالوس احمد حسن حسين دمحموصؾ الـتؤشير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114221ياسر رجب حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 الـتؤشير:   ، كفر الشيخ خليفه منيا الممح ملن سعديه عبدالحكم دمحم جاب هللا

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114222اجر فرد ،  سبك ليده برلم    عرفات مهدى عبدالحميد ابراهيم ، ت -  520

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الحمام الزلازيك ملن مهدى عبدالحميد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114210تامر عدلى دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

 ر:   ، عمريط  ش المعهد الدينى ملن الفت بهجت ابراهيم سيد احمدالـتؤشي

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114226اشرؾ عثمان حافظ دمحم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 وصؾ الـتؤشير:   ، السعديه ملن سعيد شعبان امام 

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114213، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناصره عبدالعزيز عبدالعظيم دسولى  -  532

 , وصؾ الـتؤشير:   ، بير عماره بلبيس ملن حسن عطيه حسن

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114242صبحى عبدالحميد مهدى الليس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 شاص الرمل جوار مدرسه التجاره بنات بلبيس ملن اشرؾ عبدالمنعم رمضان عامروصؾ الـتؤشير:   ، ان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  162521شريؾ عماره عيسى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  534

 الـتؤشير:   ، بندؾ / منيا الممح بملن مصطفى  جودة مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  113613على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم احمد ناجى -  535

 الـتؤشير:   ، سعود المبلية / بملن ناجى احمد ناجى 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102111وفي تاريخ  114223دمحم السيد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  536

 شلشلمون منيا الممح ملن حنان الجوهرى مؽاورى دمحم ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114231عبدهللا احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 الـتؤشير:   ، كفر الصعيدى ملن احمد السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  143232ليده برلم     دمحم سعيد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك -  533

 الزلازيك ملن فهمى احمد فهمى-ش الحسن بن الهيثم 2الـتؤشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  143232دمحم سعيد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  530

 ش الحسن بن الهيثم الموميه ملن فهمى احمد فهمى 2بناحية  143232، له محل تكييؾ وفالتر مياة برلم   الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  143232دمحم سعيد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  542

ش الحسن  2عن نشاط ايجار سيارات بناحية محل رلم  143232تجارى رلم الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل ال

 الزلازيك ملن فهمى احمد فهمى -بن الهيثم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114103احمد دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 لن دمحم محمود احمدالـتؤشير:   ، لهيطه صان المبليه م صان الحجر م

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114226جهاد دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  542

 الـتؤشير:   ، ش بور سعيد ملن نبيل حسنى رجب سراج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114215محمود سعيد دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن سعيد دمحم حسانين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114230ايمن عالم حسن عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  544

 الـتؤشير:   ، بنى صالح بلبيس ملن جمال ابراهيم مصطفى بدوى

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114225دردير السيد الحسينى دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  545

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد ابوفندود الهيصميه فالوس ملن دمحم حسن بدران حسن

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114224عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر دمحم حسين الزلازيك ملن هويدا حمدى اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114220فنحيه دمحم السيد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 د عبدالمطلب الـتؤشير:   ، كفر دمحم اسماعيل ملن السيد احم

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114234الزهراء دمحم اسماعيل ابراهيم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تل اسونى فالوس ملن فايزه عبدالمنعم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111في تاريخ و 114106انور حسن عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  540

 ش المعهد الدينى العصلوجى الزلازيك ملن عماد صبرى محمود 45الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114236احمد رمزى دمحم على الباشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  552

 السوق ملن هانم حسن دمحم وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابراش م مشتول

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114216احمد اشرؾ دمحم كمال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 كفر دمحم جاويش ملن  اشرؾ دمحم كمال ابراهيم -وصؾ الـتؤشير:   ، ش داير الناحيه 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114225تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابانوب وديع ابراهيم داود ابراهيم ،  -  552

 ش السيد عبدالعزيزالزلازيك بحرى /الزلازيك ملن  وديع ابراهيم داود ابراهيم 33وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22102111وفي تاريخ  114211ايمن عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  553

 م منشاه ابو عمر ملن دمحم ابراهيم ابراهيم السيد 61, وصؾ الـتؤشير:   ، لريه 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114211السيد حسن عمار حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  554

 وصؾ الـتؤشير:   ، الروضه ملن حسن عمار حسن عامر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  163123امال دمحم دمحم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  555

 ش احمد عبدالمطلب / تمسيم المعلمين / الزلازيك بملن فاتن حسن دمحم لرنفل  220الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114101   مادلين شولى سولاير عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  556

 ش / الشيخ عبدهللا / من ش المحافظة / الزلازيك بملن انجى عصام الدين عبداللطيؾ  6وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114222عبدالحميد دمحم دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 الـتؤشير:   ، ع البيه كفر دمحم حسين الزلازيك ملن دمحم حموده حموده دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114221مها دمحم السيد عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  553

 الـتؤشير:   ، عرب الفدان ابوحماد ملن عباس حسانين ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114221دمحم الحمار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سمر عطيه  -  550

 وصؾ الـتؤشير:   ، كرديده منيا الممح ملن ابومسلم احمد مصيلحى

عديل العنوان , تم ت 22102111وفي تاريخ  114220حماده ابوهاشم حماده عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 وصؾ الـتؤشير:   ، بيشه لايد الزلازيك ملن عبدالمنعم حماده عبدالبارى 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114232امينه لطفى ابراهيم ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

  النجاروصؾ الـتؤشير:   ، طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن فوزى دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114243سحر خالد دمحمؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 الحسينيه ثانى ملن خالد دمحم ؼريب-الـتؤشير:   ، ازولين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114100دمحم احمد عبدهللا عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

 الـتؤشير:   ، الجبريه الكبيره عمريط ابوحماد ملن دمحم  عبدهللا عبدالباسط

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114232مهاب حسين دمحم احمد الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 ثم حسين دمحم احمد الزؼبىوصؾ الـتؤشير:   ، ش عمر المختار فالوس ملن هي

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114212ساره الهندى اسماعيل منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  565

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الخالدين م من ش الساحه الشعبيه فالوس ملن عبدالرإوؾ محمود دمحم محمود نوفل

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114221اد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دينا عبدالحميد عبدالجو -  566

 وصؾ الـتؤشير:   ، بنى جرى ملن منير شعبان دمحم على 

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114214دمحم محسن مختار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 ، ع ابوزيد تبع تلحوين الزلازيك ملن مصطفى عبدهللا حسن عطيه   وصؾ الـتؤشير:

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114213عبدالفتاح على عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

 الـتؤشير:   ، الجديده منيا الممح ملن نجاه على النبراوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114212، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد على دمحم اسماعيل  -  560

 ترعة المنيا ملن ربيع دمحم السيد-الـتؤشير:   ، ش الدروس

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114223احمد دمحم بهاء الدين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 :   ، مشتول الماضى ملن بهاء الدين عزام احمدالـتؤشير

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114235سعاد ابراهيم عبدالجليل الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 وصؾ الـتؤشير:   ، الرفاعيه المرين ملن ايهاب عبدالمنعم خليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114222فرد ،  سبك ليده برلم     ابراهيم احمد ابراهيم سالم ، تاجر -  512

 الـتؤشير:   ، الؽزالى فالوس ملن السيد عبدالرحمن على واكد

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114233حسام دمحم اليمانى دمحم صوابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 ش منير خليل حى الزهور بلبيس ملن ماهر دمحم العليمى32،    وصؾ الـتؤشير:

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  114241طهره لطفى نجدى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 وصؾ الـتؤشير:   ، سندنهور بلبيس ملن نجدى لطفى نجدى

تم تعديل العنوان ,  22102111وفي تاريخ  112313سبك ليده برلم      شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ، -  515

 الزلازيك ملن محمود رجب محمود الحنفى 3وصؾ الـتؤشير:   ، امتداد ش الجيش طريك هريه المديم رلم 

ن , تم تعديل العنوا 22102111وفي تاريخ  112313شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 وصؾ الـتؤشير:   ، له محالن اخران عن مكتب لعب اطفال ومستلزمات بالستين فى المنتزه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102111وفي تاريخ  114242اسالم وجيه عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 الـتؤشير:   ، عزبة السيد ايوب/ الصوه ملن  وجيه عبدالحميد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114254امنية عمرو دمحم طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 ملن السيد وهيب خليل  -المومية  -شارع االمام ؼريب  1الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113ريخ وفي تا 114263دمحم السيد عبدهللا عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  510

 ملن السيد عبدهللا عيسى  -الـتؤشير:   ، شارع كامل الربع 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114265اسامة السيد دمحم سليم ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

 ن ابراهيم محسوب دمحم مل -شارع حسنى جاب هللا  -وصؾ الـتؤشير:   ، حى المؽازى 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  151365وائل سعد الدين مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت حمل / بملن ورثة سعد الدين مصطفى دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113ي تاريخ وف 114252نها دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

 ملن جمال ابوالحمد خليل ابراهيم  -صان الحجر  2م  -الـتؤشير:   ، صان الحجر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114210رشا احمد دمحم شريخه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 ش احمد الصعيدى الزنكلون الزلازيك ملن تاج احمد دمحم5الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114256سحر عبدالمنعم زين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  534

 الـتؤشير:   ، ش داير الناحيه شيبه الزلازيك ملن دمحم احمد ابراهيم على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  161261هناء صالح على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  535

 هيم عوض الـتؤشير:   ، المدينة / م منشاة ابو عمر بملن احمد ابرا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  155546دمحم على فوزى عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  536

 الـتؤشير:   ، ابو سمران / بملن السيد منير جمعه مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  155546دمحم على فوزى عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

العاشر من رمضان ملن السيد منير جمعه  بنشاط  محطه تموين -الـتؤشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحيةابو سمران طريك بلبيس 

 مواد بتروليه وتسويمها براسمال  خمسون الؾ جنيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113تاريخ  وفي 114212سعيد ثابت دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 الـتؤشير:   ، ش حكمت الزلازيك البحرى الزلازيك ملن خالد دمحم خيرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114263السيد عبدالعظيم دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  530

 ممح ملن فاطمه اسماعيل عبدالمجيدالـتؤشير:   ، ميت ربيعه الدلال منيا ال

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  113413السيد احمد صالح احمد هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  502

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى شبرا النخله ملن احمد دمحمعيسى

تم تعديل  22102113وفي تاريخ  152205ليده برلم    عمرو عبدالرحمن اسماعيل دمحم حبيب ، تاجر فرد ،  سبك  -  501

 فالوس ملن مريم دمحم عطيه-ش الخالدين  5العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114253رامى احمد عليوه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  502

 شارع ترعة البلد /لرية نبتيت /مشتول السوق ملن محمود دمحم دمحم مصطفى 22رلم وصؾ الـتؤشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114253رامى احمد عليوه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  503

 2213-12-3والؽى فى  2211-5-15فى  151221وصؾ الـتؤشير:   ، كان له مكتب مماوالت وتوريدات مواد العزل برلم 

 بناحية مشتول السوق ش خالد بن الوليد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  133411رشا ثابت نجيب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  504

 2211/0/24فى  12112ودع برلم والرئيسى االخر الم 2213/2/13فى  1211الـتؤشير:   ، الؽاء الرئيسى االخر المودع برلم 

 لإلستؽناء عنه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  133411رشا ثابت نجيب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  505

 بملن كوثر ابراهيم السيد  2الـتؤشير:   ، المصبى شرق / صان الحجر محل رلم 

وفي تاريخ  114261لعامه والتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مإسسة الوصيفى للمماوالت ا -  506

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، المالن / بملن دمحم ايوب دمحم  22102113

وصؾ تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114214عالء عيد عوض دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  501

 الـتؤشير:   ، المطاويه ملن دمحم عيد عوض دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114251دمحم سعيد عبدهللا السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  503

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر ابو مسلم ملن سعيد ابراهيم السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  13025ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مراد  دمحم السيد  مرسى العدو -  500

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجمهورية / بملن مرفت يوسؾ احمد سالم تمراز 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114250محمود دمحم دمحم عيسى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 ملن دمحم دمحم عيسى على -خلؾ الثانوية العسكرية  -تؤشير:   ، شارع عبدالمعطى الحمصانى الـ

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114122دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 اروصؾ الـتؤشير:   ، ش ترعة المنيا ملن/ احمد دمحم احمد العط

تم تعديل العنوان  22102113وفي تاريخ  114215مصطفى زينهم مصطفى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الزهوى بملن احمد مسلم عبدالعزيز سيد احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114213حنان السيد حسنين ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الـتؤشير:   ، الحلميه ابوحماد ملن عاطؾ دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114216دمحم ابراهيم حجاج يوسؾ حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 وصؾ الـتؤشير:   ، بنى صالح بلبيس ملن ابراهيم حجاج يوسؾ حجاج

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  121546 حسن دمحم عرايس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  625

 الـتؤشير:   ، عزبة ابو زيد كفر نوار بملن حسين دمحم السيد احمد 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114240احمد دمحم عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 الشبانات ملن صالح عبدالهادى عبدالرحمن-وصؾ الـتؤشير:   ، كفر اوالد موافى 

تم تعديل العنوان  22102113وفي تاريخ  114264عفاؾ عبدالرحمن يونس عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 ل دمحم مساعد, وصؾ الـتؤشير:   ، ع جمعه خليفه عليم ابوحماد ملن جما

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102113وفي تاريخ  114255دمحم عدلى دمحم شام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 ملن عفت السيد على حسن -، الربعماية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114262نجاه حسينى ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  620

 الـتؤشير:   ، ش الجمهوريه فالوس ملن سميه كامل دمحم عكاشه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114241السيد عيسى عطية على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 ملن عزة عبدالمطلب دمحم  -الحلمية  -الـتؤشير:   ، الكننة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114261ثروت جوده عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السيد -  611

 وصؾ الـتؤشير:   ، العارين  ملن /ثروت جوده عبدالمعطى

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114122دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

وصؾ الـتؤشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر نشاطه عطارة و لوازم سبوع  براسمال لدره عشرة االؾ جنيه بناحية ش ترعة المنيا 

 ملن/ احمد دمحم احمد العطار

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  155546دمحم على فوزى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / مكتب نمل منتجات بترولية / ابو سمران / بلبيس بملن السيد منير جمعه براسمال عشرون 

 الؾ جنيه 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114252ة المواشى الحالبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    المديم لتربي -  614

 ملن سعيد دمحم عمارة رجب -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة المديم 

نوان , تم تعديل الع 22102113وفي تاريخ  114252المديم لتربية المواشى الحالبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 2210-1-11اؼلك  2220-1-6افتتح  111550ليد  -وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل بناحية ش هندسة الرى 

تم تعديل العنوان  22102113وفي تاريخ  114260اشرؾ دمحم توفيك خضرى المعالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 ق عطية معوض , وصؾ الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر بملن فارو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114253آية حسنى السيد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ملن عزبزة حسنى السيد سيد احمد  -الـتؤشير:   ، بنى عامر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114266عزة عيد دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 ملن شحتة دمحم دمحم -الـتؤشير:   ، ابو نجاح 

تم تعديل العنوان ,  22102113وفي تاريخ  114232دمحم عبدالرحمن السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  610

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش المركز الحسينيه ملن عبدالرحمن السيد عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114212جابر دمحم السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 ملن عادل ؼريب سليمان  -الـتؤشير:   ، كفرابراش 

نوان , تم تعديل الع 22102113وفي تاريخ  112641سهاد يوسؾ دمحم العبد بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مجمع المصالح الحكومية / المساكن التعاونية / الزلازيك بملن مروة طه احمد على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  126511اسماعيل دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 لإلستؽناء عنه  2220/12/23فى  0361خر المودع برلم الـتؤشير:   ، الؽاء نشاط المحل الرئيسى اال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114213دمحم السيد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الـتؤشير:   ، السماعنه فالوس ملن السيد احمد عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114262سبك ليده برلم      احمد السيد حامد السيد ، تاجر فرد ، -  624

 الـتؤشير:   ، كفر دنوهيا الزلازيك ملن دمحم السيد حامد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114245احمد دمحم رشاد عبدالمطلع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  625

 هندسة الرى بملن صفاء عبدالعزيز السيد الـتؤشير:   ، ش 

تم تعديل  22102113وفي تاريخ  114251احمد سعيد السيد سيداحمد الصوالحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 شبرا النخله ملن  سعيد السيد سيد احمد -امام حضانة اروى -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش السنترال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102113وفي تاريخ  114211دمحم دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم  -  621

 الـتؤشير:   ، اوالد سالم بملن السيد دمحم دمحم سالمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عنوان , تم تعديل ال 22102121وفي تاريخ  114201دمحم ابرهيم عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 ملن ابرهيم عبدالعزيز ابراهيم  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الشرم 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114203صالح سمير ابراهيم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  620

 وصؾ الـتؤشير:   ، سنهوت منيا الممح ملن عالء سمير ابراهيم جاهين

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114321فتاح عبدالرإؾ النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن عبدال -  632

 ملن ربيع دمحم عبدالؽفار  -شلشلمون  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع النجارين 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114321احمد دمحمى دمحمى دمحم المنيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 وصؾ الـتؤشير:   ، المنير مشتول السوق ملن دمحمى دمحمى دمحم المنيرى

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  114203حسين رجب حسين بهنساوى طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  632

 صيام العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، اوالد سيؾ بلبيس ملن عمر دمحم دمحم احمد

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114322عالء عاطؾ عبدالسميع عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  633

 وصؾ الـتؤشير:   ، الجوسك بلبيس ملن عاطؾ عبدالسميع عبدهللا دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121ي تاريخ وف 114312هدى متولى سيد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 الـتؤشير:   ، ش صالح ابورحيل النحال الزلازيك ملن امال عطيه دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114200عبده دمحم عبده السيد الميت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  635

 تول السوق ملن  دمحم عبده السيد الميتالـتؤشير:   ، ش خالد بن الوليد مش

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  153131حسن السيد احمد دمحم عطية البساتينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  636

 ملن فاتن سعيد صبرى  -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخلة 

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  153131فرد ،  سبك ليده برلم    حسن السيد احمد دمحم عطية البساتينى ، تاجر  -  631

 21222بيع ادوالت منزلية وكهربائية  راسمال  -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، له محل بناحية شبرا النخلة م بلبيس 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114322اسماء دمحم عبدالرحمن السيد علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  633

 ملن محمود حسين دمحم حسن  -وصؾ الـتؤشير:   ، سعود البحرية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  152333احمد سعيد محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  630

 عمارة / بلبيس  الـتؤشير:   ، افتتح محل رئيسى اخر نشاط مكتب مماوالت خرسانية / بير

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114323ابراهيم صالح حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

 الـتؤشير:   ، كفر الحاج عمر فالوس ملن احمد صالح حسن صالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114202دمحم صالح حمدان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 ملن دمحم سالمة دمحم سالمة  -يوليو  23متفرع من شارع  -الـتؤشير:   ، شارع مصطفى كامل 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114313   محمود عبدالمعبود على فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  642

 ملن منى عبالرحمن ابراهيم سليمان  -سماكين الؽرب  -وصؾ الـتؤشير:   ، بجوار مضيفة العوامرة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  112250دمحم سعيد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 ، مفارق ابونصار الخطارة / بملن دمحم سعيد احمد سليمان   الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  142032يسن عبدالعزيز يسن شاكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 الـتؤشير:   ، ش التحرير / بملن امانى رشاد عبدالرحمن على 

تم تعديل العنوان  22102121وفي تاريخ  114311عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالدايم دمحم دمحم مصطفى  -  645

 , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الحصر الزلازيك ملن مصطفى عبدالدايم دمحم مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل العنوان , تم تعدي 22102121وفي تاريخ  114311محمود عبدالحفيظ عبدالنبى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 م صان الحجر ملن هانم مصطفى طه طه حسن عليوة  -وصؾ الـتؤشير:   ، صان الحجر المبلية 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114315عبدالصمد ابراهيم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 م دمحم حجازىوصؾ الـتؤشير:   ، كفر شلشلمون منيا الممح ملن ابراهي

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114233السيد عبدالحميد دمحم ابراهيم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 ملن سمير دمحم دمحم دمحم احمد -وصؾ الـتؤشير:   ، ؼزالة الخيس 

تم تعديل العنوان  22102121وفي تاريخ  114230  انس طارق احمد عبدالرحمن ؼزية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  640

 ملن طارق احمد عبدالرحمن عزية  -, وصؾ الـتؤشير:   ، البالشون 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114314سعيد دمحم عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  652

 شربات عبدالعزيز عوض هللا  ملن -سبرا السالم  -الـتؤشير:   ، كفر الجندى 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  162116ابراهيم طالل ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 ش النجومى من ش المومية / الزلازيك بملن احمد سعيد دمحم  23وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114325ليده برلم     وائل زكى رومان ايوب ، تاجر فرد ،  سبك -  652

 الـتؤشير:   ، امتداد ش الجمعيه الشرعيه حى مبارن الزلازيك ملن نعمه بيومى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114320منى سامى عطيه يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 يوليو ابوحماد ملن عزت عياد ؼطاس23، ش   الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  152333احمد سعيد محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 بير عماره بلبيس ملن سعيد محمود كامل 2الـتؤشير:   ، مكتب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  152333برلم    احمد سعيد محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  655

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن مخبز بلدى نصؾ الى فى بير عماره بلبيس 

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  153131حسن السيد احمد دمحم عطية البساتينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

بنشاط تربية وتسمين وتجارة االؼنام براسمال  -بلبيس  -، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية شبرا النخلة  العنوان , وصؾ الـتؤشير:  

25222 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  113412شولى محمود فوزى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 مد سالم الـتؤشير:   ، كفر بدران / بملن رضا دمحم السيد اح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114310رمضان محمود عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 الـتؤشير:   ، ش الجمهوريه فالوس ملن محمود عبده دمحم

تعديل العنوان , وصؾ  تم 22102121وفي تاريخ  114324خالد حمزه حسين حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  650

 الـتؤشير:   ، الطاهره الزلازيك ملن عزت دمحم ابوزيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114236احمد سالم حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 ملن سالم حسن ابراهيم -مشتول السوق  -الـتؤشير:   ، دهمشا 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114323حمد ابوطالب صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نانى سعيد ا -  661

 ملن صابر عبدالمعبود الشافعى سيد احمد -وصؾ الـتؤشير:   ، الزنكلون 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22102121وفي تاريخ  141064عطا هللا االسمر تايه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 الـتؤشير:   ، بحر رمسيس صان الحجر ملن زينب السيد دمحم عويمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114313احمد ماهر دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  663

 الـتؤشير:   ، الصوالح فالوس ملن خالد دمحم ماهر

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  114322صبرى محمود االهوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     هانى عبدالعزيز -  664

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، حفنا بلبيس ملن  عبدالعزيز صبرى محمود االهوانى

يل العنوان , تم تعد 22102121وفي تاريخ  114233رمزى الشحات خيرى سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  665

 ملن سعد جورج ابراهيم -الصيادين  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع نبيل الباجورى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114202حسام دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

 الـتؤشير:   ، طاروط الزلازيك ملن دمحم على دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  124014من ابوهاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مجدى عبدالرح -  661

ش لاسم م من ش المشير احمد اسماعيل / المومية / ثان الزلازيك / الشرلية بملن دمحم صالح عبدالرحمن  12وصؾ الـتؤشير:   ، 

 ابو هاشم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  00420،  سبك ليده برلم    جمال دمحم عبده مصطفى ، تاجر فرد  -  663

 برج الرحمن الرحيم امام مولؾ المنصورة / الزلازيك بملن امانى ثابت سليمان  2الـتؤشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكائن 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114231دمحم محمود ابراهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  660

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش ترعه المسلميه يوسؾ بن الزلازيك ملن حسن عبدالسالم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114205عالء دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 ملن السيدة دمحم مهدى العرينى -الزلازيك  -الـتؤشير:   ، حى مبارن بجوار الجمع الكبير 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114321احمد عبدالمادر احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ملن عبدالمادر احمد حسين  -وصؾ الـتؤشير:   ، سماكين الؽرب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114235احمد دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 ملن خيرى دمحم همام دمحم -الـتؤشير:   ، بردين 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114234احمد الشوادفى احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 ملن زينب دمحم على  -وصؾ الـتؤشير:   ، طريك كفر العزازى 

ديل العنوان , وصؾ تم تع 22102121وفي تاريخ  114206جامع لتوريد الفاكهة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 ملن دمحم جامع السيد حسن  -الـتؤشير:   ، سلمنت 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114232انتصار عيسى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

  ملن مصطفى محمود على منصور -بجوار المحكمة  -الزراعة  2الـتؤشير:   ، برج المضلة رلم 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114204دمحم دمحمى عبدالحافظ دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع السبكى العصلوجى الزلازيك ملن السيد دمحم عبدالمحسن

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  141045رضا دمحم دمحم اسماعيل اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجامع الكبير / الزنكلون بملن دمحم عبدالعزيز حسن خليل 

تم تعديل  22102121وفي تاريخ  114312اسالم مصطفى السيد محمود الفالوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 شعبان العزازى بلبيس ملن امال بؽدادى بؽدادىالعنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان ,  22102121وفي تاريخ  114316سميه فتحى عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  610

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش جمال شرؾ مشتول السوق ملن جميل عبدالوهاب عبدالعزيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  00420فرد ،  سبك ليده برلم     جمال دمحم عبده مصطفى ، تاجر -  632

 برج الرحمن الرحيم امام مولؾ المنصوره الزلازيك ملن امانى ثابت سليمان 2الـتؤشير:   ، عمار 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22102121وفي تاريخ  114326صباح على دمحم ابومليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 الـتؤشير:   ، هنون ابوعمر ملن طلعت على على على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102121وفي تاريخ  114201عبدالحميد دمحم دمحم برعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  632

 الـتؤشير:   ، برج المروه ش المنيسى فالوس ملن فاطمه مصطفى العوضى

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114325صطفى اسماعيل شكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم على م -  633

 ملن على مصطفى اسماعيل  -وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114332ممدوح جمعة دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 ملن عالء السيد علوان   -الـتؤشير:   ، كفر اباظة  وصؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  135362حسن دمحم عيد دمحم حمادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  635

مكتب رحالت  - 5222بلبيس ملن صالح عيد براسمال  -الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية عزبة البحالق الزوامل 

 داخلية ونمل عمال 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114341اسامه دمحم فتحى عبدالعزيز وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  636

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر دمحم احمد منيا الممح ملن نعمات ؼريب عبدالممصود 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  152152اجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده ، ت -  631

 ملن احمد دمحم حبيب 52222براسمال  -الحسينية  -بحر البمر  -الصالحية  1وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل اخر بناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114352السيد ماهر عوض عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  633

 ملن ماهر عوض عوض -مركز صان الحجر  -صان الحجر  -الـتؤشير:   ، المصبى شرق 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  630

 ملن يوسؾ ابراهيم عبدالمادر  -لسم النظام  -لد النبى مو -شارع الحريرى 5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  602

 مطعم فول وطعمية  -شارع الفالوجا  1وصؾ الـتؤشير:   ، له محل 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  142265 لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا دمحم احمد عبدهللا -  601

 استيراد -الزلازيك  -وصؾ الـتؤشير:   ، له محل شارع الجمعية الشرعية 

وان , وصؾ تم تعديل العن 22102122وفي تاريخ  142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  602

 12222برأسمال  -لسم النظام  -مولد النبى  -شارع الحريرى  5الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بناحية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114322ثناء حسن عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  603

 سن عبدالؽنى دمحم دمحم ملن ح -منشؤة ابوعمر  61الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114341اسالم عبدالعال فهمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  604

 الـتؤشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن عبدالعال فهمى دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  152152    دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  605

 ملن احمد دمحم حبيب  -بحر البمر  -الصالحية  1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  152152دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  606

 لطع ؼيار سيارات  -ة وصؾ الـتؤشير:   ، له محل بالصالحي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  11112دمحم على شاهين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  601

 الـتؤشير:   ، كفر دمحم حسين بملن دمحم ماجد اباظة مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  11112دمحم على شاهين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  603

 الـتؤشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية كفر دمحم حسين بملن على شاهين على بنشاط بيع مالبس جاهزه وتجارة اثاث 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114345احمد ابراهيم عبدالعزيز دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  600

 وصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرمل بلبيس ملن عبدالعزيز دمحم فرج

تم تعديل العنوان  22102122اريخ وفي ت 114320ياسمين شريؾ عبدالعظيم دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع عبدالعظيم فرج من شارع الموميه ملن سحر عبدالعظيم دمحم فراج 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114323زين ابراهيم ابوهاشم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 زلازيك ملن ابراهيم ابوهاشم عبدالعالوصؾ الـتؤشير:   ، المسلميه ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114336نسمة فكرى لطب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 ملن عبدالسالم عبدهللا عبدالعزيز  -الـتؤشير:   ، طويحر 

تم تعديل العنوان  22102122وفي تاريخ  114333يده برلم    ياسمين دمحم مصطفى دمحم ابوعزازى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  123

 ملن دمحم دمحم عرابى -بجوار جمعية الجمل  -شارع بزان  2, وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114332الصادق توفيك عبدالرحيم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 ملن فاطمة عبدالفتاح عبده مصطفى  -، الجواهرة وصؾ الـتؤشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  135362حسن دمحم عيد دمحم حمادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 ملن صالح عيد حمادة  -الزوامل  -الـتؤشير:   ، عزبة البحالن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  135362،  سبك ليده برلم     حسن دمحم عيد دمحم حمادة ، تاجر فرد -  126

 ورشة لحام كهرباء  -بلبيس  -بساتين االسماعيلية  -الـتؤشير:   ، له محل بالمنطمة الصناعية 

يل العنوان تم تعد 22102122وفي تاريخ  114324عماد مصطفى بدر مصطفى الهندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ملن دمحم نبيل ؼريب  -, وصؾ الـتؤشير:   ، لرملة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114323دمحم على عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 ملن على عبدالعال على  -الـتؤشير:   ، شارع الدروس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  131060رد ،  سبك ليده برلم    السيد عيسى السيد عثمان ، تاجر ف -  120

 الـتؤشير:   ، ش طلبة عويضة / المومية / الزلازيك بملن احمد ابراهيم احمد متولى 

عنوان تم تعديل ال 22102122وفي تاريخ  114326حسين عبدالوهاب السيد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 ملن  عبدالوهاب السيد عبدالرحمن  -, وصؾ الـتؤشير:   ، لرملة 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114331احمد عبدالرازق عبدالسالم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتؤشير:   ، حى العرب بملن سلمى احمد عبدالرازق 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ،  22102122وفي تاريخ  11112اجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم على شاهين ، ت -  112

افتتاح محل رئيسى اخر بنشاط / بيع مفروشات بناحية كفر دمحم حسين / م الزلازيك بملن دمحم ماجد اباظة مصطفى براسمال / عشرة 

 االؾ جنيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  113315جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدهللا السيد ابراهيم ، تا -  113

 الـتؤشير:   ، تعدل المإجر الى مجدى فتحى ابراهيم متولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114352ليلى مجاهد عماره دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 العرب ابوحماد ملن سلمى احمد عبدالرازقالـتؤشير:   ، حى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114343احمد نبيل احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتؤشير:   ، التلين منيا الممح ملن سنيه عبدالستار عطوه دويدار

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114342سبك ليده برلم     عمر عبدهللا مهدى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  -  116

 ملن لاسم امين دمحم  -بجوار مدرسة التجارة بنات  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع المطافى 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114333محمود عزيز عبدالحميد حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ملن نادية دمحم درويش جوهر  -المومية  -متفرع من طلبة عويضة  -ؾ الـتؤشير:   ، شارع فلل الجامعة وص

تم تعديل  22102122وفي تاريخ  114335صالح الدين عبدالسالم عبدالحميد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 ى ملن ابراهيم دمحم احمد نصر الحرير -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع دمحم الضامن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114330هشام دمحم رمضان منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 ملن دمحم رمضان منصور  -صان الحجر  -الـتؤشير:   ، المصبى شرق 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114331ده برلم    دمحم احمد عبدالمنعم ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لي -  122

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد الشبراوى انشاص الرمل بلبيس ملن  احمد عبدالمنعم ابو النور

تم تعديل العنوان  22102122وفي تاريخ  114343كريم دمحم سعيد سالم ابراهيم الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش عبدالمنعم الجد بملن دمحم سعيد سالم ابراهيم الؽمرى , 

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114346اشرؾ دمحم حسن دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابورضوان الحسينيه ثان ملن حازم حسن دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114342م عمر الشربينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عمر كري -  123

 وصؾ الـتؤشير:   ، الحلمية / بملن عمر كريم عمر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  114344دمحم احمد عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 ، ع ابوهالل شرويده الزلازيك ملن محمود عبدالعظيم دمحم دمحمالـتؤشير:   

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114340لبنى عبدالعزيز حسانين عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 وصؾ الـتؤشير:   ، بيشه لايد الزلازيك ملن هشام مصطفى احمد

تم تعديل العنوان ,  22102122وفي تاريخ  114321 عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد السيد مصطفى دمحم -  126

 وصؾ الـتؤشير:   ، لصاصين الشرق الحسينيه ملن جيهان عبدالرحمن احمد

 تم تعديل العنوان , 22102122وفي تاريخ  114334رمضان فوزى دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ملن حمادة دمحم دمحم اسماعيل -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر حافظ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102122وفي تاريخ  60122سعيد  فوزى  دمحم  الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 الـتؤشير:   ، انشاص الرمل / بملن سعيد فوزى دمحم الحضرى 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  120511احمد دمحم ماهر احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  120

عن نشاط ادوات منزليه بناحية خلؾ مركز  120511وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الشرطه ملن عيد خليل حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114331رمضان دمحم الباز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  132

 الـتؤشير:   ، صان المبليه م صان الحجر ملن عبدالعال السيد سليمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م تعديل العنوان , ت 22102124وفي تاريخ  114302عبدالرحيم دمحم فإاد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الشيخ ابوحماد ملن/ عبدهللا عبدالمادر سليم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114301دمحم السيد احمد يوسؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 ملن مروة ومرفت دمحم سامى دمحم  -الـتؤشير:   ، الجمالية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  146306احمد اسماعيل على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الـتؤشير:   ، عزبة الؽرلده ملن ايمان جمال دمحم السيد

ديل العنوان , وصؾ تم تع 22102124وفي تاريخ  146306احمد اسماعيل على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 بناحية عزبة الؽرلده بملن دمحم دمحم ابراهيم 146306الـتؤشير:   ، له محل حبوب واعالؾ برلم 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114362احمد شحاته ابوحطب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 ملن حسام فإاد مرسىش المصرى يوسؾ بن الزلازيك 5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114304دمحم رشاد عمر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 الـتؤشير:   ، عليم ابوحماد ملن سعد محمود دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114336دمحم خيرى ابوالعزم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، دهمشا مشتول السوق ملن خيرى ابوالعزم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114313محمود خضر عبدالهادى حمام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 ملن العربى السيد دمحم وصؾ الـتؤشير:   ، ش مسجد العلم وااليمان يوسؾ بن الزلازيك

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  143262دمحم وجيه خاطر امين خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى بندؾ ملن صباح على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114335دمحم السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 الـتؤشير:   ، ش العبور حى الزهور الحسينيه ملن فرج عبدالرإوؾ عبدالوهاب

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  114353ابراهيم عبدالنبى على يونس الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 نى حسينى سالم العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر شلشلمون ملن حسي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114311فتحيه دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 الـتؤشير:   ، ش النصر حى مبارن ملن سامح دمحم السيد عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124ريخ وفي تا 114305مإسسه مصطفى امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 الـتؤشير:   ، ش لبلى مسجد العفيفي ملن السيد دمحم متولى موسى

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  120511احمد دمحم ماهر احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 عبده خليل حسين دهمش  وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجالء خلؾ مركز الشرطه ملن

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  120511احمد دمحم ماهر احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

ملن سحر عصمت يوسؾ  -بناحية شارع الجيش  2211-11-22فى  120511وصؾ الـتؤشير:   ، له مكتب خدمات نمل برلم 

 طاهر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114360د دمحم على بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احم -  146

 الـتؤشير:   ، الشيخه حمده المرين ملن احمد دمحم على اسماعيل

ان , تم تعديل العنو 22102124وفي تاريخ  114353السيد حسن عبدالعزيز حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ملن صبيرة يوسؾ حسن لطب  -وصؾ الـتؤشير:   ، شوبن بسطة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  114303احمد صابر احمد صابر دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر الجرايه ملن صابر احمد صابر دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114332مد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شحته سالم سلطان اح -  140

 الـتؤشير:   ، الفولى الصؽيره الظواهريه منشاه ابوعمر ملن سالم سلطان احمد

عنوان , تم تعديل ال 22102124وفي تاريخ  114315دمحم حمار عبدالعزيز بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 وصؾ الـتؤشير:   ، طاروط ملن حمار عبدالعزيز بركات 

تم تعديل العنوان  22102124وفي تاريخ  114301مدحت صبحى منصور عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 , وصؾ الـتؤشير:   ، المسيد ملن صبحى منصور عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114361د ،  سبك ليده برلم    سعد لمطع ؼيار السيارات ، تاجر فر -  152

 الـتؤشير:   ، ش عبدالمطلب بجوار المعهد العالى للهندسه طريك الشوبن ملن على فتحى على دمحم

نوان , وصؾ تم تعديل الع 22102124وفي تاريخ  114361فاطمه سعيد حسين حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الـتؤشير:   ، زهر شرب منيا الممح ملن سعيد حسين حسين

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  114363مصطفى عبدالعزيز احمد مصطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، التلين ملن/ عبدالعزيز احمد مصطفى عامر

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114302لى احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد على احمد ع -  155

 وصؾ الـتؤشير:   ، البالشون بلبيس ملن على احمد على

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114355دمحم ايمن دمحم السعيد احمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش خالد بن الوليد مشتول السوق ملن/ مختار على مصطفى جبر

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114333فاطمه عبدالحميد سليمان عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الجالء ابوحماد ملن فوزيه حسين سليمان

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114351نجالء دمحم عبدالشافى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 ملن دمحم عبدالرحمن سليمان  -وصؾ الـتؤشير:   ، السعادات 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114350عبدالحليم ابراهيم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  150

 ملن ابوبكر دمحم السيد سالم -االشارة  -شارع عبدالحليم ابوطالب  34وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114310دمحم صالح الدين سليمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 جر المبليه م صان الحجر ملن احمد صالح الدين سليمانوصؾ الـتؤشير:   ، حى الهاويس صان الح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114303منى دمحم طنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتؤشير:   ، طريك الديدامون الزراعى  فالوس ملن عبدهللا دمحم طنطاوى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114312، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عصام على دمحم حسين -  162

 ملن السيد محمود على  -الـتؤشير:   ، النخاس 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  112323ابراهيم حسن عبدالحليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

عن نشاط لطع ؼيار سيارات برأسمال خمسون  112323اح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتؤشير:   ، افتت

 الؾ جنيه بناحيةابو هيؾ  بساتين االسماعيليه ملن احمد مرعى سليم  

وصؾ  تم تعديل العنوان , 22102124وفي تاريخ  114330امال دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 الـتؤشير:   ، كفر اكياد ملن صبحى على عبدالحليم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114331دمحم الشحات دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 الـتؤشير:   ، ش المركز ملن/ الشحات دمحم دمحم

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  114313جر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح عبدالحميد عبدالعظيم عبدالحميد ، تا -  166

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ميت حمل بلبيس ملن فتوح مصطفى مصطفى فرج

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  111461دمحم تميمى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 دل الى لصاصين الشرق ملن دمحم تميمى دمحم ابراهيم الـتؤشير:   ، تع

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114333مسعود ناجى سعيد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 وصؾ الـتؤشير:   ، البيوم الزلازيك ملن سعيد ناجى سعيد

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  112323سبك ليده برلم      ابراهيم حسن عبدالحليم حسن ، تاجر فرد ، -  160

 وصؾ الـتؤشير:   ، ابو هيؾ بساتين االسماعيليه ملن احمد مرعى سليم سليمان 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  112323ابراهيم حسن عبدالحليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 بساتين االسماعيليه المإجر سناء كمال كامل -بناحية ابو هيؾ 112323ر:   ، له محل تجارة خرده ومخلفات برلم وصؾ الـتؤشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114312سعاد السيد دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 بحر البمر ملن دمحم جاد احمد 11الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114412نجوى عبدالمادر عطيه هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 وصؾ الـتؤشير:   ، حوض المياه الطاهره ملن عمر الصادق السيد

تعديل العنوان , وصؾ  تم 22102124وفي تاريخ  114424دمحم اسماعيل حلبى واعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 ش سعد زؼلول كفر الحصر ملن اسماعيل حلبى واعر  6الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  163631السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  146306ماعيل على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد اس -  115

بسبب  2216لسنة  14211والمحل المودع برلم  2216لسنة  14215الـتؤشير:   ، تم الؽاء المحالت االخرى المودع برلم 

 االستؽناء عنهم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  146306رد ،  سبك ليده برلم    احمد اسماعيل على السيد ، تاجر ف -  116

عن نشاط وحدة خلط وتصنيع اعالؾ براسمال مائتان  146306الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 وخمسون الؾ جنيه بناحية عزبة الؽرلدة ملن ايمان جمال دمحم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114332عبدالحميد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه  -  111

 الـتؤشير:   ، ازولين الحسينيه ثان الحسينيه ملن السيد محمود دمحم رضوان

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114356ابراهيم عبدالعزيز على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر العزازى  ملن/ رضا عبدالفتاح صالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114316اشرؾ السيد رمضان السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 ابوهاشم  ملن رمضان دمحم -لسم عبداللطيؾ حسانين -الـتؤشير:   ، شارع السمباوى 

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114314هناء توفيك احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 االشاره ملن عبداللطيؾ على جمعه -ش طارق بن زياد  5وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114354احمد دمحم دمحم الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 ملن دمحم عادل جمال  -بنايوس  -شارع ابو حبيب  0الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114334ماجده محسوب النبى محمود خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 احمد جوده عبدالعزيزوصؾ الـتؤشير:   ، بندؾ منيا الممح ملن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114363ابراهيم رضا حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الـتؤشير:   ، ش الجزيره سندنهور بلبيس ملن رضا حلمى شولى

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  114366 احمد فتحى عبدالسالم احمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، المحطه بلبيس ملن فتحى عبدالسالم احمد سيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114362دمحم احمد عبدالمادر صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 مد عبدالمادر صابرالـتؤشير:   ، كفر على ؼالى ملن/ اح

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114306كريم سيد ابوالحمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 وصؾ الـتؤشير:   ، الدوكار بملن ماجد ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102124وفي تاريخ  114311فاطمه رمضان احمد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشير:   ، لصاصين الشرق الحسينيه ملن السيد دمحم صديك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102124وفي تاريخ  114365هبه السيد عبده عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الـتؤشير:   ، بيشة لايد ملن/ ممدوح محسن عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114421ياسمين دمحم احمد دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 الـتؤشير:   ، عزبة الرون /تل مفتاح ملن عاشور احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114421اسم فتحى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ل -  102

 الـتؤشير:   ، ش عبدالعزيز على برج الؽلمى طريك مولؾ المنصوره االشاره الزلازيك ملن اسامه احمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  113252جودة سعد عبيدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

ابو ؼرباوى / المالن / ابو حماد  / براسمال خمسمائة الؾ جنيه/ بنشاط   2الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية  معلؾ 

 معلؾ مواشى 

تم تعديل العنوان ,  22102125خ وفي تاري 114415حماده نبيل جوده احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  102

 كفر فرج بملن دمحم منصور بيومى -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الجبالى 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114420السيد دمحم موسى على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  103

 بملن صبحى عبدالمنعم حسن زامل  بلبيس --منشية سعدون  --وصؾ الـتؤشير:   ، اخر ش الوكايل 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114412رضا دمحم السيد رجب الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  104

 ملن محمود شولى مهدى الؽزالى  -مشروع السوق التجارى  -وصؾ الـتؤشير:   ، تمسيم الجوت 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114422ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شيرين عبدالمنعم دمحم سليما -  105

 ملن دمحم احمد دمحم لطفى  -الزلازيك  -حى المهندسين  -شارع عمر بن الخطاب  1وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  161031دمحم نبيل دمحم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  106

عن نشاط مطعم كريب بناحية ش مصطفى زيدان ملن  161031الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عبدالرإؾ دمحم دمحم

ن , تم تعديل العنوا 22102125وفي تاريخ  153243سامى عجيب عبدالعزيز على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

 ملن جمال عبدالعزيز على  -سنهوا  -عزبة شهوان  -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114424دمحم فضل هللا ؼنيمى فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  103

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن  فضل هللا ؼنيمى فضل هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114421السيد منصور السيد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  100

 فلطين صان الحجر ملن دمحم منصور السيد 11وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114425ابراهيم محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 سنهوا بملن حمادة صبحى ياسين على-الـتؤشير:   ، عزبة شهوان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114421دمحم فتحى ابراهيم عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الـتؤشير:   ، ابو نجاح الزلازيك ملن  فتحى ابراهيم عماره

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114423عبدالستار دمحم عبدالستار عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش جمال عبدالناصر /الحسينيه ش عمومى اسفلت فالوس ملن شكرى اسماعيل على

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114423   مصطفى على عبدالممصود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  323

 ملن السيد على عبدالممصود على  -وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عبدالنبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114420عماد على عشرى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 حمود مهدى امام ملن م -الـتؤشير:   ، بجوار كوبرى ؼيتة 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114423حماده ابراهيم زكى عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش فتوح خلؾ الثانويه العسكريه بلبيس ملن ابراهيم زكى عبدهللا احمد

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114411د ،  سبك ليده برلم    ابراهيم احمد عبدالعزيز دمحم ، تاجر فر -  326

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش االنتاج ملن احمد عبدالحميد عبدالعزيز دمحم

تم تعديل العنوان  22102125وفي تاريخ  114410دمحم ممدوح سعيد عبدالرحمن جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 :   ، ميت بشار منيا الممح ملن ممدوح سعيد عبدالرحمن, وصؾ الـتؤشير

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114414احمد سعيد دمحم فتحى دمحم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 وصؾ الـتؤشير:   ، الصنافين المبلية بملن حامد دمحم فتحى

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114413جر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد زكريا عبدالوهاب نصر ، تا -  320

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل بملن زينب عبدهللا ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114425ناصر فتحى دمحم دمحم هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ملن عيشة عمرى هجرس هجرس -شبرا النخلة  -لنمطة المديمة وصؾ الـتؤشير:   ، شارع ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114426ناصر ابراهيم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتؤشير:   ، ع الشيخ سالم منيا الممح ملن ام هاشم فيروز عوض هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114432دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا السيد عبدالجواد  -  312

 بملن نبيلة سعد احمد حسب هللا  -الـتؤشير:   ، ش الشهيد احمد اسماعيل / المومية / الزلازيك 

تم تعديل العنوان ,  22102125خ وفي تاري 114422نادية ابوالفتوح دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ملن السيد دمحم السيد  -مشتول السوق  -وصؾ الـتؤشير:   ، الصحافة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  142231يحيى سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 مراسى الـتؤشير:   ، شبرا النخلة / بملن محمود احمد دمحم حسن ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114422جمال مجدى فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتؤشير:   ، حفنا بلبيس ملن سعيد دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114426دمحم منصور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتؤشير:   ، الصوالح ملن سعديه حسن عبدالحليم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العنوان ,  تم تعديل 22102125وفي تاريخ  114300نرمين نبيل دمحم دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ملن على برعى على برعى  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الشهيد احمد منصور 

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114422زين سليمان عبدالممصود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 جالل نبوى ابو حماد ملن ابراهيم-وصؾ الـتؤشير:   ، ش مستشفى امام مدرسة التجارة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  152212مياده خليل عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  310

 ملن نجاح حسين حسن عمر  -الـتؤشير:   ، شارع نبيل ؼنيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  113252جودة سعد عبيدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ابو عزباوى / المالن / بملن سعد عبيدهللا سالم  2الـتؤشير:   ، معلؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  113252جودة سعد عبيدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

اشى الحالبة / بناحية ابو عزباوى / المالن / بملن سعد عبيدهللا سالم / ابو حماد الـتؤشير:   ، له محل اخر بنشاط  معلؾ لتربية المو

 جنيه  252222/ براسمال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114423حفنى دمحم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 عبدالبر متولى  الـتؤشير:   ، عزبة النجار /الشيخ جبيل ملن نورا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  161031دمحم نبيل دمحم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 الـتؤشير:   ، ش مصطفى زيدان المرين ملن عبدالرإؾ دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  161031دمحم نبيل دمحم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 الـتؤشير:   ، له محل اخر عن محل كافيه وكريب فى شارع جاب هللا حى المؽازى ملن نفيسه رافت دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114411مصطفى ابوزيد محمود ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 ، بحطيط  ابوحماد ملن احمد ابراهيم جاد   وصؾ الـتؤشير:

تم تعديل العنوان ,  22102125وفي تاريخ  114413دمحم عمر عبدالعزيز عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 ملن عبدالعزيز عبدالحميد دمحم  -وصؾ الـتؤشير:   ، حوض الندى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102125وفي تاريخ  114416بك ليده برلم    السيد دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  س -  321

 ملن كرم طلعت منصور  -الـتؤشير:   ، سندنهور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114462احمد جمال السيد عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 اهيم دمحم صالحالـتؤشير:   ، شارع بورسعيد بملن اابر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114463احمد رمضان كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  320

 الـتؤشير:   ، المسلميه صان الحجر المبليه الحسينيه ملن حسن عيد ياسين متولى

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  114460سبك ليده برلم     بركات سعيد عبدالعزيز دمحم حسن عوض هللا ، تاجر فرد ،  -  332

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ع هارون ميت حمل بلبيس ملن سعيد عبدالعزيز دمحم حسن عوض هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114436دمحم كامل دمحم السيد الطنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتؤشير:   ، الخطارة / بملن فولية دمحم السيد 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114443حمدى فكرى مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، منزل نعيم فالوس ملن وليد فكرى مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114440سبك ليده برلم     مدحت خليل عبدالحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  -  333

 ملن مصطفى خليل عبدالحميد عرفة  -طريك الصنايع  -وصؾ الـتؤشير:   ، ش شارع رشيد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114440مدحت خليل عبدالحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 2213-12-4ق غ س اؼلك  -ـتؤشير:   ، كان له محل بناحية شارع هندسة الرى امام مدرسة السادات االعدادية وصؾ ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114431احمد اسماعيل عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 الـتؤشير:   ، العصلوجى ملن ندا اشرؾ عبده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114444دى سامى محمود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ه -  336

 ملن نبيل ابراهيم شحاتة -ابراش  -الـتؤشير:   ، عزبة امين الحسينى 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 22102123وفي تاريخ  114431مصطفى عاطؾ دمحم هندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتؤشير:   ، ش خليل الطوخى ملن  عاطؾ دمحم هندى

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114453احمد عبدالعزيز السيد عبدالجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 طفى دمحم السيدالحسينية بملن مص-الجمعية الشرعية متفرع من شارع الشهيد طيار  13وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114456احمد دمحم عبدالوهاب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  330

 وصؾ الـتؤشير:   ، شارع مدرسة المسيد االبتدائية بملن عطية ابراهيم دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114461برلم     هاشم نعيم هاشم وهبه هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  342

 وصؾ الـتؤشير:   ، العباسة بملن هانى محمود سعيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114433اسماعيل دمحم اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 ملن دمحم اسماعيل  -ران كفر موسى عم -الـتؤشير:   ، العزبة الجديدة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114413دمحم محمود احمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 الـتؤشير:   ، ش االنتاج فالوس ملن محمود احمد حسنين

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114435وائل دمحم سليمان سالم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 ملن شكرى اسماعيل دمحم  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الشرلاوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114412ناصر حسن دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتؤشير:   ، ش الساحه الشعبيه فالوس ملن عبدالعال ابو فندود اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123ريخ وفي تا 114412السيد دمحم عبدالهادى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 الـتؤشير:   ، ش مسجد الرحمن فالوس ملن شيماء السيد شريؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114430عليه دمحم حسين الممدم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 تاح على الـتؤشير:   ، ش العروبه مشتول السوق ملن هانى صالح عبدالف

تم تعديل العنوان  22102123وفي تاريخ  114454عبدالخالك مرجان عبدالخالك مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر اباظة بملن السيد عبدالخالك مرجان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114411احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 الـتؤشير:   ، النمروط بملن دمحم احمد دمحم عطية

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114432دمحم عماد احمد صالح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  340

 ملن عماد احمد صالح -وصؾ الـتؤشير:   ، طريك الحلمية 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114441عبدالرحمن الدالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اميرة عيد -  352

 ملن عماد احمد ابراهيم ابراهيم -وصؾ الـتؤشير:   ، بحطيط 

ؾ تم تعديل العنوان , وص 22102123وفي تاريخ  114464احمد السيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتؤشير:   ، ع عزام البكارشه صان الحجر ملن السيد احمد دمحم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  164210ايناس دمحم امين سليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 الـتؤشير:   ، االسدية بملن عبدالناصر دمحم دمحم عويد

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114462لح حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالحكيم منبى صا -  353

 وصؾ الـتؤشير:   ، الجعفرية بملن عبدالسالم منبى صالح

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114465عطوه عبدالرحمن على كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 ، كفر الحلبى الزلازيك ملن عبدالرحمن على كريم  وصؾ الـتؤشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114452السيد وائل شحته السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 الـتؤشير:   ، ش المدينة المنورة / من ش الؽشام / المومية / الزلازيك بملن وائل شحته السيد 

تم تعديل  22102123وفي تاريخ  114451هشام محى محمود عبدالرحمن الربع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمر  -  356

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ش الزهوى من ش السلخانه بلبيس ملن هشام محى محمود عبدالرحمن الربع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123في تاريخ و 114434احمد سعيد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 ملن دمحم عبده السيد  -حسن صالح  -الـتؤشير:   ، منشية الصارمى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114466سليمان السيد دمحم الدرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 يد دمحم الدرينىالـتؤشير:   ، شوبن بسطة بملن الدرينى الس

تم تعديل العنوان  22102123وفي تاريخ  150003عبدالرحمن على اسماعيل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  350

 , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى سواده ملن على اسماعيل عبدالعال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123في تاريخ و 114441دمحم توفيك احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 الـتؤشير:   ، ش المدينة المنورة / الؽشام / الزلازيك بملن وائل شحته السيد 

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114451دمحم دمحم الصادق وهبه الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 ل بملن دمحم الصادق وهبهوصؾ الـتؤشير:   ، انشاص الرم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  163062احمد رجب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 الـتؤشير:   ، افتتح فرع فى برج الجامعه بالمرب من مولؾ ميت ؼمر شيبه الزلازيك

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114442برلم     نبيل دمحم وصفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  363

 الـتؤشير:   ، الحلميه ابوحماد ملن روحيه احمد ابراهيم ؼنام

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114442مختار حسين عبدالمنعم البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 ملن مؽازى السيد دمحم -الزلازيك البحرى  - وصؾ الـتؤشير:   ، شارع رمضان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114452سها حسين فاروق حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 ش الخليج النحال اول الزلازيك ملن عبدالرحمن السيد عبدالعزيز14الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114446تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد مصطفى السيد دمحم ،  -  366

 الـتؤشير:   ، شوبن بسطه ملن دمحم سمير نظيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114461احمد دمحم احمد دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 منيا الممح ملن اصالح دمحم احمد موسىالـتؤشير:   ، بنى لريش 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  112143اشرؾ دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 المنطمه الصناعيه االولى الصالحيه الجديده ملن اشرؾ دمحم دمحم حسن 31الـتؤشير:   ، تعدل عنوان الفرع الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114445بدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا ع -  360

 الـتؤشير:   ، كوبرى سليم صان الحجر ملن عبدالعظيم عبدالفتاح احمد السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102123وفي تاريخ  114443مكتب الحمالوى لنمل البضائع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 وصؾ الـتؤشير:   ، النشو/بساتين االسماعيليه ملن كريمه عبدهللا حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114463دمحم ثروت عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتؤشير:   ، سماكين الؽرب بملن ثروت عبدهللا ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  112143اشرؾ دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 المنطمه الصناعيه االولى الصالحيه الجديده ملن اشرؾ دمحم دمحم حسن 31الـتؤشير:   ، تعدل عنوان الفرع الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114433دمحم دمحم حسن حسان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ملن هناء حسن عبدهللا-صان الحجر -الـتؤشير:   ، تانيس 

تعديل العنوان , تم  22102123وفي تاريخ  114453سعيد على عبدالعزيز فرج الخيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ملن دمحم حسين حسن  -وصؾ الـتؤشير:   ، خلؾ الثانوية العسكرية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  114455عادل طه احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتؤشير:   ، ش الدروس برج خضر لسم اول فالوس ملن عبدالمنعم دمحم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102123وفي تاريخ  163062احمد رجب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتؤشير:   ، برج الجامعه بالمرب من مولؾ ميت ؼمر شيبه الزلازيك ملن فاطمه عبدهللا دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114401 السيد دمحم دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 الـتؤشير:   ، ش مكه المنشيه الجديد طريك هريه الجديد الزلازيك ملن هانى السيد على على

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  114512عمرو مصطفى رمضان دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 شير:   ، السمكرى المرين ملن مصطفى رمضان دمحم اسماعيلالعنوان , وصؾ الـتؤ

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114516ربيع عبدالوهاب بدوى صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  310

 ملن رضا كامل دمحم -وصؾ الـتؤشير:   ، جزيرة النص 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  123533بك ليده برلم    محمود محروس مصلحى درويش ، تاجر فرد ،  س -  332

 محل مجوهرات  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع بناحية البالشون 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114432اشرؾ دمحم محمود ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 زمام المنير مشتول السوق ملن عثمان عبدالرازق عثمان مصطفى -هار وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الز

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114405منال فرجانى احمد دمحم عصفور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش احمد المنيسى فالوس ملن حاتم عبدالرحمن بدر على بدر

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114403 عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عماد دمحم -  333

 الـتؤشير:   ، الكيالنيه جوار المسجد الكبير فالوس ملن احمد مصطفى عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114404ياسر احمد دمحم دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 ملن فايزة صالح دمحم صالح  -الـتؤشير:   ، اخر الساحة الشعبية 

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  114511منيره ابراهيم احمد مصطفى المرعيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 يم احمد مصطفى المرعيشالعنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، ؼزاله الخيس الزلازيك ملن ابراه

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114431امل احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 ملن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح -الـتؤشير:   ، كفر عبدالنبى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  130165احمد دمحم البيومى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتؤشير:   ، طريك االسادوه ابوحماد ملن محسن السيد عيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  01123على عبدالحافظ احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 ينيه الزلازيك ملن عبدالباسط عبدالرحمن احمدوصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى ش دمحم ابو على الحس

وفي تاريخ  114510السماحى للتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه وتجاره المالبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  330

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، سعود البحريه الحسينيه ملن وفاء الشوادفى حسن 22102120

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114416عبير سعيد دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  302

 ملن عبدالمنعم سعيد دمحم عبدالمنعم  -الـتؤشير:   ، االسدية 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114402اسامه بهجت عبدالفضيل جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 وصؾ الـتؤشير:   ، بهجات ملن احمد السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  153021منصور دمحم خميس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  302

 هسعود المبليه الحسيني 2الـتؤشير:   ، افتتح محل اخر عن مصنع ليؾ وادوات نظافه فى محل 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114402محمود سليمان عبدالحميد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  303

 وصؾ الـتؤشير:   ، ع سعد عياد ام رماد الزلازيك ملن  سليمان عبدالحميد سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120في تاريخ و 114401هشام دمحم حمدى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  304

 الـتؤشير:   ، ش هندسه الرى منيا الممح ملن دمحم مصطفى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  163530احمد السيد احمد جاد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  305

 ه منيا الممح ملن دمحم بدر دمحمىالـتؤشير:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى ميت ربيع

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114523ايمن دمحم دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  306

 ملن فرحان السيد حماد -انشاص الرمل  -تل الجراد  -الـتؤشير:   ، شارع الجامع الكبير من شارع داير الناحية 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114522يم مصطفى عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراه -  301

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الديار الشاميه المرين ملن احمد الشوادفى عبدالعزيز مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22102120ريخ وفي تا 114513عبدالستار سرى عبدالستار ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  303

 ملن سامح سرى عبدالستار ابراهيم  -وصؾ الـتؤشير:   ، البيوم 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114430مسعدة مسلم سليم دسولى وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  300

 ملن عبدالمنعم السيد عرالى -وصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114511اسالم السيد ابو الخير جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  022

 وصؾ الـتؤشير:   ، طحلة بردين ملن اكرم ابو الخير جاب هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  163530احمد السيد احمد جاد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  021

 الـتؤشير:   ، ميت ربيعه منيا الممح ملن دمحم بدر دمحمى

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  112124احمد عبده منصور حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  022

 الـتؤشير:   ، تعدل الى سعود المبلية بملن عبده منصور حمد

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114432عمرو عزت ؼريب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  023

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت سهيل ملن السيد ؼريب عبدالحميد

العنوان , تم تعديل  22102120وفي تاريخ  114432عمرو عزت ؼريب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  024

بناحية ش  2210-6-13والؽى فى  2210-2-21فى  111132وصؾ الـتؤشير:   ، كان له محل تجارة مالبس جاهزه برلم 

 الهالليه بلبيس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114415سعيد دمحم السيد عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  025

 ملن احمد السيد على -يوسؾ بن  -مباز الـتؤشير:   ، عزبة الج

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114526احمد دمحم عبدالخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  026

 الـتؤشير:   ، ترعه العمده من ش وادى النيل الزلازيك ملن جابر دمحم عطيه محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  130165، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد دمحم البيومى اسماعيل -  021

 الـتؤشير:   ، افتتح محل فرعى فى طريك االسادوه ابوحماد ملن محسن السيد عيسى

عنوان , تم تعديل ال 22102120وفي تاريخ  114411مصطفى عبدالعاطى حمزه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  023

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة الدوايده /الطيبه ملن عبدالعاطى حمزه دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114522حسام صابر احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  020

 ملن وائل صابر احمد  -جديدة الصالحية ال -لطاع د المنطمة الصناعية االولى  2/32وصؾ الـتؤشير:   ، لطعة رلم 

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  114522دمحم مصطفى يوسؾ محمود ابوزهرة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  012

 ملن صالح جودة مرسى الطوانسى -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، العزيزية 

تم تعديل العنوان  22102120وفي تاريخ  114523سبك ليده برلم    نسمه دمحم نصر الدين سعد هللا عبدهللا ، تاجر فرد ،   -  011

 ش جمع المصالح الحكوميه جوار حضانه الطفل السعيد الزلازيك ملن سهير السيد على دمحم14, وصؾ الـتؤشير:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 22102120وفي تاريخ  162231دمحم على عبدالحميد دلن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  012

 12222براسمال  -مكتب نمل داخلى  -الـتؤشير:   ، افتتاح محل بناحية منشية الرضوان 

تم تعديل  22102120وفي تاريخ  123533محمود محروس مصلحى درويش خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  013

 حىالعنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، البالشون / بملن محروس محروس مصل

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114512نادية دمحم متولى منصورة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  014

 ملن نصر على عنان  -هرية رزنة  -الـتؤشير:   ، خلؾ المعهد الدينى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  153021منصور دمحم خميس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  015

 سعود المبليه الحسينيه ملن عبير طلب سليمان 2الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  153021منصور دمحم خميس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  016

 لن عبير طلب سليمانالـتؤشير:   ، له محل اخر عن مكتب تصدير فى سعود المبليه م

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114515نورا رجب محمود ابراهيم المرشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  011

 وصؾ الـتؤشير:   ، العدليه ملن ابراهيم محمود دمحم الشلبى 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114520   عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود ممبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  013

 الصالحيه الجديده ملن احمد دمحم عبدالمعبود 12مبنى بالزا مجاوره  31وصؾ الـتؤشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114436ابراهيم فتحى السيد سليمان عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  010

 ـتؤشير:   ، سعدون ملن عادل دمحم عبدالؽفاروصؾ ال

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114403نورا دمحم دمحم دمحم مصطفى طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  022

 وصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل بلبيس ملن دمحم دمحم الؽريب سيد احمد مصطفى

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  112263نم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبد الحميد دمحم ؼا -  021

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى تل روزن ملن عبدالحميد دمحم ؼانم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114513مى طلعت عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  022

 ، ش المركز الحسينيه ملن محمود احمد دمحم احمد   الـتؤشير:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114414احمد بدر ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  023

 ملن احمد عبدالهادى دمحم -كفر الحمام  -الـتؤشير:   ، شارع داير الناحية 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  124253براهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام دمحم عبدالمنعم ا -  024

 ش عبدهللا مسعود منشيه السادات ملن صابر عبدالمعطى عبدالحميد ثان الزلازيك2وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114400تامر دمحم عرفه رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  025

 الـتؤشير:   ، ش طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن سالم دمحم عرفه رضوان

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114406ماجدة عبدالستار دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  026

 دمحم وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة احمد موسى بملن دمحم السيد دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114410اسماء ربيع دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  021

 الـتؤشير:   ، شيبه النكاريه ملن ربيع دمحم على 

نوان , وصؾ تم تعديل الع 22102120وفي تاريخ  114431حمادة دمحم حلبى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  023

 ملن دمحم حلبى عوض -شارع حلبى  -الـتؤشير:   ، ام رماد 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114524شادى رأفت عبدهللا حسن وهبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  020

 ملن رأفت عبدهللا حسن  -خلؾ المسجد الكبير  -وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة احمد موسى 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114521عمرو احمد فإاد احمد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  032

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش البساتين فالوس ملن وجيه جمعه عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  142221عزيزة عبدالعزيز احمد زيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  031

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى الجوسك ملن دمحم كمال بيومى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114433نعمات دمحم فريد دمحم ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  032

 الـتؤشير:   ، كفر ايوب / بملن دمحم احمد سليمان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102120وفي تاريخ  114435ربيع عباس ربيع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  033

 الـتؤشير:   ، حارة عالم من ش عنانى بن المنتزه ملن عباس ربيع ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114433احمد سيد احمد متولى العليمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  034

 ملن صباح سعيد متولى  -وصؾ الـتؤشير:   ، المرالرة 

نوان , وصؾ تم تعديل الع 22102120وفي تاريخ  114514ابراهيم احمد حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  035

 ملن السيد حسن بكر فراج -امام مستشفى صالح سالم  -من شارع الؽشام  -الـتؤشير:   ، شارع فاروق عبادة 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114521نهى السيد عبدالمادر دمحم عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  036

 الب االشاره الزلازيك ملن احمد بهاء الدين دمحم وجدىش على بن ابى ط3وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  22102120وفي تاريخ  114525عبدالحميد عبدالممصود دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  031

 ملن احسان السيد عمر  -= مركز صان الحجر -طريك الجمالية  -وصؾ الـتؤشير:   ، صان الحجر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114532ماهر لطب دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  033

 ملن هانى لطب دمحم  -الـتؤشير:   ، شبرا السالم 

ديل العنوان تم تع 22102132وفي تاريخ  114536دمحم دمحم يوسؾ جمعة سعودى البواب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  030

 ملن نبيل حفنى دمحم حفنى  -شارع المنسى  2, وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114530احمد درويش سعد سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  042

 الـتؤشير:   ، العدليه امام الوحده المحليه بلبيس ملن سالمه حسن االمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  146306حمد اسماعيل على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  041

 ملن عبدهللا دمحم ابراهيم -الـتؤشير:   ، الؽرلدة 

تعديل تم  22102132وفي تاريخ  05223عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  042

عن نشاط تموين برأسمال عشرة آالؾ  05223العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنيه بناحية شلشلمون ملن جمال عبدالعزيز دياب

وان , وصؾ تم تعديل العن 22102132وفي تاريخ  114556ايمن على حسين عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  043

 ملن اسالم احمد فإاد -الزلازيك  -شارع البحر  -الـتؤشير:   ، شارع طلعت حرب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114545سنية السيد احمد عالول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  044

 ملن دمحم الدسولى ابراهيم -الـتؤشير:   ، الزنكلون 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  112222سن عبدالرحيم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ح -  045

 ملن دمحم عبداللطيؾ ابوالماسم الربع  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع المطافى 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114534عبدالمنعم باز متولى سالمه جنديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  046

 وصؾ الـتؤشير:   ، الديدامون ملن فاطمه عبدالمجيد دمحم 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114546احمد محمود عبدالحميد مطلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  041

 ملن ورثة محمود عبدالحميد  -وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الرشاح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114531لسيد عبدالفتاح دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  043

 لريه بساتين االسماعيليه بلبيس ملن سليم راؼب حسين حسين 2الـتؤشير:   ، الوحده 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132في تاريخ و 114526السيد ماجد دمحم يوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  040

 ملن ماجد دمحم يوسؾ دمحم  -الـتؤشير:   ، كفر يوسؾ سمرى 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114550السيد عبدالعزيز عبدالهادى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  052

 عبدالحافظ وصؾ الـتؤشير:   ، المالن ابوحماد ملن هاله ؼريب

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  114562احمد عادل عبدالوهاب الحصافى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  051

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، محل بالدور االرضى ش النادى ؼيته ـ ملن/عادل عبدالوهاب الحصافى

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  132404بك ليده برلم    هدى حمدى عبدالسميع سيد احمد ، تاجر فرد ،  س -  052

 صان الحجر ملن احمد امين خطاب -وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى لرية الثالثين 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114522دمحم ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  053

 ملن طارق عيد عبدالعزيز -حى مبارن  -شارع مصنع كوكاكوال  4عمارة  1شير:   ، وصؾ الـتؤ

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114562تامر متولى لاسم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  054

 الـتؤشير:   ، منشيه ابورزق المرين ملن مصطفى دمحم دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114520م شعبان مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهي -  055

 ملن شعبان مصطفى احمد -وصؾ الـتؤشير:   ، المطاوية 

لعنوان تم تعديل ا 22102132وفي تاريخ  114541دمحم عبدالعزيز عبدهللا دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  056

 ملن دمحم دمحم دمحم عبدالحك  -, وصؾ الـتؤشير:   ، شارع جمال عبدالناصر 

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  114523سرحان لتجاره المواد الؽذائيه بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  051

  ابراهيم سرحانش المحكمه لسم الجامع الزلازيك ملن حسين دمحم1العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114551سامية السيد اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  053

 ملن دمحم اسماعيل دمحم  -الـتؤشير:   ، سندنهور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114553سعيد مصطفى دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  050

 ملن مصطفى دمحم عبدربه -ميت ربيعة  -الـتؤشير:   ، عزبة الجمالى 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114532دعاء دمحم العوضى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  062

 وصؾ الـتؤشير:   ، كفر عمار اكياد البحريه فالوس ملن جوده عثمان مجاهد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114542دمحم السيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  061

 الـتؤشير:   ، ش السنترال الحسينيه ملن هانى عبدالسميع حسن

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114561عبدالسميع دمحم عبدالسميع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  062

 براهيموصؾ الـتؤشير:   ، منشاه ابوعمر ملن دمحم عبدالسميع ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114554دمحم اشرؾ على نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  063

 ملن اشرؾ على نصر  -الـتؤشير:   ، كفر ابراهيم العايدى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114521محمود السيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  064

 ملن اكمل زكى مهران احمد  -الـتؤشير:   ، تلحوين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114543اسالم عادل عوض السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  065

 الـتؤشير:   ، ش شلتوت من ش ترعه المنيا فالوس ملن دمحم عبدالسالم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114551دمحم مجدى احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  066

 الـتؤشير:   ، بير عماره بلبيس ملن دمحم محمود دمحم

العنوان , تم تعديل  22102132وفي تاريخ  114563السيد العربى المتولى على حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  061

 ملن حسن على المتولى  -صان الحجر  -الصبى شرق  -وصؾ الـتؤشير:   ، كوبرى مشة 

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114531مريان حمدى زكى عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  063

 وصؾ الـتؤشير:   ، البيوم الزلازيك ملن شفيك حليم سليمان

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114541حيه عطا هللا ابراهيم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فت -  060

 وصؾ الـتؤشير:   ، سعود البحريه الحسينيه ملن حسنى مسلم دمحم على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114553السيد حسينى السيد بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  012

 الـتؤشير:   ، بنى شبل الزلازيك ملن شكرى السيد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114524دمحم ابراهيم حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  011

 ملن رحاب خليل بركات  -الـتؤشير:   ، شارع مفتاح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114542من دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانى دمحم عبدالرح -  012

 الـتؤشير:   ، شيبه الزلازيك ملن نعمه دمحم عبدالعزيز احمد

ن , تم تعديل العنوا 22102132وفي تاريخ  114543احمد ابراهيم محمود ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  013

 ملن مروان فتحى عطية -وصؾ الـتؤشير:   ، المرين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  121432السيد دمحم على روق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  014

 الـتؤشير:   ، نهاية الكوبرى طريك ابو حماد / الزلازيك بملن فاطمة الزهراء السيد دمحم على روق

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  160351شرؾ عاطؾ حامد فهمى احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  015

 ملن فاتن فتحى عبدالمجيد  -يوسؾ بن  -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع الهراوى 
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تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114533مدحت دمحم يوسؾ خليل لورة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  016

 وصؾ الـتؤشير:   ، ميت ابو على بملن منال صالح الدين دمحم شحاته 

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  114552حماده عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  011

 نبوى صبحى جاب هللا العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن عبدالسالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114564احمد دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  013

 الـتؤشير:   ، سماكين الشرق ملن امل متولى دمحم عبداللطيؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132 وفي تاريخ 114564احمد دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  010

بناحية سماكين  2212-1-5وشطب فى 2221-1-0فى  111432الـتؤشير:   ، كان له محل خضروات وتوريدات واستيراد برلم 

 الشرق ملن دمحم دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  125525عبدالمنعم خليفة مرسى دمحم الهابط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  032

 وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى كفر جمعه ملن مرسى خليفه مرسى

تم تعديل العنوان  22102132وفي تاريخ  114535بهاء الدين عاطؾ دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  031

 ك ملن عبدالرحمن دمحم نجيب الزلازي-الموميه -, وصؾ الـتؤشير:   ، ش الؽشام برج صاحب السعاده 

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  05223عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  032

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شلشلمون ملن جمال عبدالعزيز دياب

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  05223سبك ليده برلم      عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى ، تاجر فرد ، -  033

 بناحية شلشلمون ملن جمال دمحم عبدهللا خاطر 2222-1-10فى  05223العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، له محل مصوؼات برلم 

تم تعديل  22102132وفي تاريخ  114544شيماء حسن اسماعيل منصور اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  034

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، طريك الديدامون الزراعى اول فالوس ملن حسن اسماعيل منصور اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  142151اسالم عادل الشوادفى خميس احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  035

 لشوادفى خميسوصؾ الـتؤشير:   ، منشاة السالم بملن عادل ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114523عماد صبحى السيد وهبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  036

 ملن صبحى السيد وهبة  -الـتؤشير:   ، النعامنة 

ديل العنوان , وصؾ تم تع 22102132وفي تاريخ  114540حمدى حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  031

 الـتؤشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن حافظ دمحم حافظ

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:    22102132وفي تاريخ  114565دمحم كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  033

 ، ش المحطه الصالحيه المديمه فالوس ملن السيد ابراهيم احمد على

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114525دمحم عبدالعال مبارن كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  030

 ملن دمحم دمحم عبدالعال عبدالعزيز -الـتؤشير:   ، شارع الشيخ شحاتة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102132وفي تاريخ  114555منصور دمحم محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  002

 الـتؤشير:   ، المصبى شرق صان الحجر المبليه  الحسينيه ملن ادريس فايز دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102132وفي تاريخ  114552دمحم حسن دمحم احمد دمحم محيسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  001

 حسم دمحم احمد دمحم ملن -الروضة  -وصؾ الـتؤشير:   ، الحاجر 

تم تعديل العنوان  22102131وفي تاريخ  114516خالد عادل عبدالوهاب ابراهيم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  002

 , وصؾ الـتؤشير:   ، الصنافين البحرية بملن طارق عادل عبدالوهاب ابراهيم
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تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114515ك ليده برلم    بدور عيدالمسيح اسحاق عبدالملن ، تاجر فرد ،  سب -  003

 ملن كمال سالمة جرجس  -وصؾ الـتؤشير:   ، البيوم 

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114531منال احمد دمحم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  004

  عبدهللا دمحم الجوسمىوصؾ الـتؤشير:   ، الجوسك بلبيس ملن دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114512دمحم احمد صبرى عباس يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  005

 وصؾ الـتؤشير:   ، ارض ابوصيام بملن سليمان متبولى مبده

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131ي تاريخ وف 114563على محمود دمحم مسلم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  006

 الـتؤشير:   ، بير عمارة ملن منى اسماعيل دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114561عبدالصبور نجاح ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  001

 موصؾ الـتؤشير:   ، الزوامل بلبيس ملن ابراهيم نجاح ابراهيم سال

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  125626محمود عبدالهادى محمود بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  003

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش وجيه اباظة / بملن خالد عبدالرحمن دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114513ناصر سمير ناصر متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  000

 الـتؤشير:   ، المسلميه ملن عالء مصطفى عوض

تم تعديل  22102131وفي تاريخ  114511احمد عبدالصبور عبدالعظيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1222

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، شارع خليل الطوخى بملن اسالم عبدالصبور عبدالعظيم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114560عبدهللا دمحم الحسينى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1221

 الـتؤشير:   ، ش مستشفى الطواىء طريك مولؾ المنصوره الزلازيك ملن فاطمه احمد السيد حسن

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114511    عيد بؽدادى هجرسى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  1222

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش عبدالرحمن عبدالدايم ملن نوره طلبه دمحم على

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114530على السيد على السيد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1223

 ملن دمحم على عبدالشكوروصؾ الـتؤشير:   ، تلحوين الزلازيك 

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114531زايد دمحم مسعد سالم حمدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1224

 ملن دمحم مسعد سالم  -وصؾ الـتؤشير:   ، عرب العبابدة 

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114514دمحم كمال ابراهيم ابراهيم دالش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1225

 ش عبدهللا مسعود منشيه السادات ثان الزلازيك ملن كمال ابراهيم ابراهيم4وصؾ الـتؤشير:   ، 

تم تعديل العنوان  22102131وفي تاريخ  114302خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1226

 ير:   ، البالشون بلبيس ملن حافظ محروس حافظ, وصؾ الـتؤش

تم تعديل العنوان  22102131وفي تاريخ  114302خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1221

 , وصؾ الـتؤشير:   ، له محل اخر عن تجاره اسمنت وحديد تسليح فى بلبيس

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114502فرد ،  سبك ليده برلم     صبرين سليم على موسى ، تاجر -  1223

 الـتؤشير:   ، الملكيين البحريه الحسينيه ملن حسن ابراهيم دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان  22102131وفي تاريخ  114302خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1220

راس المال  -بيع باب وشبان خشب  -ملن حافظ محروس  -وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحية البالشون  ,
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تم تعديل العنوان  22102131وفي تاريخ  114510احمد محسن يوسؾ محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1212

 رض الجوت بملن جابر دمحم آدممساكن ا-4, وصؾ الـتؤشير:   ، عمارة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114502احمد سعيد دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1211

 الـتؤشير:   ، الصفر بملن هدى موسى دمحم عبدالكريم

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114532لم    عبدالواحد دمحم عبدالواحد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  1212

 وصؾ الـتؤشير:   ، الهيطة مركز صان الحجر بملن فتحية على عمر عبدالواحد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114533ادهم دمحم عبدالعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1213

 ية بشرى /شارع جمال عبدالناصر /طريك سعود الحسينيه منشؤة بشارة ملن كمال الدين بشرى يونس الـتؤشير:   ، بجوار مشا

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114532رامى عاطؾ عبدالسالم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1214

 الموصؾ الـتؤشير:   ، الهيصمية بملن عاطؾ عبدالسالم السيد عبدالس

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114533محمود احمد دمحم احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1215

 وصؾ الـتؤشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن احمد دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114513دمحم شعبان بدر خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1216

 الـتؤشير:   ، شارع مجلس المدينة بملن جمال عبدالناصر دمحم

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114503دمحم احمد التيجانى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1211

 وصؾ الـتؤشير:   ، سندنهور ملن  احمد التيجانى رمضان

تم تعديل العنوان , وصؾ  22102131وفي تاريخ  114535دمحم السيد دمحم ابراهيم ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1213

 الـتؤشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن دمحم عبدالسميع احمد

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114512احمد عبدهللا دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1210

 وصؾ الـتؤشير:   ، عزبة البلبيسى خلؾ مصنع الثلج بملن عبدهللا دمحم عبدالوهاب

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114504حسن دمحم عبدالحميد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1222

 بملن احمد دمحم عبدالحميد  وصؾ الـتؤشير:   ، ش الوكايل الجديدة /

تم تعديل  22102131وفي تاريخ  114566اسالم فتحى دمحم عبدالرحمن عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1221

 العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، كفر اكياد ملن احمد عبدالنبى عبداللطيؾ

تم تعديل العنوان ,  22102131وفي تاريخ  114536ليده برلم     صالح احمد ابراهيم على عنانى ، تاجر فرد ،  سبك -  1222

 وصؾ الـتؤشير:   ، ش الدروس ش ترب النصارى من ش فريد الطاروطى فالوس ملن على عبدالسالم على عبدالمعطى

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 22102131وفي تاريخ  114534رشا سعيد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1223

 الـتؤشير:   ، الملكيين البحرية بملن عيد على ابراهيم على

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  153602عبدالنبى سليم دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 كتب رحالت داخلية ونمل عمالالتؤشير:  تعدل الى م
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102121وفي تاريخ  155112دمحم عطيه دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 الؽاء نشاط االستيراد

لنشاط , وصؾ تم تعديل ا22102121وفي تاريخ  160141احمد السيد عبدالرإؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التؤشير:  اضافة نشاط توريدات مواد بناء

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  166511مهند مصطفى فرج عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التؤشير:  تعدل الى صالة العاب رياضية وبدنية

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102121وفي تاريخ  02330برلم   احمد دمحم عبداالمام مهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  5

 تعدل الى تجارة المشة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  120211السيد ابوسمره السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 ضرب ارزالتؤشير:  اضافة نشاط دش حبوب فرز وتدريج حاصالت زراعية بالتجزئة و

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102121وفي تاريخ  120211ابوسمره لتجاره الحبوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 اضافة نشاط دش حبوب فرز وتدريج حاصالت زراعية بالتجزئة وضرب ارز

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102121 وفي تاريخ 120305ايهاب مسعد يوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 تعدل الى خلط وتعبئة البويات والتصدير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102122وفي تاريخ  165231محمود السعيد على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 التؤشير:  اضافة نشاط ورشة تصنيع مالبس عدا المالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102122وفي تاريخ  160404اهيم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هيام ابر -  12

 التؤشير:  تعدل الى مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102124وفي تاريخ  112534سامى عطيه زكى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 بيع وشراء فول سودانى  التؤشير:

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102124وفي تاريخ  120336عالء دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونمل عمال

تعديل النشاط , وصؾ  تم22102124وفي تاريخ  136131موريس كريم مرزوق داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التؤشير:  تعدل الى مفروشات سجاد وموكيت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102124وفي تاريخ  134346ياسر فوزى مجاهد عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التؤشير:  تعدل الى توكيالت تجارية

تم تعديل النشاط , 22102121وفي تاريخ  112214يده برلم   بلبل لبيع وشراء العمارات بالسمسره ، تاجر فرد ،  سبك ل -  15

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى المماوالت العامه والعمارات

تم تعديل النشاط , 22102121وفي تاريخ  112214بلبل للمماوالت العامه والعمارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 العماراتوصؾ التؤشير:  تعدل الى المماوالت العامه و

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  133465حسن عطوة حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التؤشير:  بيع زيوت محركات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  151451دمحم احمد الكومى ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 اضافه  نشاط  توكيالت تجارية وتوريدات عموميةالتؤشير:  

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  15231احمد عبدالعظيم سليم  حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 مؤكوالت من عجين وتسوية -التؤشير:  تعدل الى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل 22102123وفي تاريخ  151034دمحم عطيه دمحم عطيه للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى ورشه نجاره

وصؾ  تم تعديل النشاط ,22102123وفي تاريخ  10131منال عثمان عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التؤشير:  تعدل الى سوبر ماركت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102123وفي تاريخ  151411ايمان عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التؤشير:  تعدل الى نمل وتجارة مخلفات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102123خ وفي تاري 164361مهاب متولى متولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التؤشير:  اضافه نشاط برمجيات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102123وفي تاريخ  02310دمحم دسولى عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 اضافة نشاط / خدمة سيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102123وفي تاريخ  140613برلم   دمحم ابراهيم لتصنيع المالبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  25

 التؤشير:  مكتب تجارة المالبس جملة ولطاعى عدا المالبس العسكرية

تم تعديل النشاط , 22102123وفي تاريخ  140613دمحم ابراهيم احمد دمحم ابراهيم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 ارة المالبس جملة ولطاعى عدا المالبس العسكريةوصؾ التؤشير:  مكتب تج

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102123وفي تاريخ  150612دمحم مرعى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 اضافة نشاط مكتب مماوالت عمومية وانشاءات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  165012برلم   السعيد امين عبدالرحمن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  23

 التؤشير:  تعدل الى بيع احذيه بالجمله

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  112614عالء احمد دمحم ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التؤشير:  تعدل الى ورشة نجارة موبليات وابواب

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  113203فهمى دمحم البربوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خيرية  -  32

 التؤشير:  تعدل الى مخبز بلدى نصؾ الى

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102120وفي تاريخ  143215دمحم ؼريب السيد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 كيب واصالح مصاعدتر -اضافة 

تم تعديل النشاط , 22102120وفي تاريخ  32364طارق عوض هللا عوض هللا العياط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى محطة تموين سيارات وخدماتها

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120 وفي تاريخ 153332عبدالعزيز دمحم عيطه عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 مماوالت عامة ونوريدات -التؤشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  131135السيد عبدالعظيم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التؤشير:  محل تجارى لبيع الهدايا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  142223رد ،  سبك ليده برلم   ايمن صبرى مجاهد عبدالدايم ، تاجر ف -  35

 التؤشير:  تعدل الى معلؾ مواشى حالبة

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102120وفي تاريخ  122333خالد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 اضافة نشاط رصؾ الطرق والكبارى

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102112وفي تاريخ  122011عبدالؽنى دسولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  31

 التؤشير:  يضاؾ مصنع براميل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102112وفي تاريخ  111511ايمن رضوان حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 واد ؼذائيةالتؤشير:  تعدل الى تجارة م

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102112وفي تاريخ  133040صالح دمحم الصاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 التؤشير:  يضاؾ البماله

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102112وفي تاريخ  144531صبرى احمد كمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 فة نشاط تخليص جمركىالتؤشير:  اضا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102112وفي تاريخ  112353دمحم التميمى حلمى منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التؤشير:  تعدل الى تجارة وتوزيع اعالؾ

النشاط , وصؾ التؤشير:   تم تعديل22102111وفي تاريخ  112631السيد دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 تعدل الى مكتب رحالت ونمل عمال شركات ومماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102111وفي تاريخ  152646احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التؤشير:  يضاؾ توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , 22102111وفي تاريخ  122123فرد ،  سبك ليده برلم    عجمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه ، تاجر -  44

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى تعبئه وتوزيع مواد ؼذائيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102111وفي تاريخ  122123تامر عطوه عجمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 ذائيهالتؤشير:  تعدل الى تعبئه وتوزيع مواد ؼ

تم 22102111وفي تاريخ  143113دمحم عبدهللا حسن ابراهيم الشاعر لصيانة السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى مركز صيانة سيارات

تم تعديل النشاط , 22102111يخ وفي تار 143113دمحم عبدهللا حسن ابراهيم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مركز صيانة سيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102114وفي تاريخ  152266السيد خطاب راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 6ن المجموعه م 36والفمرة  10تعدل الى استيراد وتوريد مستلزمات مصانع فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102114وفي تاريخ  142330دمحم عطيه زكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  40

 التؤشير:  تعدل الى مكتب مماوالت وتشطيبات وتوريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102115وفي تاريخ  125151اسماء فتحى عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التؤشير:  تعدل الى تصنيع وتعبئه الزيوت النباتيه

النشاط , تم تعديل 22102115وفي تاريخ  112533ابراهيم دمحم رشاد السيد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مصنع خلط وتعبئه ومنظفات وزيوت عطريه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102115وفي تاريخ  31622سعد محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 تعدل الى مكتب رحالت داخليه

تم تعديل النشاط , 22102116وفي تاريخ  143113سبك ليده برلم     دمحم عبدهللا حسن ابراهيم الشاعر ، تاجر فرد ، -  53

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مركز صيانة سيارات

تم 22102116وفي تاريخ  143113دمحم عبدهللا حسن ابراهيم الشاعر لصيانة السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 صيانة سيارات تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل الى مركز

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102116وفي تاريخ  112122على جمعه على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التؤشير:  يضاؾ تعبئة زيت طعام سائل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اط , وصؾ تم تعديل النش22102116وفي تاريخ  155135احمد دمحم يحيى ابراهيم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التؤشير:  تعدل الى فرز وتجنيب وتحميص وتمشير الحاصالت الزراعية بالتجزئة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102116وفي تاريخ  120322دمحم ابراهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التؤشير:  تعدل الى طحن بن وتعبئه يدويه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102111وفي تاريخ  112053حفوظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عبدالعزيز دمحم م -  53

 التؤشير:  تعدل الى مماوالت عامه وتوريدات عموميه

تم تعديل النشاط , 22102111وفي تاريخ  155134احمد دمحم ابوالفتوح حسين عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  50

 دل الى تجارة وتوريد ادوات السباكة بالجملة ومماوالت وانشاءاتوصؾ التؤشير:  تع

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102113وفي تاريخ  113261عبدالفتاح السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التؤشير:  اضافة نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102113وفي تاريخ  133411 رشا ثابت نجيب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  61

 التؤشير:  تعدل الى بيع اجهزه كهربائة وادوات منزلية

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102113وفي تاريخ  121546دمحم حسن دمحم عرايس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 مكتب توريدات عامه ومماوالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102113وفي تاريخ  13025السيد  مرسى العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مراد  دمحم  -  63

 التؤشير:  تعدل الى تجارة االجهزة الكهربائية والمنزلية

اط , تم تعديل النش22102113وفي تاريخ  152205عمرو عبدالرحمن اسماعيل دمحم حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مطعم وكافتريا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102113وفي تاريخ  126511اسماعيل دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التؤشير:  تعدل الى ممشرة فول سودانى

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102113وفي تاريخ  155213ليلى دمحم ابراهيم على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التؤشير:  اضافة نشاط /تصنيع و تعبئة و تجفيفو تكرير ملح الطعام بانواعه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  162116ابراهيم طالل ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التؤشير:  تعدل الى مطعم تين اواى

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  166512كريمه دمحم خليل حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 التؤشير:  اضافة نشاط الميام باعمال النظافة

وصؾ تم تعديل النشاط , 22102121وفي تاريخ  141064عطا هللا االسمر تايه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  60

 التؤشير:  تعدل الى تربيه مواشى حالبه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  126066عماد حسن الصادق االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التؤشير:  اضافة نشاط مكتب توريدات عمومية

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121اريخ وفي ت 113412شولى محمود فوزى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التؤشير:  تعدل الى بماله

تم تعديل النشاط , 22102121وفي تاريخ  113101السيد عبدالجليل عبدالعاطى عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى معرض بيع موبيليا

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102121وفي تاريخ  162344سبك ليده برلم   ريهام مجدى حسين دمحم ، تاجر فرد ،   -  13

 بمالة وتموين -التؤشير:  تعدل الى 



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

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102122وفي تاريخ  142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التؤشير:  تجاره محمول

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102122وفي تاريخ  152266تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد خطاب راشد دمحم ، -  15

 6من المجموعة  36والفمرة  10تعدل الى توريد مستلزمات المصانع واالستيراد فيما عدا المجموعة 

تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  تعدل  تم22102122وفي تاريخ  31135تامر دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 الى اكسسوارات سيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  الؽاء 22102122وفي تاريخ  11112دمحم على شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 نشاط المفروشات

تم تعديل النشاط , 22102122وفي تاريخ  145214سهير سعيد جمال الدين  دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التؤشير:  بمالة تموينية

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102122وفي تاريخ  131121دمحم نجيب يونس عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 اضافة نشاط منظفات صناعية ومبيدات حشرية منزلية واستيرادها  التؤشير:

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113610ابراهيم عالء ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التؤشير:  تعدل الى منتجات البان

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102124وفي تاريخ  163631  السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  31

 تعدل الى مضرب ارز

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102124وفي تاريخ  160410دمحم جميل رجب السيد ؼرابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التؤشير:  يضاؾ النظافه

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102124وفي تاريخ  112126يده برلم   عادل السيد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  33

 اضافات االعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102125وفي تاريخ  153243سامى عجيب عبدالعزيز على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 تصنيع الواح الكونتر -التؤشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , 22102125وفي تاريخ  153622حميد حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا عبدالسالم عبدال -  35

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى حدايد وبويات

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102125وفي تاريخ  142231يحيى سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 عمومية وتوكيالت تجاريةتعدل الى مكتب توريدات 

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102125وفي تاريخ  152212مياده خليل عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التؤشير:  مستودع احذية جملة

ديل النشاط , تم تع22102123وفي تاريخ  150003عبدالرحمن على اسماعيل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  130303دمحم السيد دمحم حسين هديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 التؤشير:  تعدل الى عمل وبيع حلوى جافة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  01123، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على عبدالحافظ احمد عبدالحافظ  -  02

 التؤشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  163321محمود رجب دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 مشاتالتؤشير:  يضاؾ تصنيع عصير وممر



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

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  163450احمد عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  02

 التؤشير:  يضاؾ اضافات اعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  123036محمود احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 :  تعدل الى تجارة مواشى حالبهالتؤشير

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102120وفي تاريخ  162152ايمن عبدهللا احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  04

 التؤشير:  يضاؾ مماوالت عموميه وتوريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  06121اشرؾ اسماعيل دمحم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  05

 التؤشير:  تجارة العطارة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  152022ناصر حامد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  06

 التؤشير:  تعدل الى  تجاره حبوب واعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114153سعيد موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 التؤشير:  تعدل الى حظيرة مواشى

تم تعديل النشاط , 22102132وفي تاريخ  142151اسالم عادل الشوادفى خميس احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى حلول برمجية و وسوفت وير

تم تعديل النشاط , 22102132وفي تاريخ  160351د عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اشرؾ عاطؾ حامد فهمى احم -  00

 وصؾ التؤشير:  بمالة وتموين

تم تعديل النشاط , 22102132وفي تاريخ  125525عبدالمنعم خليفة مرسى دمحم الهابط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 مواد ؼذائيه وصؾ التؤشير:  تعدل الى توريد وتعبئة

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  112315احمد دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 التؤشير:  يضاؾ توريدات اؼذيه ووجبات وخدمات نظافه وتوريدات عموميه داخل موالع شركات البترول

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  112220سبك ليده برلم     الفهاد للتوريدات العمومية ، تاجر فرد ، -  122

 التؤشير:  اضافة نشاط مماوالت

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114131احمد طلعت محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التؤشير:  تعدل الى بيع حلوى من عجين وجافه

تم تعديل النشاط , 22102131وفي تاريخ  125626دالهادى محمود بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عب -  124

 وصؾ التؤشير:  تعدل الى مركز بيع وتداول االدوية واللماحات البيطرية

لنشاط , وصؾ تم تعديل ا22102131وفي تاريخ  143232دمحم سعيد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التؤشير:  تعدل الى بيع تكييؾ وفالتر مياه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113320ميرفت فايز عبدالسيد حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التؤشير: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113323احمد سامى دمحم مصطفى جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  113331فاطمة السيد ابراهيم اسماعيل عجالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113345دمحم بدوى متولى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113352دمحم الشحات السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113332د دمحم احمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السي -  6

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102124وفي تاريخ  113022عصام مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113016ناديه على دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113033احمد مصطفى عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113041د عاشور محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد سعي -  12

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113062هبه داإد اسماعيل مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113011دالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دينا على عبدهللا عب -  12

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114224اشرؾ عبده يوسؾ الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114225ر فرد ،  سبك ليده برلم   زينب على السيد دمحم ، تاج -  14

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102112وفي تاريخ  114243ابراهيم السيد محمود ابراهيم مهير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114245يال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم مؽاورى ابراهيم الك -  16

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114262احمد صالح عبدالسالم زياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114263اجر فرد ،  سبك ليده برلم   ضاحى دمحم هاشم ابراهيم ، ت -  13

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114122شيماء حسام على احمد الرماح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 وصؾ التؤشير: خاص
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 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114111فرد ،  سبك ليده برلم   امل دمحم حسانين ضيؾ هللا ، تاجر  -  22

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114131منى عبدالمعبود احمد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114150فرد ،  سبك ليده برلم   وجدى نبيل حسن خليل مباشر ، تاجر  -  22

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102116وفي تاريخ  114133مرفت دمحم البرماوى عبدالدايم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114102،  سبك ليده برلم    احمد صبحى دمحم جوده ، تاجر فرد -  24

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114131دمحم ابراهيم سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114222بك ليده برلم   ابراهيم احمد ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  س -  26

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114233حسام دمحم اليمانى دمحم صوابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114241طهره لطفى نجدى عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114252نها دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114210د دمحم شريخه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رشا احم -  32

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114256سحر عبدالمنعم زين احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114312مود الفالوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم مصطفى السيد مح -  32

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114316سميه فتحى عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102122وفي تاريخ  114341بدالعزيز وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسامه دمحم فتحى ع -  34

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114363ابراهيم رضا حلمى شولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113325ميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على عزمى على عبدالح -  36

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113312زينب حسن عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113353جر فرد ،  سبك ليده برلم   مريم طارق عبدالعزيز على ، تا -  33

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113302يوسؾ عبدالعظيم يوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113305سبك ليده برلم   احمد السيد احمد حسين ، تاجر فرد ،   -  42

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113301سحر عيد محمود ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113301برلم   احمد مصطفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  42

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113023دمحم زؼلول دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113043مهجة صابر ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113032عمرو دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113010ادهم هانى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113013دمحم السيد دمحم عبدالؽفار النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123تاريخ وفي  113034احمد عبدالبالى احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114224ساميه عبدالرحمن دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  40

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112وفي تاريخ  114232امانى مسلم صابر بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114212دمحم فتحى على السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114211محمود عبدالحميد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114232دمحم رجب لمطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصؾ التؤشير: خاص

عديل نوع الشركة , وصؾ تم ت22102114وفي تاريخ  114234عاطؾ دمحم هاشم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102114وفي تاريخ  114122وليد نبيل عبداللطيؾ موسى حربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 , وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114202خالد احمد دمحم عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102115وفي تاريخ  114141دمحم بسيونى عمل يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  166225عبدالباسط جبر يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايه  -  53

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114162دنيا دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  50

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114115تولى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   بهاء الدين دمحم م -  62

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114101مادلين شولى سولاير عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114222، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالحميد دمحم دمحم عمر  -  62

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114221مها دمحم السيد عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 التؤشير: خاص

وفي تاريخ  114261والتوريدات العمومية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مإسسة الوصيفى للمماوالت العامه  -  64

 تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص22102113

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114214عالء عيد عوض دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114251هللا السيد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سعيد عبد -  66

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114313احمد ماهر دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114322صبرى محمود االهوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى عبدالعزيز  -  63

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114233رمزى الشحات خيرى سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  60

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114202لى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام دمحم ع -  12

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113332شيماء ابراهيم امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113326ولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد السيد عبدالحافظ دس -  12

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113320سامح دمحم عطيه مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113366جر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم ابراهيم عبدهللا ، تا -  14

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113354كيرلس جرجس ؼبلاير يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113356ليده برلم    دمحم السيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك -  16

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113021ايهب حاتم صالح عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113026ه برلم   عبدهللا دمحم زؼابة عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  13

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113022عبدهللا عبدالعظيم حسن حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113023م   رضا عبدهللا دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  32

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113055عبدالعزيز محمود السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113054رلم   دمحم دمحم عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  32

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113065ابراهيم السيد ابراهيم بلبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  113066رلم   صباح عبدالرإؾ عبدالحميد ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  34

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114214احمد دمحم عبده سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114223دمحم طارق دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114215دمحم السيد حسين السيد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114222شا حامد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ر -  33

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102112وفي تاريخ  114243احمد عباده مصيلحى احمد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102112وفي تاريخ  142606الد سعيد فكرى الخصوصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد خ -  02

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114266صبرى السيد احمد عطيه الفواخرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114261ه احمد دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد -  02

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114211سلوى دسولى عبدالوهاب داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114215د جودة سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رحاب السي -  04

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114233دمحم ابراهيم عبده على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  05

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102115وفي تاريخ  114145على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم عبدالعزيز دمحم -  06

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114136حنان طلعت على عبدالجليل سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114112السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم دمحم  -  03

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114111دمحم عبدالمادر احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  00

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114106تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   انور حسن عباس حسن ،  -  122

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114236احمد رمزى دمحم على الباشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114216تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد اشرؾ دمحم كمال ابراهيم ،  -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114213حنان السيد حسنين ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102113وفي تاريخ  114216فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم حجاج يوسؾ حجاج ، تاجر -  124

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114310رمضان محمود عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113311ليده برلم   هند عادل دمحم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك  -  126

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  31122عبير سمير دمحم حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  113322سبك ليده برلم   دمحم عبدالمنعم عبدهللا عبدالرحمن فياض ، تاجر فرد ،   -  123

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113360طه شحتو احمد كحيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  120

 التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113353   مصطفى خالد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  112

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  145253احمد فوزى السيد ربيع نوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113303مطيعه احمد السيد هليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113024هناء على دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113032دمحم سعيد محمود ابراهيم مهير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113043رمضان وصفى مختار عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  113033نادى سيد احمد ابراهيم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114211عديله الهادى حامد احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 خاص وصؾ التؤشير:

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114213دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114221مصطفى حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  110

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112وفي تاريخ  114234 يحيى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  122

 التؤشير: خاص

تم تعديل 22102111وفي تاريخ  114265داود للتوريدات العموميه والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114240دمحم عبدالمادر دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114216هيثم عبدالمنعم دمحم على االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114110هناء سعيد عبدالفتاح الطنوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114113دمحم سامى اسماعيل على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114143ابراهيم دمحم عوض عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114163مالن جرجس كامل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114135محمود دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  123

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114110محمود السيد صالح اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  120

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114166يز سالمه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن عبدالعز -  132

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114223دمحم السيد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114231احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا احمد السيد -  132

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  143232دمحم سعيد محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114252الحالبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   المديم لتربية المواشى  -  134

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102113وفي تاريخ  114260اشرؾ دمحم توفيك خضرى المعالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114323صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم صالح حسن -  136

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114202دمحم صالح حمدان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114313ج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عبدالمعبود على فر -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114335صالح الدين عبدالسالم عبدالحميد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  130

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114303ابر دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد صابر احمد ص -  142

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113323رحاب اسماعيل دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113336ية احمد رشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالفتاح عط -  142

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113361عبيد زكى عبدالمجيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  113314احمد عبدالوهاب عبدالرحمن بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113304السيد احمد راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 التؤشير: خاص



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

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113300عماد سعيد السيد سعد عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113020عبدالمادر على عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113032سليمه عمر سالمه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  113052مصطفى دمحم عبدالفضيل عبدالمجيد عسر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  140

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113064رضا احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113014كريم ابراهيم كمال فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113030اسامه ابراهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  152

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  113001ابراهيم صبحى دمحم ابراهيم شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114221صبرى حسينى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه -  154

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114231محمود على عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114244سريع احمد ابوالحاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شعبان ابو  -  156

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114260دمحم على انور محمود داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114205عبدالحميد حلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هبه محمود  -  153

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114206احمد السيد موسى زامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  150

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114142العزيز عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فتحى عبدالمنعم عبد -  162

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  114162حسام على عبدالفتاح الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114132محمود السيد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد -  162

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114155هيثم على ماهر ذكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  111262على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم حسن احمد -  164

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114214دمحم محسن مختار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114213، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالفتاح على عبدالسميع -  166

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114212احمد على دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114223ر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم بهاء الدين احمد ، تاج -  163

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114235سعاد ابراهيم عبدالجليل الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  160

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  155546فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم على فوزى عطاهللا ، تاجر -  112

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114212سعيد ثابت دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114263السيد عبدالعظيم دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114232انتصار عيسى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114204دمحم دمحمى عبدالحافظ دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114352السيد ماهر عوض عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113313تامر احمد دمحم على عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113343احمد دمحم انور دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113334احمد على على عيسوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113362وليد عبدالمحسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  110

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113306عدلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم يوسؾ  -  132

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  113013عبدالناصر عيد عبدالمادر عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113035حمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حامد ا -  132

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113033دمحم دمحم محروس دمحم عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  113051بدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى هشام مصطفى ع -  134

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113033هدى دمحم ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  113012هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل عوض هللا وهبه عوض  -  136

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  166263احمد عبده محمود دمحم العمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114241 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فولية شبراوى مصطفى دمحم -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114213احمد صادق دمحم صادق الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  130

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114232، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو دمحم حمود سيد احمد  -  102

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114231على عبدالعظيم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114121جر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام لطفى عبداللطيؾ محمود ، تا -  102

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102114وفي تاريخ  114111عمرو جوده السيد ابراهيم الشاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  103

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114113فرد ،  سبك ليده برلم    محمود جمال فهمى انور ، تاجر -  104

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102116وفي تاريخ  114103السيد رضا عبدالحك عبده العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  105

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114101ر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم احمد ابراهيم عمر ، تاج -  106

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114222دمحم محمود عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114223فرد ،  سبك ليده برلم   فريد دمحم فريد السيد دمحم ، تاجر  -  103

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114224ماهرمصطفى كامل محرم ابو الرايات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  100

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114245جر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم رشاد عبدالمطلع ، تا -  222

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102113وفي تاريخ  114251احمد سعيد السيد سيداحمد الصوالحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114211احمد دمحم دمحم دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114201دمحم ابرهيم عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 اصوصؾ التؤشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114203صالح سمير ابراهيم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102121وفي تاريخ  114321ايمن عبدالفتاح عبدالرإؾ النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 خاص, وصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114340لبنى عبدالعزيز حسانين عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114321السيد السيد مصطفى دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 ؤشير: خاصوصؾ الت

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114334رمضان فوزى دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114331دمحم رمضان دمحم الباز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  220

 صالتؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114302عبدالرحيم دمحم فإاد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113322ايه دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113316نهى ممتازالسيد نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  142021سعيد ابراهيم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113351ين دمحم السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حس -  214

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  141205هيثم دمحم الطيب خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113350ابوجبل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هبه صالح  -  216

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113331دمحم شعبان دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113025براهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ابراهيم حسن ا -  213

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113026دمحم عرفة دمحم عرفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  210

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102124وفي تاريخ  113022دالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى طارق دمحم حامد عب -  222

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113040وائل متولى عبدالمجيد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113051 عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اكرام حلمى دمحم دمحم -  222

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113050اسامة عبدالحميد موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114223عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شريفه محمود دمحم -  224

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114212عالء جمال دمحم رشاد عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114222يارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ورشة عبدالحليم لدوكو الس -  226

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102112وفي تاريخ  114233عبدالممصود دمحم عبدالممصود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114255نى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد امين حسي -  223

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114210طارق يوسؾ يوسؾ بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  220

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114235عمرو عبدالمعز على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114115عبدهللا دمحم دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102114وفي تاريخ  114201ريؾ ابراهيم عوض هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ش -  232

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114133هانى سمير محمود عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102115وفي تاريخ  114124بدالحميد نعمان عبدالحميد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ع -  234

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114126احمد عبدالعزيز دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114104منى عبدالعزيز حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114105عادل احمد حسن حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114221ياسر رجب حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114222عرفات مهدى عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  230

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114210ى دمحم سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   تامر عدل -  242

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114226اشرؾ عثمان حافظ دمحم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114212سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جابر دمحم ال -  242

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114322عالء عاطؾ عبدالسميع عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114312د عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هدى متولى سي -  244

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114343كريم دمحم سعيد سالم ابراهيم الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102121وفي تاريخ  113312طفى عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام مص -  246

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113364عالء دمحم احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113336د الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد دمحم احم -  243

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  142423احمد انيس فإاد فالوجى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  240

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113310سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ ؼنيمى مهدى -  252

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  145021سيد عبدالعزيز احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113044جر فرد ،  سبك ليده برلم   كريم خالد سمير حسن ، تا -  252

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113036فضل عطيه فضل عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113061سبك ليده برلم   وائل دمحم دمحم بيومى نوفل ، تاجر فرد ،   -  254

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113003حنان عبدالحميد مسلم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114211بك ليده برلم   مصطفى ماهر مصطفى السيد شلبى ، تاجر فرد ،  س -  256

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114252زينب صالح الدين فهمى دمحم جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114264ر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالفتاح عبدالممصود طاحون ، تاج -  253

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114123حسنات رمضان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  250

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114124ناديه ابو يحيى عبدهللا عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114142نادر عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 شير: خاصالشركة , وصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114143دمحم احمد عبدالنبى عطوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114161دمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 شير: خاصوصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114161دمحم عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  114153سحر رجب حسين عودة الؽمازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 تؤشير: خاص, وصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  163631السيد على دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114213ناصره عبدالعزيز عبدالعظيم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 ير: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114242صبحى عبدالحميد مهدى الليس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114253آية حسنى السيد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  260

 خاصوصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114266عزة عيد دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114232دمحم عبدالرحمن السيد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114200عبده دمحم عبده السيد الميت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  153131حسن السيد احمد دمحم عطية البساتينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 ير: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114322اسماء دمحم عبدالرحمن السيد علوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114330هشام دمحم رمضان منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 شير: خاصوصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114331دمحم احمد عبدالمنعم ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114305مإسسه مصطفى امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 صالتؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة 22102124وفي تاريخ  120511احمد دمحم ماهر احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114360دمحم احمد دمحم على بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  210

 صالتؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114353السيد حسن عبدالعزيز حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113315تهانى دمحم دمحم رشاد زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113310دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113314مصطفى ثابت عبدالعزيز خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113315السيد حامد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113352اسالم سمير محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  113311لسيد عبداللطيؾ اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شريؾ ا -  236

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113012ابراهيم عرالى ابراهيم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113025عمر عبدالتواب احمد وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113023هيبت دمحم فرحات على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  230

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  133661كل عادل نصيؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ماي -  202

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113061عماد عبدالؽنى امام عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  201

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  113012مود عبدالرإوؾ عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم مح -  202

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114220دمحم عرالى السيد احمد عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  203

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113001دمحم احمد دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا  -  204

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  113003سعيد عبدالمادر عبدالستار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  205

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114236عبدالحميد على عبدالحميد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  206

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114254شيماء جاد دمحم احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  201

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114250امين دمحم سيد احمد الهريسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  203

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114121هانى عبدالسالم عبدالمتعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  200

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114112سامح سعيد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114123حماده محمود السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114135مود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مح -  322

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114125آية شلمامى ادريس خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  323

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  114154احمد دمحم السيد ابوالخير طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114112دمحم صبرى ابراهيم عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  325

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114114ناصر دمحم مسلم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  145220حسن دمحم ابراهيم دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114233دمحم احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شيماء -  323

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114223هاله فريد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  320

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114231جبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد طلعت جبر دمحم  -  312

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114213دمحم السيد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114262اجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد السيد حامد السيد ، ت -  312

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114321احمد دمحمى دمحمى دمحم المنيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114203، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسين رجب حسين بهنساوى طاحون -  314

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114342دمحم عمر كريم عمر الشربينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  10432بدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد الدين عبدهللا مصطفى ع -  316

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102122وفي تاريخ  113344دمحم جاب هللا فتوح مرداش سلوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113343ايمن منير عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113363يسرى هشام دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  310

 التؤشير: خاص

تم تعديل 22102123وفي تاريخ  113302بدالمنعم محمود عبدربه رضوان السماحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ع -  322

 نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113333نورا دمحم محمود عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102124وفي تاريخ  113023طارق كسبان عبدالعال ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113034ام دمحم رمضان يونس برعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  323

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113042هانى دمحم برهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113041دمحم دمحم على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  325

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113031احمد دمحم عبدالعزيز دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113031دمحم رفعت لطب فهمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113016لسيد سلمى دمحم سلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  323

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114226دمحم عبدالحميد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  320

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  165352النادى دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شادى احمد ثابت -  332

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114231دمحم دمحم احمد على السنباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114233حمود عبدالعظيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد م -  332

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114256امال سالمة عطية االنور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  333

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114263دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايناس احمد  -  334

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102114وفي تاريخ  114233محسن عبدالعظيم حسنى عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  335

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114230عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالحليم على  -  336

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114116صبحى حسنى على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114130لعزيز حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم احمد عبدا -  333

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114140عبير السيد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  330

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114164اب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد كمال فهمى دمحم دي -  342

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114156ياسمين على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114225م ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابانوب وديع ابراهيم داود ابراهي -  342

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114211ايمن عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114211عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد حسن عمار حسن  -  344

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114250محمود دمحم دمحم عيسى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102113وفي تاريخ  114122دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  346

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102113وفي تاريخ  114215مصطفى زينهم مصطفى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 ر: خاصالشركة , وصؾ التؤشي

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114324خالد حمزه حسين حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114236احمد سالم حسن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  340

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114323نانى سعيد احمد ابوطالب صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  352

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113326محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113326د دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمو -  352

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113333احمد حسينى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  353

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113311راهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على السيد على اب -  354

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113355دمحم موافى على ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  355

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113316تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد ابراهيم دمحم ابراهيم ،  -  356

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113313رسميه سعد سالم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113330،  سبك ليده برلم   المإسسه الهندسيه للمبانى ، تاجر فرد  -  353

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113021هالة عبدالعظيم دمحم دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  350

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113036تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عفاؾ السيد عبدهللا دمحم عبدهللا ،  -  362

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113030احمد حسنى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113052ك ليده برلم   هانى احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سب -  362

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113015هدى حسين محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  363

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114216  احالم صالح عيد درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  364

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114210اسالم هشام حامد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  365

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112تاريخ وفي  114230انجى عادل فهمى مترى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  366

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114212خالد عبدالجليل دمحم حرموش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111ي تاريخ وف 135621دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  363

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114214عطية دمحم عطية حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  360

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114123دمحم فتحى السيد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114113ابوبكر اسامه دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114123عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114133احمد ماهر عبدالعزيز رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114163هند مسعد ابراهيم احمد زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114151روفيدا منصور موسى هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114134احمد محمود سليمان عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114133ابراهيم دمحم عبدالحليم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114103احمد دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114226جهاد دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  310

 التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114241يد عيسى عطية على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الس -  332

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114261السيد ثروت جوده عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114311 دمحم مصطفى عبدالدايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالدايم دمحم -  332

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102121وفي تاريخ  114311محمود عبدالحفيظ عبدالنبى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  333

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114315عبدالصمد ابراهيم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  334

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114342عمر عبدهللا مهدى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  335

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113324سامى دمحم دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  336

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113333دمحم احمد جمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113362دالمجيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ذكى عب -  333

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113311احمد عبدالمادر مصطفى دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  330

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113333ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مينا منير  -  302

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113021احمد دمحم السيد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  301

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113022نى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود جمعه دمحم حف -  302

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113020فوزيه عمرى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  303

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  153124اجر فرد ،  سبك ليده برلم   ممدوح دمحم فرحان سالمه ، ت -  304

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113045وجيه عبدهللا عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  305

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113053فرد ،  سبك ليده برلم    فاطمه دمحم رمضان دمحم ، تاجر -  306

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113013احمد عبدالحميد السيد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  301

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113002ر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد السيد ابراهيم احمد عمر ، تاج -  303

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  113004عادل عمر رجب ابراهيم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  300

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114212تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الهام الهادى حامد احمد حسن ، -  422

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114220عالء محمود مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114253د ،  سبك ليده برلم   دمحم ممدوح دمحم احمد حسن ، تاجر فر -  422

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114261سناء يوسؾ عيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  423

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114200دمحم عبدالرحمن ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  424

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114112طارق حسين دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  425

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114132دمحم سعد حسن دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  426

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102115وفي تاريخ  114141احمد سعيد حسن الملط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114151فوزى عبدالمدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مرسا يوسؾ -  423

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  114102ندى السيد عبدهللا السيد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  420

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102116وفي تاريخ  114161عادل محمود مصلحى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نسمه -  412

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114224عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114220فنحيه دمحم السيد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114234الزهراء دمحم اسماعيل ابراهيم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114240احمد دمحم عبدالهادى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102113وفي تاريخ  114264عفاؾ عبدالرحمن يونس عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  415

 اصالشركة , وصؾ التؤشير: خ
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تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114325وائل زكى رومان ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114320منى سامى عطيه يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  152333سعيد محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد  -  413

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114326حسين عبدالوهاب السيد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  410

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114331دالرازق عبدالسالم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد عب -  422

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113313رحاب عبدالصبور توفيك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113341حمد عبدالفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام ا -  422

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113335عبدالعزيز مشهور عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  423

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113313 فتحى عيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدهللا -  424

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113303محمود حسن احمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  425

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113012ين السيد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد حس -  426

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  113014احمد عبدالمنعم السيد عبدالمجيد عز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  113010سيد خالد ابراهيم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ال -  423

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113063احمد وائل حافظ دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  420

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  113060عبدهللا عادل حلمى عرفة دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113032احمد مختار يوسؾ دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  431

 اصوصؾ التؤشير: خ

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114213سحر محمود عبدالعزيز دمحم الفالوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114242امنيه محمود ابراهيم احمد شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  433

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112وفي تاريخ  114246دمحم نعيم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  434

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102112وفي تاريخ  114242حجازى عبدالمحسن دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  435

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114204دمحم عوض عبدالفتاح حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  436

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114126خالد على السيد دمحم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  431

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102114وفي تاريخ  114122احمد ابراهيم دمحم ابراهيم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  433

 خاص , وصؾ التؤشير:

تم تعديل نوع الشركة 22102115وفي تاريخ  114121هانى فهمى حسن الداودى الخياط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  430

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114160بهجت صالح احمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  442

 اصوصؾ التؤشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114116هشام سمير دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114153سعيد موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  442

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114100دمحم احمد عبدهللا عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  443

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114232مهاب حسين دمحم احمد الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114212ساره الهندى اسماعيل منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  445

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114221دينا عبدالحميد عبدالجواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114253رامى احمد عليوه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114211حسن على حسانين عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  443

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114235 احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم -  440

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114234احمد الشوادفى احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  452

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114206د الفاكهة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جامع لتوري -  451

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  114322ثناء حسن عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  452

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114341 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم عبدالعال فهمى دمحم -  453

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  152152دمحم اسماعيل عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  454

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114332 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هبه عبدالحميد محمود دمحم -  455

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113321اسماء دمحم كمال على نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  456

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113331يم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الشافعى حسين دمحم ابراه -  451

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  113330احمد دمحم سالم هندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  453

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113365فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالمعطى على مرسى ، تاجر  -  450

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113361اسامه عبدالعظيم ابراهيم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  462

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113340فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فريد عبدالرحمن فريد ، تاجر  -  461

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  113331احمد رفعت ابراهيم دمحم مزروع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  462

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113011ايات احمد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  463

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113015فوزيه محمود دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  464

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  113024احمد دمحم على دمحم عنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  465

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  121432السيد دمحم على روق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113062يد يوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد الس -  461

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  120165معرض جاويش للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  463

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113006هيم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم مصطفى دمحم ابرا -  460

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113005طارق فهمى على عبدالحفيظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114225، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود حجازى المرسى على -  411

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102112وفي تاريخ  114221احمد بهجت عبدالفضيل جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114251، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم احمد عبدالسميع دمحم -  413

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  152646احمد عادل عماره حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102114وفي تاريخ  114203لح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالرإؾ يوسؾ عبدالدايم صا -  415

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114231دمحم السيد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114236اد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فايزه محمود عبدهللا الحد -  411

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102114وفي تاريخ  114120سحر دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102115وفي تاريخ  114131سبك ليده برلم    احمد طلعت محمود دمحم ، تاجر فرد ،  -  410

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114152جيهان صليب ميخائيل حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114136ليده برلم    احمد احمد السيد ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك -  431

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114221سمر عطيه دمحم الحمار عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114220،  سبك ليده برلم    حماده ابوهاشم حماده عبدالبارى ، تاجر فرد -  433

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102111وفي تاريخ  114232امينه لطفى ابراهيم ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  434

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114243بك ليده برلم   سحر خالد دمحمؼريب ، تاجر فرد ،  س -  435

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102121وفي تاريخ  114231دمحم محمود ابراهيم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  436

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114205ليده برلم    عالء دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك -  431

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114321احمد عبدالمادر احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  433

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  11112   دمحم على شاهين على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  430

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102122وفي تاريخ  114345احمد ابراهيم عبدالعزيز دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  402

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113321ايمن محمود احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  401

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113332ايمان دمحم السعيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  402

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113342خضر عيسى دمحم درباله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    باسم -  403

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113351محمود بركات محمود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  404

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113312نين امام عربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حسا -  405

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113334دمحم السيد حسين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  406

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113011ر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو دمحم مصطفى عم -  401

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113013احمد السيد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  403

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113031ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم محمود على حس -  400

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113042تامر عبدالحميد على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  113063، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ناصر حسينى الدمرداش اسماعيل  -  521

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  113011محمود سعيد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113002فرد ،  سبك ليده برلم   رامى السيد سالمه ابراهيم ، تاجر  -  523

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  113000احمد دمحم دمحم اليمانى مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  524

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114222جر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالحميد السيد عبدالاله على ، تا -  525

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 22102112وفي تاريخ  114241صالح متولى احمد براهيم البالط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  526

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102111وفي تاريخ  114262، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مى عطيه سليمان عطيه الشوربجى -  521

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114253رحاب احمد محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  523

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102114وفي تاريخ  114202فرد ،  سبك ليده برلم   احمد رمضان كردى حسن حمودة ، تاجر  -  520

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114121وليد عمر عبداللطيؾ عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114114سبك ليده برلم     دمحم احمد احمد محمود صالح ، تاجر فرد ، -  511

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102115وفي تاريخ  114132طارق محمود احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102115وفي تاريخ  114144برلم   نها دمحم عبدالمنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  513

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  114165ايمن احمد دمحم عبدالمعطى العش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114111   دمحم متولى دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  515

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114113السيد دمحم السيد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114215محمود سعيد دمحم حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114230ايمن عالم حسن عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  513

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114225دردير السيد الحسينى دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  510

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114255دمحم عدلى دمحم شام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114262نجاه حسينى ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  521

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102121وفي تاريخ  114233السيد عبدالحميد دمحم ابراهيم عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 خاص , وصؾ التؤشير:

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  114230انس طارق احمد عبدالرحمن ؼزية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  523

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  114314سعيد دمحم عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  524

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  114352ليلى مجاهد عماره دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  525

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113312دمحم ابراهيم دمحم مصطفى حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  526

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  113323فتحى محمود فتحى محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  521

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  113321احمد منير امين ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  523

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  113342عبدالخالك عمر عبدهللا السداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رفيدة -  520

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  113363منال عيسى حسن عجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  155053 شهاب الدين مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  531

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113335ماجده عطيه عبدالحليم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113021شولى ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام -  533

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  113031دمحم الشحات عفيفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  534

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102121وفي تاريخ  113046ح السيد مصطفى دحية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا صال -  535

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  120165معرض جاويش للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  536

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  113035احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم دمحم  -  531

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114222ايمن دمحم السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  533

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114223دة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على دمحم محمود على جو -  530

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114226دمحم البالسى ؼازى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  542

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112وفي تاريخ  114232اجر فرد ،  سبك ليده برلم   والء دمحم كمال عوض ، ت -  541

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102112وفي تاريخ  114223حماده سعيد ذكى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  542

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفي تاريخ  114252سبك ليده برلم   سامى دمحم احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،   -  543

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114251محمود زكى بدوى دمحم سراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  544

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114122بك ليده برلم   ابراهيم حسن عبدالفتاح السيد ، تاجر فرد ،  س -  545

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102114وفي تاريخ  114125امال عثمان عبدالرحمن البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114201سبك ليده برلم    امير دمحم السيد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  -  541

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102115وفي تاريخ  114134عائشه مصطفى احمد على عطعوط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  543

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102116وفي تاريخ  114132نجالء فتحى الشافعى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  540

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102116وفي تاريخ  114152سمر مصطفى امين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  552

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102116وفي تاريخ  112263احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  551

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  112313شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  552

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102111وفي تاريخ  114242م وجيه عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسال -  553

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114254امنية عمرو دمحم طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  554

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102113وفي تاريخ  114263يد عبدهللا عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم الس -  555

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102113وفي تاريخ  114265اسامة السيد دمحم سليم ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  556

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفي تاريخ  00420بده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جمال دمحم ع -  551

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114326صباح على دمحم ابومليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  553

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102121وفي تاريخ  114201عى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالحميد دمحم دمحم بر -  550

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 22102122وفي تاريخ  114325دمحم على مصطفى اسماعيل شكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  562

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114366سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد فتحى عبدالسالم احمد -  561

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114362دمحم احمد عبدالمادر صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  562

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114415د سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حماده نبيل جوده احم -  563

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114420السيد دمحم موسى على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  564

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114445 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا عبدالرحمن دمحم دمحم -  565

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114443مكتب الحمالوى لنمل البضائع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114463، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ثروت عبدهللا ابراهيم -  561

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114432اشرؾ دمحم محمود ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  563

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114405، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منال فرجانى احمد دمحم عصفور -  560

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114403عماد دمحم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114523فرد ،  سبك ليده برلم    عماد صبحى السيد وهبة ، تاجر -  511

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114540حمدى حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114565ده برلم   دمحم كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  513

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114531منال احمد دمحم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114356ده برلم   ابراهيم عبدالعزيز على حسين ، تاجر فرد ،  سبك لي -  515

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114316اشرؾ السيد رمضان السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114314برلم   هناء توفيك احمد دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  511

 وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114452سها حسين فاروق حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  513

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114446السيد مصطفى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  510

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114461احمد دمحم احمد دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114404ياسر احمد دمحم دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  531

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114511منيره ابراهيم احمد مصطفى المرعيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114431امل احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  533

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  130165احمد دمحم البيومى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  534

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114535اء الدين عاطؾ دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   به -  535

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  05223عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  536

 ؤشير: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114544شيماء حسن اسماعيل منصور اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  531

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114512دمحم احمد صبرى عباس يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  533

 التؤشير: خاصوصؾ 

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  142265عبدهللا دمحم احمد عبدهللا لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  530

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114334ماجده محسوب النبى محمود خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  502

 ة , وصؾ التؤشير: خاصالشرك

تم تعديل نوع الشركة , 22102114وفي تاريخ  114364محمود دمحم السيد على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  501

 وصؾ التؤشير: خاص

وصؾ  تم تعديل نوع الشركة ,22102124وفي تاريخ  114354احمد دمحم دمحم الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  502

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114412رضا دمحم السيد رجب الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  503

 وصؾ التؤشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,22102125وفي تاريخ  114422شيرين عبدالمنعم دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  504

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114442نبيل دمحم وصفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  505

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  114442مختار حسين عبدالمنعم البطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  506

 التؤشير: خاص , وصؾ

وفي تاريخ  114510السماحى للتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه وتجاره المالبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  501

 تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص22102120

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114416عبير سعيد دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  503

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114402اسامه بهجت عبدالفضيل جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  500

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132 وفي تاريخ 114533مدحت دمحم يوسؾ خليل لورة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114552حماده عبدالسالم نبوى صبحى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132 وفي تاريخ 114564احمد دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114563على محمود دمحم مسلم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  623

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114561عبدالصبور نجاح ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  624

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  135362حسن دمحم عيد دمحم حمادة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  625

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114324عماد مصطفى بدر مصطفى الهندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  626

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  114323دمحم على عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114333فاطمه عبدالحميد سليمان عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  623

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114351نجالء دمحم عبدالشافى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  620

 اصوصؾ التؤشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114350عبدالحليم ابراهيم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114452السيد وائل شحته السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 صالتؤشير: خا

تم تعديل 22102123وفي تاريخ  114451عمر هشام محى محمود عبدالرحمن الربع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114430مسعدة مسلم سليم دسولى وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  613

 تؤشير: خاص, وصؾ ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114511اسالم السيد ابو الخير جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  163530احمد السيد احمد جاد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  615

 لتؤشير: خاصوصؾ ا

تم تعديل نوع الشركة 22102132وفي تاريخ  114563السيد العربى المتولى على حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114511عيد بؽدادى هجرسى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 تؤشير: خاصوصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114336نسمة فكرى لطب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  613

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114333ياسمين دمحم مصطفى دمحم ابوعزازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  610

 شير: خاصالشركة , وصؾ التؤ

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114332الصادق توفيك عبدالرحيم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114310دمحم صالح الدين سليمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 تؤشير: خاصوصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114303منى دمحم طنطاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114312عصام على دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  623

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114425ابراهيم محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  624

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114421دمحم فتحى ابراهيم عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  625

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102125وفي تاريخ  114423لستار دمحم عبدالستار عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدا -  626

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102125وفي تاريخ  114423مصطفى على عبدالممصود على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114462عبدالحكيم منبى صالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  623

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114465عطوه عبدالرحمن على كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  620

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114432عزت ؼريب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو  -  632

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114415سعيد دمحم السيد عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114526الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم عبد -  632

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114521محمود السيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  633

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114543، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم عادل عوض السيد -  634

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114551دمحم مجدى احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  635

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114530على السيد على السيد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  636

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114531زايد دمحم مسعد سالم حمدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114514دمحم كمال ابراهيم ابراهيم دالش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  633

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  114343احمد نبيل احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  630

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114361فاطمه سعيد حسين حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  642

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114363مصطفى عبدالعزيز احمد مصطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114411ابراهيم احمد عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  642

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102125وفي تاريخ  114410دمحم ممدوح سعيد عبدالرحمن جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  643

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114430عليه دمحم حسين الممدم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  644

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  114454عبدالخالك مرجان عبدالخالك مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  645

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114411احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  646

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114523نسمه دمحم نصر الدين سعد هللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 اصالشركة , وصؾ التؤشير: خ

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114523سرحان لتجاره المواد الؽذائيه بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  643

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114551سامية السيد اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  640

 تؤشير: خاصوصؾ ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114553سعيد مصطفى دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  652

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102131وفي تاريخ  114510احمد محسن يوسؾ محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 ير: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114502احمد سعيد دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  652

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114333مسعود ناجى سعيد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  653

 خاصوصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  112323ابراهيم حسن عبدالحليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  654

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114312سعاد السيد دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  655

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114412نجوى عبدالمادر عطيه هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  656

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114424دمحم اسماعيل حلبى واعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114441دمحم توفيك احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  653

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114451دمحم دمحم الصادق وهبه الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  650

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114402ود سليمان عبدالحميد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محم -  662

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114401هشام دمحم حمدى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114524راهيم حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اب -  662

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114542هانى دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  663

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114543مود ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد ابراهيم مح -  664

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114513ناصر سمير ناصر متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  665

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102122وفي تاريخ  114333محمود عزيز عبدالحميد حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  666

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114301مدحت صبحى منصور عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114361سعد لمطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  663

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102125وفي تاريخ  114414احمد سعيد دمحم فتحى دمحم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  660

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114413احمد زكريا عبدالوهاب نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114425ناصر فتحى دمحم دمحم هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114435وائل دمحم سليمان سالم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114412ناصر حسن دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  613

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114412السيد دمحم عبدالهادى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  123533محمود محروس مصلحى درويش خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  615

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114512نادية دمحم متولى منصورة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  153021منصور دمحم خميس سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114515رجب محمود ابراهيم المرشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نورا  -  613

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114520ابراهيم شعبان مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  610

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114541عبدالعزيز عبدهللا دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  632

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102131وفي تاريخ  114532عبدالواحد دمحم عبدالواحد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 : خاص, وصؾ التؤشير

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102131وفي تاريخ  114533ادهم دمحم عبدالعاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  632

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114302خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  633

 ر: خاصالشركة , وصؾ التؤشي

تم تعديل نوع الشركة 22102124وفي تاريخ  114355دمحم ايمن دمحم السعيد احمد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  634

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114420عماد على عشرى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  635

 خاص التؤشير:
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تم تعديل نوع الشركة 22102125وفي تاريخ  114423حماده ابراهيم زكى عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  636

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114432دمحم عماد احمد صالح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 تؤشير: خاصوصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114441اميرة عيد عبدالرحمن الدالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  633

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114464احمد السيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  630

 خاص التؤشير:

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114411مصطفى عبدالعاطى حمزه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  602

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114522حسام صابر احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  601

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114522دمحم مصطفى يوسؾ محمود ابوزهرة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  602

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114532دعاء دمحم العوضى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  603

 خاصوصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114542دمحم السيد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  604

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102132وفي تاريخ  114561عبدالسميع دمحم عبدالسميع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  605

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114554دمحم اشرؾ على نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  606

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع 22102131وفي تاريخ  114302خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  601

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114502صبرين سليم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  603

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102122وفي تاريخ  114320ياسمين شريؾ عبدالعظيم دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  600

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114323زين ابراهيم ابوهاشم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 خاص وصؾ التؤشير:

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114330امال دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114331دمحم الشحات دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114313صالح عبدالحميد عبدالعظيم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114424دمحم فضل هللا ؼنيمى فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 لتؤشير: خاصوصؾ ا

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114421السيد منصور السيد السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114434احمد سعيد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 ير: خاصالتؤش

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114466سليمان السيد دمحم الدرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114523ايمن دمحم دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 صالتؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114522ابراهيم مصطفى عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  120

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114513عبدالستار سرى عبدالستار ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 : خاصالشركة , وصؾ التؤشير

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114531مريان حمدى زكى عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114541فتحيه عطا هللا ابراهيم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 ير: خاصوصؾ التؤش

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114553السيد حسينى السيد بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102131وفي تاريخ  114511احمد عبدالصبور عبدالعظيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 تؤشير: خاصالشركة , وصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102131وفي تاريخ  114560عبدهللا دمحم الحسينى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114422جمال مجدى فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 اصالتؤشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114426دمحم منصور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114431مصطفى عاطؾ دمحم هندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114453مد عبدالعزيز السيد عبدالجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  110

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114456احمد دمحم عبدالوهاب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114461هاشم نعيم هاشم وهبه هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114513مى طلعت عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114414احمد بدر ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  124253عصام دمحم عبدالمنعم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114400تامر دمحم عرفه رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114526السيد ماجد دمحم يوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114550د عبدالعزيز عبدالهادى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السي -  121

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114562احمد عادل عبدالوهاب الحصافى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102131وفي تاريخ  114513دمحم شعبان بدر خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  120

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114503دمحم احمد التيجانى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102131وفي تاريخ  114535 السيد دمحم ابراهيم ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  131

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114332شحته سالم سلطان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114315ر عبدالعزيز بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم حما -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114426ناصر ابراهيم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114432الجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا السيد عبد -  135

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114422نادية ابوالفتوح دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114433اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسماعيل دمحم  -  131

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114413دمحم محمود احمد حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114520المعبود ممبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالمعبود دمحم عبد -  130

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114436ابراهيم فتحى السيد سليمان عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114403دمحم دمحم مصطفى طاحون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نورا دمحم  -  141

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114522دمحم ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114562امر متولى لاسم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ت -  143

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114532رامى عاطؾ عبدالسالم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102131وفي تاريخ  114533حمد دمحم احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود ا -  145

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114346اشرؾ دمحم حسن دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114335السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم  -  141

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102124وفي تاريخ  114353ابراهيم عبدالنبى على يونس الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114311دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فتحيه -  140

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114300نرمين نبيل دمحم دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102125وفي تاريخ  114422سليمان عبدالممصود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    زين -  151

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114431احمد اسماعيل عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114444هدى سامى محمود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114406ماجدة عبدالستار دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114410ماء ربيع دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اس -  155

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102120وفي تاريخ  114431حمادة دمحم حلبى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114524 حسن وهبة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شادى رأفت عبدهللا -  151

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114521عمرو احمد فإاد احمد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114534متولى سالمه جنديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالمنعم باز -  150

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114546احمد محمود عبدالحميد مطلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114531الفتاح دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد عبد -  161

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102131وفي تاريخ  114512احمد عبدهللا دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102131وفي تاريخ  114504 عبدالحميد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسن دمحم -  163

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102122وفي تاريخ  114332ممدوح جمعة دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114306م سيد ابوالحمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كري -  165

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114311فاطمه رمضان احمد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114365السيد عبده عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه -  161

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114421ياسمين دمحم احمد دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114421لاسم فتحى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  160

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114433دمحم دمحم حسن حسان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  114453فرج الخيال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد على عبدالعزيز  -  111

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114455عادل طه احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  163062رد ،  سبك ليده برلم   احمد رجب احمد دمحم ، تاجر ف -  113

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114401السيد دمحم دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114512اجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو مصطفى رمضان دمحم اسماعيل ، ت -  115

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114516ربيع عبدالوهاب بدوى صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114525فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالعال مبارن كامل ، تاجر  -  111

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114555منصور دمحم محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114552د ،  سبك ليده برلم   دمحم حسن دمحم احمد دمحم محيسن ، تاجر فر -  110

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102131وفي تاريخ  114516خالد عادل عبدالوهاب ابراهيم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102131وفي تاريخ  114515بدور عيدالمسيح اسحاق عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114301دمحم السيد احمد يوسؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 صوصؾ التؤشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  146306احمد اسماعيل على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  161031دمحم نبيل دمحم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114411مصطفى ابوزيد محمود ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102125وفي تاريخ  114413دمحم عمر عبدالعزيز عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114416السيد دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114462احمد جمال السيد عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102123وفي تاريخ  114463رمضان كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد  -  130

 التؤشير: خاص

تم تعديل 22102123وفي تاريخ  114460بركات سعيد عبدالعزيز دمحم حسن عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  102

 نوع الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114521شريؾ عبداللطيؾ بندارى عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102120وفي تاريخ  114521نهى السيد عبدالمادر دمحم عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  102

 خاص, وصؾ التؤشير: 

تم تعديل نوع 22102120وفي تاريخ  114525عبدالحميد عبدالممصود دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  103

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102132وفي تاريخ  114532ماهر لطب دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  104

 ر: خاصوصؾ التؤشي

تم تعديل نوع 22102132وفي تاريخ  114536دمحم دمحم يوسؾ جمعة سعودى البواب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  105

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114530احمد درويش سعد سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  106

 خاص التؤشير:

تم تعديل نوع الشركة 22102131وفي تاريخ  114536صالح احمد ابراهيم على عنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102131وفي تاريخ  114534رشا سعيد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  103

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفي تاريخ  114344دمحم احمد عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  100

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114362احمد شحاته ابوحطب حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفي تاريخ  114304د عمر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم رشا -  321

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114336دمحم خيرى ابوالعزم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102124وفي تاريخ  114313الهادى حمام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود خضر عبد -  323

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  113252جودة سعد عبيدهللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفي تاريخ  114423هيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حفنى دمحم دمحم ابرا -  325

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102123وفي تاريخ  114436دمحم كامل دمحم السيد الطنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102123وفي تاريخ  114443رحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حمدى فكرى مصطفى عبدال -  321

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 22102123وفي تاريخ  114440مدحت خليل عبدالحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  323

 , وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114433وب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نعمات دمحم فريد دمحم اي -  320

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114435ربيع عباس ربيع ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114433احمد سيد احمد متولى العليمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التؤشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 22102120وفي تاريخ  114514ابراهيم احمد حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 وصؾ التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114556ايمن على حسين عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 22102132وفي تاريخ  114545سنية السيد احمد عالول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 التؤشير: خاص

تم تعديل نوع 22102131وفي تاريخ  114566تحى دمحم عبدالرحمن عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم ف -  315

 الشركة , وصؾ التؤشير: خاص
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: مكتب العربية لخدمات معالجة مياة  113136تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102123،  فى تاريخ :   -  13

 وتوريدات كيماوية  

الى: افسكوير للتسويك االلكترونى  164361تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102123،  فى تاريخ :   -  14

 والبرمجيات  

الى: موجا لتجارة المالبس جملة ولطاعى  140613تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102123،  فى تاريخ :   -  15

 عدا المالبس العكرية  

الى: المدينة المنورة للمماوالت  143033تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102123،  فى تاريخ :   -  16

 والتوريدات العمومية  

 الى: مإسسة المهندس لتجارة السيارات   113213تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  11

الى: مإسسة العالميه لترصيص وظبط  112332تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120فى تاريخ : ،    -  13

 الزوايا  

 الى: مإسسة الرباط   165012تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  10

 الى: الؽاء السمة التجارية   131135سم الشركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل ا22102120،  فى تاريخ :   -  22

 الى: رنجة الهضبة   112151تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  21

 لتوريدات العامه  الى: تكنو تريد ايجيبت ل 113324تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  22

الى: مكتب حاتم دمحم حسن دمحم صيام  111331تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  23

 للمماوالت  

 الى: االخالص للمماوالت   161403تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  24

 الى: الؽاء السمة التجارية   142223تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120ى تاريخ : ،  ف  -  25

الى: مإسسة االيمان للبذور والمبيدات  125034تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102112،  فى تاريخ :   -  26

 والمخصبات الزراعية  

 الى: فوربان لصناعه الكرتون   114413تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102112،  فى تاريخ :   -  21

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح  113424تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102112،  فى تاريخ :   -  23

 الشروق فوم  

 الى: الجبر تريد لتجارة السيارات   113323لشركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل اسم ا22102112،  فى تاريخ :   -  20

 Chocolate andالى: شوكلت اند تشيز  113352تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102112،  فى تاريخ :   -  32

cheese   

 الى: الصفوه للنمل والرحالت   111562تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  31

 الى: مإسسه شحاته لتجاره مواد البناء   152341تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  32

 الطبيه   الى: االهليه لتوريد المستلزمات 113113تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  33

 الى: عجمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه   122123تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: مكتب االيمان للمماوالت والتشطيبات  142330تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102114،  فى تاريخ :   -  35

 ت  والتوريدا

الى: تعدلت السمه التجاريه الى /الحمد  152266تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102114،  فى تاريخ :   -  36

 لالستيراد  

 الى: يونى تال لمنتجات مطابخ الوميتال   113312تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102115،  فى تاريخ :   -  31

الى: الدوليه لتصنيع وتعبئه الزيوت  125151تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102115فى تاريخ :   ،  -  33

 النباتيه  

الى: مإسسه الصفا للمماوالت العموميه  132326تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102115،  فى تاريخ :   -  30

 والتوريدات واعمال المحاجر  

الى: بروتكت مصر لخلط وتعبئه  112533تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102115،  فى تاريخ :   -  42

   protect egyptالمنظفات والزيوت العطريه      

 الى: االخالص   153016تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102115،  فى تاريخ :   -  41

 الى: مإسسة النيل لتجارة وتوريد الفحم   112620تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116فى تاريخ : ،    -  42

الى: مصر لفرز وتجنيب وتحميص  155135تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116،  فى تاريخ :   -  43

 وتمشير الحاصالت الزراعية بالتجزئة  

 الى: مإسسة افاق لصيانة السيارات   143113تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116،  فى تاريخ :   -  44

الى: دمحم عبدهللا حسن ابراهيم الشاعر  143113تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116،  فى تاريخ :   -  45

 لصيانة السيارات  

الى: مإسسة السهيلى لتجارة وتوزيع  164241تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116،  فى تاريخ :   -  46

 المواد الؽذائية  

 الى: مكتب المتحدة لخدمات النظافة   113102تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116،  فى تاريخ :   -  41

الى: مإسسة االخالص لتجارة االجهزه  165525تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102116اريخ : ،  فى ت  -  43

 الكهربائيه  

 الى: جنة الوادى   114202تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  40

الى: الفرات سويم لمعالجة مياة حمامات  113446م الشركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل اس22102111،  فى تاريخ :   -  52

 السباحة  

الى: ميالنو لتجارة وتوريد ادوات السباكة  155134تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102111،  فى تاريخ :   -  51

 بالجملة والمماوالت واالنشاءات  

الى: مرسية لتجارة االجهزه الكهربائية  13025م التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم ت22102113،  فى تاريخ :   -  52

 والمنزلية  

 الى: اعمار المدن للمماوالت   113301تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102113،  فى تاريخ :   -  53

   BuBBLESالى: مطعم وكافتريا بابلز  152205شركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل اسم ال22102113،  فى تاريخ :   -  54

الى: العربية للرحالت الداخلية  126066تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121،  فى تاريخ :   -  55

 والتوريدات العمومية  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: ايجى تريد بلس   113210برلم تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة 22102121،  فى تاريخ :   -  56

 الى: كريب الفرنساوى   142032تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121،  فى تاريخ :   -  51

 الى: الدخاخنى لألدخنة والسجاير   141045تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121،  فى تاريخ :   -  53

الى: مكة المكرمة لتنظيم الرحالت  113612تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121تاريخ :  ،  فى  -  50

 الداخلية والمماوالت العامه  

 الى: مإسسه تاورز لمطع ؼيار السيارات   114232تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121،  فى تاريخ :   -  62

 الى: مصنع الباشا النتاج اللحوم   130533تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102121تاريخ : ،  فى   -  61

 الى: سلفر صن للمالبس الجاهزه   131060تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102122،  فى تاريخ :   -  62

( لتصنيع  pyramidsالى: االهرام )  112313م الشركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل اس22102122،  فى تاريخ :   -  63

 البالستين  

 الى: مإسسة الخلود للبمالة   122162تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102122،  فى تاريخ :   -  64

الى: مإسسة الرحيك للمنتجات الورلية  131121تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102122،  فى تاريخ :   -  65

 والمنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية المنزلية واستيرادها  

 الى: مكتب اعمار للمماوالت والتوريدات   112016تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  66

فرست كومتى لتجارة  -الى: تعدلت الى  152335ديل اسم الشركة المميدة برلم تم التؤشير بتع22102124،  فى تاريخ :   -  61

 وتعبئة المواد الؽذائية  

 الى: المصرية للمماوالت العامه   114232تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  63

 الى: حسنين كمال كامل دمحم على   34254الشركة المميدة برلم تم التؤشير بتعديل اسم 22102124،  فى تاريخ :   -  60

 الى: ديورافيت   112126تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  12

 ن صيام  الى: حاتم دمحم حسن دمحم حس 111331تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  11

الى: العالميه للمماوالت والتوريدات  113303تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  12

 العموميه  

 الى: النجم الساطع   160410تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102124،  فى تاريخ :   -  13

 الى: احمد فإاد   156156تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102125،  فى تاريخ :   -  14

 الى: مإسسة الحياة   156156تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102125،  فى تاريخ :   -  15

 الى: مإسسة الرضا للحدايد والبويات   153622دة برلم تم التؤشير بتعديل اسم الشركة الممي22102125،  فى تاريخ :   -  16

الى: مكتب االخالص للتوريدات العمومية  142231تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102125،  فى تاريخ :   -  11

 والتوكيالت التجارية  

 الى: مصنع االيمان للمالبس الجاهزه   150003لم تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة بر22102123،  فى تاريخ :   -  13

الى: االصلى لتصنيع الحلويات الجافه  163321تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  10

 والعصائر والممرمشات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: مإسسة عطر الشرق   165056تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102120،  فى تاريخ :   -  32

الى: ديفلوما للحلول البرمجية والسوفت  142151تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102132،  فى تاريخ :   -  31

 وير  

 الى: ماشاء هللا للعطارة   06121تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102132،  فى تاريخ :   -  32

 الى: االمل لنمل البضائع   161016تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102132،  فى تاريخ :   -  33

الى: الفتح للتوكيالت التجارية وصيانة  113040تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102132،  فى تاريخ :   -  34

 المعدات الثميلة  

 الى: معصرة النور والهدى   156161تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102131،  فى تاريخ :   -  35

الى: مإسسة المحمل لبيع وتداول االدوية  125626تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 22102131،  فى تاريخ :   -  36

 واللماحات البيطرية  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 32155برلم       22102120محمود دمحم رشاد عبدالعزيز عبدالرحيم   ، تاريخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22102121، وفى تاريخ    01433احمد دمحم دمحم يحيى وشريكة  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/1فى  66312السجل  شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    131644لم : شركة / ابراهيم عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم وشريكيه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها بر   - 2

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا   22102121

تم    22102120، وفى تاريخ    12232ش / على حسن عبدالحليم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 ئياالعتزال التجاره نها 2210/1/0فى  66013محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102120، وفى تاريخ    12232شركة على حسن عبدالحليم وشريكة  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/0فى  66013محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102112، وفى تاريخ    15164شركة رالية مصطفى دمحم مصطفى وشركاها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 5

 العتزال التجارة نهائيا 2210/1/12فى  66035محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22102115، وفى تاريخ    125350ش/ حمادة دمحم عليوة و شريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 االسجل  شطب لحل الشركه وتصفينها نهائي

تم    22102115، وفى تاريخ    114116شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر العام للشركه الى العاشر من رمضان

تم    22102115، وفى تاريخ    114116شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر العام للشركه الى العاشر من رمضان

، وفى تاريخ    53212اسيكو ايجبت لألجهزه الكهربائية واألدوات المنزلية  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 0

 ابراهيم بدر مصفى لانونىدمحم عبدالفتاح على  -تم محو/شطب السجل  تعييبن    22102115

، وفى تاريخ    11223م(  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : 2م2شركة /النساجون الشرليون للتنميه العمرانيه )ش   - 12

 تم محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر العام للشركه الى الماهرة   22102115

تم    22102115، وفى تاريخ    11223سبك ليدها برلم :   شركة/الشرليون للتنميه العمرانيه  ، شركة مساهمة   - 11

 محو/شطب السجل  شطب لنمل الممر العام للشركه الى الماهرة

تم محو/شطب    22102111، وفى تاريخ    13662ش /حافظ ربيع خطابى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 12

 2210/1/11فى  66032المحو رلم السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بامر 

تم    22102113، وفى تاريخ    121243شركة / منصور حسانين جاد وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    22102122تاريخ  ، وفى   141666ش/ ايهاب عفت صابر وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  

تم    22102125، وفى تاريخ    111166اشرؾ دمحم محمود ابو السعود وشريكة  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 15

شركات  2210لسنة    432محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عمد حل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

 يكالزلاز

تم    22102123، وفى تاريخ    35405ش /وائل دمحم خليل شهوان وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    22102123، وفى تاريخ    35405ش/وائل دمحم خليل شهوان وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 و/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيامح

تم    22102123، وفى تاريخ    35405ش /وائل دمحم خليل شهوان وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    22102123، وفى تاريخ    35405لم : ش/وائل دمحم خليل شهوان وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها بر   - 10

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    141635احمد دمحم سليمان بندر و شريكه لتجارة السيارات و االستيراد  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 22

 2210لسنة  410ئيا بموجب عمد مسجل برلم تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نها   22102123

تم    22102123، وفى تاريخ    35405شركة وائل دمحم خليل شهوان وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22102120يخ ، وفى تار   03131احمد منصور مرسى وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى  61251السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22102120، وفى تاريخ    32224ش / رضا سعد عبدالرإوؾ دمحم وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 23

 العتزال التجاره نهائيا 2210/1/20فى   61240محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  22102121وفي تاريخ   ، 65066ش/ ماجدة دمحم عطيه مرعى و شركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   222222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102121وفي تاريخ   ، 65066شركة / خالد دمحم عطيه مرعى و شركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   222222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102121وفي تاريخ   ، 65066شركة / خالد دمحم عطيه مرعى و شريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   222222.222أس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل ر

 41231بشارة لصناعة المنسوجات والمالبس بى تى ام الصحابها لويس بشاره  وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   522222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22102120وفي تاريخ   ،

 41231شركة بشاره لصناعة المنسوجات والمالبس بى . تى . ام لويس بشاره وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   522222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22102120وفي تاريخ   ،

تم تعديل رأس  22102112وفي تاريخ   ، 121311كائه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،ش / دمحم رمضان فرؼلى وشر -  6

 جنيه   6222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

,  تم تعديل رأس المال 22102112وفي تاريخ   ، 121311شركة هانم فولى و شركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   6222.222وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102111وفي تاريخ   ، 113150شركة / ايمان السيد السيد متولى وشريكتها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   5222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  22102115وفي تاريخ   ، 160221شركة /دمحم كمال حموده وشريكه سعد حموده شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  0

 جنيه   422222.222تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    122521سبك ليدها برلم ، ذات العماد للمماوالت المهندس/ احمد ماهر وشركاه شركة تضامن  ، -  12

 جنيه   52222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22102115،

تم  22102116وفي تاريخ   ، 165416شركه احمد دمحم عبدالمنعم ابراهيم وشريكتيه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   125222.222ل , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس الما

 22102116وفي تاريخ   ، 165416احمد دمحم عبدالمنعم ابراهيم وشريكته شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -تعدل الى  -  12

 جنيه   125222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    123021ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و شريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   5222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22102111،

وفي تاريخ    123021شريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و  -  14

 جنيه   5222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22102111،

رأس تم تعديل  22102111وفي تاريخ   ، 15123شركة / فايز عزت االهوانى وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   522222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  22102111وفي تاريخ   ، 15123شركة فايز عزت االهوانى وشريكة شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  16

 ه جني  522222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  22102111وفي تاريخ   ، 15123شركة / دمحم عبدالجليل كامل حسن وشركاءه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   522222.222تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102111وفي تاريخ   ، 62225ها برلم ،شركة / كامل وديع كامل بانوب وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليد -  13

 جنيه   2222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102111وفي تاريخ   ، 62225شركة كامل وديع كامل بانوب وشريكة توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  10

 جنيه   2222.222تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشير:   

 22102121وفي تاريخ   ، 63321شركة / السيد عبدالرحمن سالم وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -تعدل الى  -  22

 جنيه   52222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  22102121وفي تاريخ   ، 63321عبدالعزيز عبدالرحمن سالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركة  -  21

 جنيه   52222.222رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  22102124تاريخ   ، وفي 161124شركة / دمحم احمد دمحم عياد وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  22

 جنيه   522222.222المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  22102124وفي تاريخ   ، 161124شركة /دمحم احمد دمحم عياد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  23

 جنيه   522222.222ليصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال 

 22102120وفي تاريخ   ، 130116شركة / هاشم السيد دمحم ابراهيم ؼرابيل وشريكته شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  24

 جنيه   12222222.222تم تعديل رأس المال , وصؾ التؤشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

وفي تاريخ  163164م ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم    2م2شركة عربيه اون الين للوساطه فى االوراق الماليه  ش -  1

 -الدور االول  -منشية اباظة  -برج علياء  -شارع سعد زؼلول  36تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى  22102121

 شرلية  -الزلازيك  

تم  22102115وفي تاريخ  114116حسان عبد البارى طاحون وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة ا -  2

 اول العاشر من رمضان  16مجاورة  123لطعة  3شمة  -تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل العنوان الى 

تم  22102115وفي تاريخ  114116دها برلم    شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبك لي -  3

 اول العاشر من رمضان  16مجاورة  123لطعة  3شمة  -تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل العنوان الى 

وفي تاريخ  11223م( ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم    2م2شركة /النساجون الشرليون للتنميه العمرانيه )ش -  4

مساكن  -مبنى المشربية  -شارع سليمان الطحاوى  3م تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعديل الممر الى ت 22102115

 شيراتون 

تم تعديل العنوان ,  22102115وفي تاريخ  11223شركة/الشرليون للتنميه العمرانيه ، شركة مساهمة ،  سبك ليدها برلم     -  5

 مساكن شيراتون  -مبنى المشربية  -شارع سليمان الطحاوى  3 وصؾ الـتؤشير:   ، تعديل الممر الى

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  161124شركة / دمحم احمد دمحم عياد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  6

ملن  -دور الثانى علوى شمال السلم شمة بال -المساكن التعاونية  -شارع االمام دمحم عبده  4 -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

 سحر دمحم عبدالحميد ابراهيم 

تم تعديل  22102124وفي تاريخ  161124شركة /دمحم احمد دمحم عياد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

ملن  -بالدور الثانى علوى شمال السلم  شمة -المساكن التعاونية  -شارع االمام دمحم عبده  4 -العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، تعدل الى 

 سحر دمحم عبدالحميد ابراهيم 

 22102120وفي تاريخ  130116شركة / هاشم السيد دمحم ابراهيم ؼرابيل وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  3

 حى الزهور 13 ش65تم تعديل العنوان , وصؾ الـتؤشير:   ، افتتاح فرع ادارى كائن بناحية العمار رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تسجيل وتسويك المستلزمات الطبية  -تعدل الى شركة / عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى وشركاه ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  1

تم تعديل النشاط , 22102115وفي تاريخ  112253ا برلم   واالجهزة الطبية والوساطة التجارية والوكالة التجارية ،  سبك ليده

 وصؾ التؤشير:  توصية بسيطة

تسجيل وتسويك المستلزمات الطبية واالجهزة  -تعدل الى شركة /دمحم عبدالحميد ؼنيمى على وشركاه ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  2

تم تعديل النشاط , وصؾ 22102115وفي تاريخ  112253الطبية والوساطة التجارية والوكالة التجارية ،  سبك ليدها برلم   

 التؤشير:  توصية بسيطة

تسجيل وتسويك المستلزمات الطبية واالجهزة الطبية  -شركة /احمد على عبدالمطلب وشركاه ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  3

م تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  ت22102115وفي تاريخ  112253والوساطة التجارية والوكالة التجارية ،  سبك ليدها برلم   

 توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تسجيل وتسويك المستلزمات الطبية واالجهزة الطبية  -شركة عبد الرحمن دمحم عبد الحميد وشركاه ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  4

صؾ التؤشير:  تم تعديل النشاط , و22102115وفي تاريخ  112253والوساطة التجارية والوكالة التجارية ،  سبك ليدها برلم   

 توصية بسيطة

تسجيل وتسويك المستلزمات الطبية واالجهزة الطبية  -شركة / دمحم عبدالحميد ؼنيمى على وشركاه ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  5

تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  22102115وفي تاريخ  112253والوساطة التجارية والوكالة التجارية ،  سبك ليدها برلم   

 بسيطة توصية

 13522شركه عفاؾ حلمى مصطفى وشريكها ، شركة تضامن  مخبز طبالى نصؾ الى و مخبز افرنكى ،  سبك ليدها برلم    -  6

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  شركة تضامن22102116وفي تاريخ 

لدى نصؾ آلى ،  سبك ليدها برلم   ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و شريكها ، شركة تضامن  تعدل الى مخبز ب -  1

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  شركة تضامن22102111وفي تاريخ  123021

ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و شريكها ، شركة تضامن  تعدل الى مخبز بلدى نصؾ آلى ،  سبك ليدها برلم    -  3

 وصؾ التؤشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , 22102111وفي تاريخ  123021

شركة / هاشم السيد دمحم ابراهيم ؼرابيل وشريكته ، شركة تضامن  يضاؾ توريد االثاث واآلالت والمعدات واالجهزه  -  0

وفي تاريخ  130116االلكترونيه والسيارات واحتياجات التعليم العام والخاص والفنى والتصدير ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشير:  شركة تضامن تم تعديل22102120

انتاج وتصنيع علؾ دواجن بجميع انواعه ،  سبك ليدها برلم    -ش/صفاء دمحم على وشركاها ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  12

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  توصية بسيطة22102120وفي تاريخ  143332

انتاج وتصنيع علؾ دواجن بجميع انواعه ،  سبك ليدها برلم    -ة بسيطة  يضاؾ شركة / دمحم  شحته العدل وشركائه ، توصي -  11

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  توصية بسيطة22102120وفي تاريخ  143332

انتاج وتصنيع علؾ دواجن بجميع انواعه ،  سبك ليدها برلم    -شركة صفاء دمحم على و شريكتها ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  12

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  توصية بسيطة22102120وفي تاريخ  143332

انتاج وتصنيع علؾ دواجن بجميع انواعه ،  سبك ليدها برلم    -شركة / دمحم  شحته العدل وشريكته ، توصية بسيطة  يضاؾ  -  13

 تم تعديل النشاط , وصؾ التؤشير:  توصية بسيطة22102120وفي تاريخ  143332

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , 22102115وفي تاريخ  114116شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها ، سبك ليدها برلم    -  1

 وصؾ التؤشير: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة احمد عنتر  33611التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم توصية بسيطة  تم   22102123،  فى تاريخ :   -  1

 عبدالرحمن كريم وشريكة

الى: شركة / دمحم اسماعيل  60646توصية بسيطة  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102123،  فى تاريخ :   -  2

 اسماعيل عبدالحك وشركاه

الى: شركة هانم فولى و  121311توصية بسيطة  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102112،  فى تاريخ :   -  3

 شركاه

الى: شركة / عيد الشحات  160323شركة تضامن  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102115،  فى تاريخ :   -  4

 عيد وشريكته

الى: شركة / دمحم  112253ة  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم توصية بسيط  22102115،  فى تاريخ :   -  5

 عبدالحميد ؼنيمى على وشركاه

احمد دمحم  -الى: تعدل الى  165416شركة تضامن  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102116،  فى تاريخ :   -  6

 عبدالمنعم ابراهيم وشريكته

الى: شركة / دمحم عبدالجليل  15123شركة تضامن  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102111:  ،  فى تاريخ  -  1

 كامل حسن وشركاءه

الى: شركة / كامل وديع  62225توصية بسيطة  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102111،  فى تاريخ :   -  3

 كامل بانوب وشركاه

الى: فوزى دمحم عدلى  51353توصية بسيطة  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102121فى تاريخ :  ،   -  0

 وشركاه

الى: شركة / دمحم احمد  161124شركة تضامن  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102124،  فى تاريخ :   -  12

 دمحم عياد وشركاه

الى: شركة / حسين  12362شركة تضامن  تم التؤشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   22102131ريخ : ،  فى تا  -  11

 وحسن امين الزعبالوى وشركائهم ) محمع الزعبالوى للحديد الزخرفى (

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لها حك االدارة والتوليع وتمثيل الشركه امام كافة  -توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  ج السيدة دمحم لطفى عبدالعزيز  -  1

يل الجهات الحكوميه والؽير حكوميه                                                                    يضاؾ لحك االدارة الحك فى تمث

، تاريخ  2الت بالنسبة للبنزينة وكذلن امام جميع الجهات الحكومية والؽير حكومية الشركة امام البنون فى السحب وااليداع والتسهي

 111111برلم       22102121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

يضاؾ لحك االدارة والتوليع ان يكون من حك مديى الشركة  -احمد هالل دمحم سالم سعد  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  2

وفتح الحسابات ولهما الحك فى توكيل الؽير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : االستدانة وااللتراض من البنون واالئتمان 

 133523برلم       22102122

يضاؾ لحك االدارة والتوليع ان يكون من حك مديى الشركة  -احمد هالل دمحم سالم سعد  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  3

بات ولهما الحك فى توكيل الؽير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : االستدانة وااللتراض من البنون واالئتمان وفتح الحسا

 133523برلم       22102122

يضاؾ لحك االدارة والتوليع ان يكون من حك مديى الشركة  -احمد هالل دمحم سالم سعد  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  4

االستدانة وااللتراض من البنون واالئتمان وفتح الحسابات ولهما الحك فى توكيل الؽير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

 133523برلم       22102122

 15413برلم       22102122السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروجه ، تاريخ : احمد  -  5

 15413برلم       22102122احمد السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروجه ، تاريخ :  -  6

 15413برلم       22102122م خروجه ، تاريخ : دمحم السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ت -  1

 15413برلم       22102122دمحم السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروجه ، تاريخ :  -  3

يضاؾ صالحيات للمدير  -دمحم السيد حجاج دمحم   -احمد السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -  0

ن المتضامن وهى حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله الحك فى والشري

التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات والمنموالت باسم 

المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وكل ذلن باسم الشركة  الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع

 15413برلم       22102122وضمن اؼراضها وله الحك فى توكيل وتفويض الؽير فى كل او بعض ، تاريخ : 

يضاؾ صالحيات للمدير  -حجاج دمحم  دمحم السيد  -احمد السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -  12

والشرين المتضامن وهى حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله الحك فى 

موالت باسم التوليع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات والمن

الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وكل ذلن باسم الشركة 

 15413برلم       22102122وضمن اؼراضها وله الحك فى توكيل وتفويض الؽير فى كل او بعض ، تاريخ : 

يضاؾ صالحيات للمدير والشرين  -دمحم السيد حجاج دمحم   -مدير و شرين  ج   دمحم السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة -  11

المتضامن وهى حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله الحك فى التوليع 

مارية واالراضى والسيارات والمنموالت باسم الشركة على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها الع

ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 15413برلم       22102122اؼراضها وله الحك فى توكيل وتفويض الؽير فى كل او بعض ، تاريخ : 

يضاؾ صالحيات للمدير والشرين  -دمحم السيد حجاج دمحم   - السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج دمحم -  12

المتضامن وهى حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله الحك فى التوليع 

يع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات والمنموالت باسم الشركة على عمود الشراء وااللتراض والرهن والب

ولصالحها وحك لبض ودفع المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 15413برلم       22102122اؼراضها وله الحك فى توكيل وتفويض الؽير فى كل او بعض ، تاريخ : 

احمد السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ماذكر وكل ذلن باالضافة للصالحيات المخوله له حاليا ،  -  13

 15413برلم       22102122تاريخ : 

لصالحيات المخوله له حاليا ، احمد السيد حجاج دمحم ) خروج (  توصية بسيطة  مدير و شرين  ماذكر وكل ذلن باالضافة ل -  14

 15413برلم       22102122تاريخ : 

دمحم السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ماذكر وكل ذلن باالضافة للصالحيات المخوله له حاليا ، تاريخ :  -  15

 15413برلم       22102122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ذكر وكل ذلن باالضافة للصالحيات المخوله له حاليا ، تاريخ : دمحم السيد حجاج دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ما -  16

 15413برلم       22102122

احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين المتضامن / عنتر عبدالرحمن كريم عبدهللا .  -  11

الكتضامن / احمد عنتر عبدالرحمن كريم . منفردا وله الحك  واستالمه كافة حمولة )ج( تعديل حك االدارة والتوليع ليصبح للشرين

فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

كات وفتح حسابات الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع والتوليع على الشي

 33611برلم       22102123واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ، تاريخ : 

احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين المتضامن / عنتر عبدالرحمن كريم عبدهللا .  -  13

ك االدارة والتوليع ليصبح للشرين الكتضامن / احمد عنتر عبدالرحمن كريم . منفردا وله الحك واستالمه كافة حمولة )ج( تعديل ح

فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح حسابات الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ 

 33611برلم       22102123واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ، تاريخ : 

احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  خروج الشرين المتضامن / عنتر عبدالرحمن كريم عبدهللا .  -  10

واستالمه كافة حمولة )ج( تعديل حك االدارة والتوليع ليصبح للشرين الكتضامن / احمد عنتر عبدالرحمن كريم . منفردا وله الحك 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

لتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح حسابات الخاص بكافة اشكالهم وكذلن ا

 33611برلم       22102123واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ، تاريخ : 

تعامل مع البنون والمصارؾ وله احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  ولمصلحتها وكافة صور ال -  22

الحمفى كفالة الؽير وابرام كافة العمود والمشارطات وله الحك فى توكيل البنون او الؽير فى كل ابو بعض االختصاصات ، تاريخ : 

 33611برلم       22102123

ل مع البنون والمصارؾ وله احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  ولمصلحتها وكافة صور التعام -  21

الحمفى كفالة الؽير وابرام كافة العمود والمشارطات وله الحك فى توكيل البنون او الؽير فى كل ابو بعض االختصاصات ، تاريخ : 

 33611برلم       22102123

البنون والمصارؾ وله  احمد عنتر عبدالرحمن كريم  توصية بسيطة  شرين متضامن  ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع -  22

الحمفى كفالة الؽير وابرام كافة العمود والمشارطات وله الحك فى توكيل البنون او الؽير فى كل ابو بعض االختصاصات ، تاريخ : 

 33611برلم       22102123

حمادة   -يل عبدالحك  دمحم اسماعيل اسماع -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  23

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

 الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -توصية بسيطة  مدير و شرين  ج   دخول -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  24

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646  برلم     22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  25

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل 

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123ع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل م
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 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  26

الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما  اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات 

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  21

كة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشر

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

رؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصا

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

اسماعيل اسماعيل حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  23

عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما الحك فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات اشكالها 

 60646برلم       22102123وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -شرين  ج دخول  توصية بسيطة  مدير و  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  20

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

العام ولطاع االعمال والمطاع  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -اعيل اسماعيل عبدالحك دمحم اسم -  32

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

ا امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضه

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123، تاريخ : خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  31

ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين 

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123ان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : خطابات وشهادات الضم

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  32

سإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والم

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ات وفتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيك

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  33

اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما 

ضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركة و

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123والمصارؾ ، تاريخ :  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  34

ين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفرد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

 60646برلم       22102123ت وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : خطابا

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  35

دارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك اال

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع 

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  36

سماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما ا

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

كذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها و

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة  اسماعيل اسماعيل  -اسماعيل اسماعيل عبدالحك  دمحم  -منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  31

عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما الحك فى التعامل 

عمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع اال

اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

 60646برلم       22102123وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة  اسماعيل اسماعيل  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -توصية بسيطة  مدير و شرين  ج منال عادل حنفى   -خروج  -  33

عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما الحك فى التعامل 

ؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية و

اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

 60646برلم       22102123وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة  اسماعيل اسماعيل  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  30

عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما الحك فى التعامل 

اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن 

اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

 60646برلم       22102123مصارؾ ، تاريخ : وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون وال

حمادة  اسماعيل اسماعيل  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  42

ا الحك فى التعامل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهم

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

 60646برلم       22102123كافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : وشهادات الضمان و

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  41

ة امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مديران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلي

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

فتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات و

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

حمادة   -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك   -نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -خروج  -  42

ران للشركة ولهما حك االدارة والتوليع والمسإلية امام الجهات الرسمية منفردين او مجتمعين ولهما اسماعيل اسماعيل عبدالحك مدي

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن والمصارؾ وسحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جميع البنو

 60646برلم       22102123خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ ، تاريخ : 

ع على عمود الشراء دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التولي -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  43

وعمود االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك والصفمات التى 

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء   دخول -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  44

وعمود االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى 

الػ وابرام كافة العمود والمشارطات تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المب

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  45

وعمود االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى 

ة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشرك

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123ع الشركاء واستثناء ، تاريخ : بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جمي

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  46

ئب ولهما الحك فى وعمود االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرا

تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123تراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : بحك االل

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  41

ر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى وعمود االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشه

تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

لؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض ا

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

ولهما  منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود االيجار -خروج  -  43

حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك بحك االلتراض والرهن  بمعامالت الشركة بالنمد او

 60646برلم       22102123وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

ن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذل -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  40

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

ت وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطا

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -عبدالحك  دمحم اسماعيل اسماعيل -  52

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

ك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ح

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -خروج  -  51

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

كالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات وعزل مستخدمى وو

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من 

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -خروج  -  52

الضرائب ولهما الحك فى تعيين االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة 

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ :  بحك

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -خروج  -  53

ر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشه

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

لؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض ا

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

وعمود  دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  54

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

شركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك والصفمات التى تتعلك بمعامالت ال

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

ر و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود دخول  توصية بسيطة  مدي -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  55

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

عمود والمشارطات وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة ال

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -سماعيل اسماعيل عبدالحك دمحم ا -  56

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

اجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم و

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123، تاريخ : بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود االيجار ولهما  -خروج  -  51

ى حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين وعزل مستخدم

ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك بحك االلتراض والرهن 

 60646برلم       22102123من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ :  وبيع اصول الشركة فالبد

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود االيجار ولهما  -خروج  -  53

ب ولهما الحك فى تعيين وعزل مستخدمى حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائ

ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

راض والرهن بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك بحك االلت

 60646برلم       22102123وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود االيجار ولهما  -خروج  -  50

مل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين وعزل مستخدمى حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ض ماذكر ) ام فيما يتعلك بحك االلتراض والرهن بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بع

 60646برلم       22102123وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود االيجار ولهما  -خروج  -  62

ع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين وعزل مستخدمى حك التولي

ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك بحك االلتراض والرهن  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك

 60646برلم       22102123وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

ى عمود الشراء وعمود نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع عل -خروج  -  61

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات 

ك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك والصفمات التى تتعل

 60646برلم       22102123بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء واستثناء ، تاريخ : 

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  وكذلن لهما حك التوليع على عمود الشراء وعمود  -خروج  -  62

االيجار ولهما حك التوليع امام مصلحة الشهر العمارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما الحك فى تعيين 

تباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفػ المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مر

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ) ام فيما يتعلك 

 60646برلم       22102123استثناء ، تاريخ : بحك االلتراض والرهن وبيع اصول الشركة فالبد من موافمة جميع الشركاء و

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  63

نفردين الحك فى المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او م

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  64

داخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى المت

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -يل اسماعيل عبدالحك حمادة اسماع -  65

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2رات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيا

60646 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  66

ة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حماد

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا  -حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  61

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين المتداخلين فمط  -خروج  -  63

السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى البيع او التنازل 

 60646برلم       22102123، تاريخ :  2او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها  للنفس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  60

ل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعي

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  دخول  توصية بسيطة  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  12

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2اعها البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انو

60646 

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -خروج  -  11

الحك فى  المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -خروج  -  12

السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى المتداخلين فمط 

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  نسرين عبدالحميد -خروج  -  13

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2لخاصة بالشركة بجميع انواعها البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت ا

60646 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  14

عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى  المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

يكين المتضامنين دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشر -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  15

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

دخول  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك  -  16

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها البيع او التنازل للنفس او 

60646 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين المتداخلين فمط  -خروج  -  11

حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى البيع او التنازل السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ 

 60646برلم       22102123، تاريخ :  2للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

رر للشريكين المتضامنين المتداخلين فمط منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تم -خروج  -  13

السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى البيع او التنازل 

 60646م   برل    22102123، تاريخ :  2للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين المتداخلين فمط  -خروج  -  10

السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى البيع او التنازل 

 60646برلم       22102123، تاريخ :  2ن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها للنفس او للؽير ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منال عادل حنفى  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين المتداخلين فمط  -خروج  -  32

سماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى البيع او التنازل السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة ا

 60646برلم       22102123، تاريخ :  2للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

تمرر للشريكين المتضامنين  نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد -خروج  -  31

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2البيع او التنازل للنفس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها 

60646 

نسرين عبدالحميد سيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  من هذا الشرط لد تمرر للشريكين المتضامنين  -خروج  -  32

المتداخلين فمط السيد / دمحم اسماعيل اسماعيل عبدالحك والسيد/ حمادة اسماعيل اسماعيل عبدالحك مجتمعين او منفردين الحك فى 

برلم       22102123، تاريخ :  2فس او للؽير عن جميع السيارات والمنموالت الخاصة بالشركة بجميع انواعها البيع او التنازل للن

60646 

يكون حك االدارة والتوليع  -تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  33

ة / مارى لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / نيللى  لويس شحاتة يوسؾ  شحاتة والسيدة للسيد / لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيد

مجتمعين او منفردين ويمثل المديرون ادارة الشركة فى عاللتها مع الؽير والحك فى التوليع  -/ ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  

لهم حك فى فتح الحسابات باسم الشركة والتعامل باسمها امام على معامالت الشركة ولهم فى هذا اوسع السلطات الدارة الشركة و

 41231برلم       22102120كافة البنون وحك السحب وااليداع والتوليع على الشيكات واالفراج عن رأسمال الشركة ، تاريخ : 

يكون حك االدارة والتوليع  -تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  34

للسيد / لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / مارى لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / نيللى  لويس شحاتة يوسؾ  شحاتة والسيدة 

ليع مجتمعين او منفردين ويمثل المديرون ادارة الشركة فى عاللتها مع الؽير والحك فى التو -/ ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  

على معامالت الشركة ولهم فى هذا اوسع السلطات الدارة الشركة ولهم حك فى فتح الحسابات باسم الشركة والتعامل باسمها امام 

 41231برلم       22102120كافة البنون وحك السحب وااليداع والتوليع على الشيكات واالفراج عن رأسمال الشركة ، تاريخ : 

يكون حك االدارة  -تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -يوسؾ بشارة ياسمين لويس شحاتة  -  35

والتوليع للسيد / لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / مارى لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / نيللى  لويس شحاتة يوسؾ  شحاتة 

ين ويمثل المديرون ادارة الشركة فى عاللتها مع الؽير والحك فى مجتمعين او منفرد -والسيدة / ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  

التوليع على معامالت الشركة ولهم فى هذا اوسع السلطات الدارة الشركة ولهم حك فى فتح الحسابات باسم الشركة والتعامل باسمها 

برلم       22102120شركة ، تاريخ : امام كافة البنون وحك السحب وااليداع والتوليع على الشيكات واالفراج عن رأسمال ال

41231 

يكون حك االدارة  -تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  36

شحاتة والتوليع للسيد / لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / مارى لويس شحاتة يوسؾ بشارة والسيدة / نيللى  لويس شحاتة يوسؾ  

مجتمعين او منفردين ويمثل المديرون ادارة الشركة فى عاللتها مع الؽير والحك فى  -والسيدة / ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  

التوليع على معامالت الشركة ولهم فى هذا اوسع السلطات الدارة الشركة ولهم حك فى فتح الحسابات باسم الشركة والتعامل باسمها 

برلم       22102120ون وحك السحب وااليداع والتوليع على الشيكات واالفراج عن رأسمال الشركة ، تاريخ : امام كافة البن

41231 

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  من البنن والتوليع وابرام كافة  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  31

ركة وعلى االخص تعيين وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى وموظفى الشركة وتحديد الفمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الش

مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة االذونات والسندات االذنية التجارية وابرام 

او باالجل ولهم حك شراء وبيع جميع المواد والمهمات جميع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 41231برلم       22102120والبضائع ولهم حك ادارة الشركة وتمثيلها امام الؽير والتوليع عن الشركة والتعامل ، تاريخ : 

والتوليع وابرام كافة تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  من البنن  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  33

الفمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعيين وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى وموظفى الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة االذونات والسندات االذنية التجارية وابرام 
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مود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك شراء وبيع جميع المواد والمهمات جميع الع

 41231برلم       22102120والبضائع ولهم حك ادارة الشركة وتمثيلها امام الؽير والتوليع عن الشركة والتعامل ، تاريخ : 

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  من البنن والتوليع وابرام  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  30

كافة الفمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعيين وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى وموظفى الشركة 

ديد كافة االذونات والسندات االذنية التجارية وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتس

وابرام جميع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك شراء وبيع جميع المواد 

برلم       22102120والمهمات والبضائع ولهم حك ادارة الشركة وتمثيلها امام الؽير والتوليع عن الشركة والتعامل ، تاريخ : 

41231 

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  من البنن والتوليع وابرام  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  02

كافة الفمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعيين وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى وموظفى الشركة 

رهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتوليع وتحويل وبيع وتسديد كافة االذونات والسندات االذنية التجارية وتحديد مرتباتهم واجو

وابرام جميع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك شراء وبيع جميع المواد 

برلم       22102120تمثيلها امام الؽير والتوليع عن الشركة والتعامل ، تاريخ : والمهمات والبضائع ولهم حك ادارة الشركة و

41231 

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  باسمها امام جميع الجهات  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  01

الحكومية والرسمية والوزارات واالجهزة التنفيذية التابعة للدولة والمطاع العام والخاص ومصلحة الجمارن والسجل التجارى 

تثمار والرلابة على الصادرات والواردات والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة والشهر العمارى والهيئة العامة لالس

ع وتعيين مفوضين للتعامل باسم الشركة وان يخولهم حك التوليع عن الشركة وله الحك فى استخراج كافة 2م2لمحافظات ج

    22102120تعامل مع المرور فى استخراج ، تاريخ : التراخيص الالزمة للشركة والتنازل عنها والتعالد مع الموردين والعمالء وال

 41231برلم   

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  باسمها امام جميع الجهات  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  02

صلحة الجمارن والسجل التجارى الحكومية والرسمية والوزارات واالجهزة التنفيذية التابعة للدولة والمطاع العام والخاص وم

والشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار والرلابة على الصادرات والواردات والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة 

ع وتعيين مفوضين للتعامل باسم الشركة وان يخولهم حك التوليع عن الشركة وله الحك فى استخراج كافة 2م2لمحافظات ج

    22102120الالزمة للشركة والتنازل عنها والتعالد مع الموردين والعمالء والتعامل مع المرور فى استخراج ، تاريخ : التراخيص 

 41231برلم   

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  باسمها امام جميع الجهات  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  03

زارات واالجهزة التنفيذية التابعة للدولة والمطاع العام والخاص ومصلحة الجمارن والسجل التجارى الحكومية والرسمية والو

والشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار والرلابة على الصادرات والواردات والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة 

يخولهم حك التوليع عن الشركة وله الحك فى استخراج كافة  ع وتعيين مفوضين للتعامل باسم الشركة وان2م2لمحافظات ج

    22102120التراخيص الالزمة للشركة والتنازل عنها والتعالد مع الموردين والعمالء والتعامل مع المرور فى استخراج ، تاريخ : 

 41231برلم   

طة  مدير و شرين  باسمها امام جميع الجهات تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسي -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  04

الحكومية والرسمية والوزارات واالجهزة التنفيذية التابعة للدولة والمطاع العام والخاص ومصلحة الجمارن والسجل التجارى 

زة التابعة والشهر العمارى والهيئة العامة لالستثمار والرلابة على الصادرات والواردات والموانى والمطارات وكافة االجه

ع وتعيين مفوضين للتعامل باسم الشركة وان يخولهم حك التوليع عن الشركة وله الحك فى استخراج كافة 2م2لمحافظات ج

    22102120التراخيص الالزمة للشركة والتنازل عنها والتعالد مع الموردين والعمالء والتعامل مع المرور فى استخراج ، تاريخ : 

 41231برلم   

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  رخص السيارات وتجديدها  -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  05

ولهم منفردين حك التوليع على عمود المرض والرهن والبيع والشراء وعمود االشتران وتؤسيس الشركات والفسخ والتصفية 

ملوكةى للشركة من السيارات والنموالت والعمارات واالراضى والتوليع على واالندماج والبيع للنفس او للؽير لجميع االصول الم

    22102120، تاريخ :  2تلبن العمود امام الشهر العمارى والتوثيك ولهم منفردين الحك فى تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

 41231برلم   
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 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

توصية بسيطة  مدير و شرين  رخص السيارات وتجديدها تعدل صفتها الى متضامن   -نيللى لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  06

ولهم منفردين حك التوليع على عمود المرض والرهن والبيع والشراء وعمود االشتران وتؤسيس الشركات والفسخ والتصفية 

ى والتوليع على واالندماج والبيع للنفس او للؽير لجميع االصول المملوكةى للشركة من السيارات والنموالت والعمارات واالراض

    22102120، تاريخ :  2تلبن العمود امام الشهر العمارى والتوثيك ولهم منفردين الحك فى تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 

 41231برلم   

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  رخص السيارات وتجديدها  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  01

منفردين حك التوليع على عمود المرض والرهن والبيع والشراء وعمود االشتران وتؤسيس الشركات والفسخ والتصفية  ولهم

واالندماج والبيع للنفس او للؽير لجميع االصول المملوكةى للشركة من السيارات والنموالت والعمارات واالراضى والتوليع على 

    22102120، تاريخ :  2يك ولهم منفردين الحك فى تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر تلبن العمود امام الشهر العمارى والتوث

 41231برلم   

تعدل صفتها الى متضامن  توصية بسيطة  مدير و شرين  رخص السيارات وتجديدها  -ياسمين لويس شحاتة يوسؾ بشارة  -  03

شراء وعمود االشتران وتؤسيس الشركات والفسخ والتصفية ولهم منفردين حك التوليع على عمود المرض والرهن والبيع وال

واالندماج والبيع للنفس او للؽير لجميع االصول المملوكةى للشركة من السيارات والنموالت والعمارات واالراضى والتوليع على 

    22102120، تاريخ :  2كر تلبن العمود امام الشهر العمارى والتوثيك ولهم منفردين الحك فى تفويض الؽير فى كل او بعض ماذ

 41231برلم   

احمد عبدالمادر دمحم حسن  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروجده من الشركه وتم خروج مصطفى عبدالمادر دمحم حسن  -  00

 123203  برلم     22102112وتم خروج كمال عبدالمادر دمحم حسن من الشركه بعد استالمهم كافة حمولهم فى الشركه ، تاريخ : 

سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  122

 121311برلم       22102112

سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  121

 121311برلم       22102112

دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  122

 121311برلم       22102112

تاريخ :  دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، -  123

 121311برلم       22102112

هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بسيطة  شرين متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  124

 121311برلم       22102112

له ، تاريخ : هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بسيطة  شرين متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حمو -  125

 121311برلم       22102112

 121311برلم       22102112سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج لوفاته ، تاريخ :  -  126

 121311برلم       22102112سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج لوفاته ، تاريخ :  -  121

 121311برلم       22102112دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج لوفاته ، تاريخ :  -  123

 121311برلم       22102112دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  خرج لوفاته ، تاريخ :  -  120

 121311برلم       22102112يطة  شرين متضامن  خرج لوفاته ، تاريخ : هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بس -  112

 121311برلم       22102112هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بسيطة  شرين متضامن  خرج لوفاته ، تاريخ :  -  111

ة و التوليع اصبح لــــــــــ سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  دخلت فى الشركة ج _ االدار -  112

 121311برلم       22102112و لها فى هذا جميع االختصاصات ، تاريخ :  1033/12/22هانم فولى ابراهيم حمزة  مواليد 
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 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سيد عبدالؽنى عبدالعاطى صابر  توصية بسيطة  شرين متخارج  دخلت فى الشركة ج _ االدارة و التوليع اصبح لــــــــــ  -  113

 121311برلم       22102112و لها فى هذا جميع االختصاصات ، تاريخ :  1033/12/22فولى ابراهيم حمزة  مواليد  هانم

دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  دخلت فى الشركة ج _ االدارة و التوليع اصبح لــــــــــ  -  114

 121311برلم       22102112و لها فى هذا جميع االختصاصات ، تاريخ :  1033/12/22هانم فولى ابراهيم حمزة  مواليد 

دمحم رمضان فرؼلى عبدالحافظ  توصية بسيطة  شرين متخارج  دخلت فى الشركة ج _ االدارة و التوليع اصبح لــــــــــ  -  115

 121311برلم       22102112تاريخ :  و لها فى هذا جميع االختصاصات ، 1033/12/22هانم فولى ابراهيم حمزة  مواليد 

هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بسيطة  شرين متضامن  دخلت فى الشركة ج _ االدارة و التوليع اصبح لــــــــــ هانم  -  116

 121311برلم       22102112و لها فى هذا جميع االختصاصات ، تاريخ :  1033/12/22فولى ابراهيم حمزة  مواليد 

هانم فولى ابراهيم حمزة  توصية بسيطة  شرين متضامن  دخلت فى الشركة ج _ االدارة و التوليع اصبح لــــــــــ هانم  -  111

 121311برلم       22102112و لها فى هذا جميع االختصاصات ، تاريخ :  1033/12/22فولى ابراهيم حمزة  مواليد 

االدارة والتوليع  -تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  113

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

لمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة وا

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  110

الرحمن دمحم عبدالحميد وحده او للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبد

من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  122

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ :  من يوكله الحك بالبيع او التؤجير

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  121

ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او  للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على

من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  تعدلت صفت -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  122

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

لمسجلة باسمها ، تاريخ : من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات ا

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  123

حميد وحده او من يوكله عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدال

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

 االدارة والتوليع -تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  124

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

 112253برلم       22102115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  125

عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله 

برلم       22102115التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى 

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  126

ين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفرد

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

االدارة والتوليع  -ين متضامن  ج تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شر -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  121

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  123

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

له الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : من يوك

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  120

دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او  للشريكين عبدالرحمن

من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع  -تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -دالحميد دمحم ياسمين طارق دمحم عب -  132

للشريكين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او 

عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : من يوكله الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل 

 112253برلم       22102115

االدارة والتوليع للشريكين عبدالرحمن  -خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  131

بدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله الحك بالبيع او دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين ع

 112253برلم       22102115التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

وليع للشريكين عبدالرحمن االدارة والت -خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  132

دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله الحك بالبيع او 

 112253برلم       22102115التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

االدارة والتوليع للشريكين عبدالرحمن  -خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  133

دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله الحك بالبيع او 

 112253برلم       22102115التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : التؤجير وتوكيل الؽير فى 

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  134

ين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفرد

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -ج تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن   -وليد عبدهللا بكر محمود  -  135

عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله 

رلم   ب    22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  136

عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله 

برلم       22102115جير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : الحك بالبيع او التؤ

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  131

يب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼر

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -توصية بسيطة  شرين متضامن  ج   تعدلت صفته موصى -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  133

عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله 

برلم       22102115سمها ، تاريخ : الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة با

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  130

او من يوكله  عبدالرحمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

االدارة والتوليع للشريكين  -تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  142

حمن دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله عبدالر

برلم       22102115الحك بالبيع او التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

112253 

االدارة والتوليع للشريكين عبدالرحمن  -خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -بدالحليم عبدالؽنى دمحم عبدالحسيب ع -  141

دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم عبدالحميد وحده او من يوكله الحك بالبيع او 

 112253برلم       22102115ة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشر

االدارة والتوليع للشريكين عبدالرحمن  -خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  142

 عبدالحميد وحده او من يوكله الحك بالبيع او دمحم عبدالحميد و احمد على ؼريب على  مجتمعين او منفردين وللشرين عبدالرحمن دمحم

 112253برلم       22102115التؤجير وتوكيل الؽير فى التنازل عن اصول الشرة والمستحضرات المسجلة باسمها ، تاريخ : 

الى شرين تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  143

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  144

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين تعدلت  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  145

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  146

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  141

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

الى شرين  تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  143

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  140

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ،  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  152

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ،  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  151

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  152

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

صية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين تعدلت صفتها الى موصية  تو -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  153

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  154

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -مين طارق دمحم عبدالحميد دمحم ياس -  155

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

يخ خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ، تار -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  156

 112253برلم       22102115: 

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ، تاريخ  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  151

 112253برلم       22102115: 

صفته الى شرين متضامن ، تاريخ خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  153

 112253برلم       22102115: 

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ،  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  150

 112253برلم       22102115تاريخ : 

وصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ، تعدلت صفته الى موصى  ت -وليد عبدهللا بكر محمود  -  162

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ،  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  161

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  - عبدالحميد ؼنيمى عبدالرحمن دمحم -  162

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  163

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  164

 112253برلم       22102115متضامن ، تاريخ : 

تعديل صفته الى شرين  تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  165
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خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ، تاريخ  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  166

 112253برلم       22102115: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل صفته الى شرين متضامن ، تاريخ خروج  تو -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  161

 112253برلم       22102115: 
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 112253برلم       22102115تاريخ : 
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تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ،  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  111

 112253برلم       22102115تاريخ : 

فى الشركه ،  تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  112

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  113

 112253برلم       22102115

بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تعدلت صفتها الى موصية  توصية  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  114

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  115

 112253برلم       22102115

ى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ : تعدلت صفته ال -وليد عبدهللا بكر محمود  -  116

 112253برلم       22102115

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ،  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  111

 112253برلم       22102115تاريخ : 

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ،  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  113

 112253برلم       22102115تاريخ : 

، تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  110

 112253برلم       22102115تاريخ : 
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 112253برلم       22102115تاريخ : 

تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  131

 112253برلم       22102115

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  132

 112253برلم       22102115

تضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ : خروج  توصية بسيطة  شرين م -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  133

 112253برلم       22102115

تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -وليد عبدهللا بكر محمود  -  134
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 112253برلم       22102115

ت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ : تعدل -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  131

 112253برلم       22102115

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  133
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تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -عبدالحميد ؼنيمى عبدالرحمن دمحم  -  130

 112253برلم       22102115

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  102

 112253برلم       22102115

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  101

 112253برلم       22102115

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخولها فى الشركه ، تاريخ :  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  102

 112253برلم       22102115

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم  -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  103
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 112253برلم   

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم  -حى الدين دمحم حامد خير هللا خالد م -  104

    22102115تعديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

 112253برلم   

تعدلت صفت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم  -خير هللا خالد محى الدين دمحم حامد  -  105

    22102115تعديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

 112253برلم   

ت الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعدلت صف -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  106

    22102115تعديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

 112253برلم   

سيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعدلت صفت الى موصى  توصية ب -خالد محى الدين دمحم حامد خير هللا  -  101

    22102115تعديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

 112253برلم   

له فى الشركه وتم تعديل تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخو -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  103

برلم       22102115صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  100

    22102115عديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : ت
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112253 
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 112253برلم   

تعدلت صفتها الى موصية  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم  -ياسمين طارق دمحم عبدالحميد دمحم  -  224

    22102115تعديل صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

 112253لم   بر
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 112253برلم   

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  226

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  221

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة  -بدالؽنى دمحم عبدالحسيب عبدالحليم ع -  223

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة   -وليد عبدهللا بكر محمود  -  220

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

كه وتم تعديل صفة تعدلت صفته الى موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشر -وليد عبدهللا بكر محمود  -  212

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 
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برلم       22102115دالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : الشريكين/ عب

112253 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  212

برلم       22102115يمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼن

112253 
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112253 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  214

برلم       22102115: صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ 

112253 

تعدلت صفته موصى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل  -عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  -  215

برلم       22102115صفة الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة  -دمحم عبدالحسيب عبدالحليم عبدالؽنى  -  216

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 

112253 

خروج  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه وتم تعديل صفة  -م عبدالؽنى دمحم عبدالحسيب عبدالحلي -  211

برلم       22102115الشريكين/ عبدالرحمن دمحم عبدالحميد ؼنيمى  واحمد على ؼريب على الى شريكين موصيين ، تاريخ : 
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سيطة  شرين متضامن  حك االدارة الى ماجدى السيد دمحم تعدلت الى متضامن  توصية ب -محمود ماجدى السيد دمحم طاحون  -  213
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 114116برلم       22102115ة السلطات ، تاريخ : السيد سالم طاحون له كاف

سالمة احمد  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -نبيل ؼريب دمحم الشرلاوى  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج -خروج  -  222

وحك التوليع عنها فى  لهما حك االدارة والتوليع مجتمعين او منفردين امام كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة وتمثيلها -ابراهيم 

كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسيارات المملوكة للشركة والنواحى المالية كما 

اتفك الشريكين على التعامل مع البنون من ايداع وسحب وصرؾ الشيكات وفتح الحسابات واالعتمادات والمستندية الخاصة بالشركة 

 160323برلم       22102115وفى الحصول على التسهيالت االئتمانية وطلب االلراض من البنون ، تاريخ : 

سالمة احمد  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -نبيل ؼريب دمحم الشرلاوى  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج -خروج  -  221

ردين امام كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة وتمثيلها وحك التوليع عنها فى لهما حك االدارة والتوليع مجتمعين او منف -ابراهيم 

كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسيارات المملوكة للشركة والنواحى المالية كما 

ح الحسابات واالعتمادات والمستندية الخاصة بالشركة اتفك الشريكين على التعامل مع البنون من ايداع وسحب وصرؾ الشيكات وفت

 160323برلم       22102115وفى الحصول على التسهيالت االئتمانية وطلب االلراض من البنون ، تاريخ : 

مد سالمة اح -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -دخول  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -  222

لهما حك االدارة والتوليع مجتمعين او منفردين امام كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة وتمثيلها وحك التوليع عنها فى  -ابراهيم 

كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسيارات المملوكة للشركة والنواحى المالية كما 

على التعامل مع البنون من ايداع وسحب وصرؾ الشيكات وفتح الحسابات واالعتمادات والمستندية الخاصة بالشركة اتفك الشريكين 

 160323برلم       22102115وفى الحصول على التسهيالت االئتمانية وطلب االلراض من البنون ، تاريخ : 

سالمة احمد  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -رين متضامن  ج دخول  شركة تضامن  مدير وش -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -  223

لهما حك االدارة والتوليع مجتمعين او منفردين امام كافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة وتمثيلها وحك التوليع عنها فى  -ابراهيم 

المملوكة للشركة والنواحى المالية كما  كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسيارات

اتفك الشريكين على التعامل مع البنون من ايداع وسحب وصرؾ الشيكات وفتح الحسابات واالعتمادات والمستندية الخاصة بالشركة 

 160323برلم       22102115وفى الحصول على التسهيالت االئتمانية وطلب االلراض من البنون ، تاريخ : 
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 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نبيل ؼريب دمحم الشرلاوى  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية ليصبح -روج خ -  224

 160323برلم       22102115، تاريخ :  2للشريكين مجتمعين فمط ؼير منفردين 

الحكومية وؼير الحكومية ليصبح نبيل ؼريب دمحم الشرلاوى  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  وكافة الجهات -خروج  -  225

 160323برلم       22102115، تاريخ :  2للشريكين مجتمعين فمط ؼير منفردين 

دخول  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -  226

 160323برلم       22102115:  ، تاريخ 2ليصبح للشريكين مجتمعين فمط ؼير منفردين 

دخول  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  وكافة الجهات الحكومية وؼير الحكومية  -عيد الشحات عيد دمحم مفتاح  -  221

 160323برلم       22102115، تاريخ :  2ليصبح للشريكين مجتمعين فمط ؼير منفردين 

له وحده حك االدارة والتوليع وله الحك  -دمحم هليل ؼانم سالمة   -دير و شرين  ج دمحم هليل ؼانم سالمة  شركة تضامن  م -  223

فى السحب وااليداع وفتح الحسابات البنكية وؼلمها والتوليع امام الشهر العمارى وله الحك فى التصرفات الخاصة بالشركة من حك 

ة وؼير الحكومية وله حك توكيل الؽير فى كل او بعض ماذكر البيع او الرهن او االلتراض وكذا التعامل مع جميع الجهات الحكومي

تعدل حك االدارة  -ج                                                                                                                          2

 113056برلم       22102116والتوليع ، تاريخ : 

ل ؼانم سالمة  شركة تضامن  مدير و شرين  للشريكين مجتمعين او منفردين ولهم حك االدارة والتوليع ولهم الحك دمحم هلي -  220

فى السحب وااليداع وفتح الحسابات البنكية وؼلمها والتوليع امام الشهر العمارى ولهم الحك فى التصرفات الخاصة بالشركة من حك 

مية وؼير الحكومية والبنون اما فى حالة البيع فى ممتلكات الشركة الثابتة والمنمولة والرهن الشراء والتعامل مع جميع الجهات الحكو

 113056برلم       22102116، تاريخ :  2وااللتراض مجتمعين ولهم الحك فى توكيل الؽير فى كل او بعض ماذكر 

ل حك االدارة والتوليع للشرين/ احمد دمحم عبدالمنعم تعدي -احمد دمحم عبدالمنعم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  232

ابراهيم وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية وله الحك فى 

 165416برلم       22102116، تاريخ :  2توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ما ذكر 

تعديل حك االدارة والتوليع للشرين/ احمد دمحم عبدالمنعم  - عبدالمنعم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  ج احمد دمحم -  231

ابراهيم وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية وله الحك فى 

 165416برلم       22102116، تاريخ :  2 توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ما ذكر

تعديل حك االدارة والتوليع للشرين/ احمد دمحم  -مروة نبيه محمود السنوسى )خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  232

ومية وله عبدالمنعم ابراهيم وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحك

 165416برلم       22102116، تاريخ :  2الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ما ذكر 

تعديل حك االدارة والتوليع للشرين/ احمد دمحم  -مروة نبيه محمود السنوسى )خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  233

م الشركة وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكومية وؼير الحكومية وله عبدالمنعم ابراهيم وله منفردا الحك فى التعامل باس

 165416برلم       22102116، تاريخ :  2الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ما ذكر 

م و ؼريب دمحم تعديل االدارة والتوليع الى سامى دمحم عبدالحلي -سامى دمحم عبدالحليم  توصية بسيطة  مدير و شرين  ج  -  234

عبدالحليم ومحمود دمحم عبدالحليم مجتمعين او منفردين ولهم كافة الصالحيات لتحميك ؼرض الشركة والتعامل امام كافة الجهات 

الحكومية وؼير الحكومية وكافة الجهات االدارية والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكما يكون لهم 

جتمعين او منفردين فى التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح حسابات والتوليع على الشيكات وفى فتح الحك م

 163555برلم       22102111االعتمادات المستندية ولهم الحك فى استصدار ، تاريخ : 

عن رأس المال وحك االلتراض والرهن  سامى دمحم عبدالحليم  توصية بسيطة  مدير و شرين  خطابات الضمان واالفرج -  235

الصول الشركة وممتلكاتها العمارية كما يكون لهم الحك مجتمعين او منفرين فى ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

م حك توكيل او تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وحك التوليع امام الشهر العمارى على عمود البيع والشراء باسم الشركة وله

 163555برلم       22102111، تاريخ :  2تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر 
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 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعيين /حسن عبدالهادى حسن دمحم لممة  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  تمثيل الشركة امام المضاء  -  236

 52666برلم       22102111والؽير وله كافة الصالحيات السابمة الثابتة بالسجل التجارى وله حك االدارة والتولع ، تاريخ : 

لعزيز دمحم صالح  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  تمثيل الشركة امام نعيين / عبدالحميد عبدا -  231

برلم       22102111المضاء والؽير وله كافة الصالحيات السابمة الثابتة بالسجل التجارى وله حك االدارة والتولع ، تاريخ : 

52666 

شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  السيد محمود دمحم حسن مهدى ) دخول (  شركة تضامن  -  233

 15123برلم       22102111

السيد محمود دمحم حسن مهدى ) دخول (  شركة تضامن  شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  230

 15123برلم       22102111

ركة تضامن  شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ : السيد محمود دمحم حسن مهدى ) دخول (  ش -  242

 15123برلم       22102111

فايز عزت مصطفى االهوانى )خروج(  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  241

 15123برلم       22102111

)خروج(  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ : فايز عزت مصطفى االهوانى  -  242

 15123برلم       22102111

فايز عزت مصطفى االهوانى )خروج(  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  243

 15123برلم       22102111

برلم       22102111الجليل كامل حسن  شركة تضامن  مدير و شرين  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ : دمحم عبد -  244

15123 

برلم       22102111دمحم عبدالجليل كامل حسن  شركة تضامن  مدير و شرين  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  245

15123 

برلم       22102111حسن  شركة تضامن  مدير و شرين  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ : دمحم عبدالجليل كامل  -  246

15123 

محمود مهدى كامل الربع )دخول (  شركة تضامن  شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  241

 15123برلم       22102111

ل (  شركة تضامن  شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ : محمود مهدى كامل الربع )دخو -  243

 15123برلم       22102111

محمود مهدى كامل الربع )دخول (  شركة تضامن  شرين متضامن  له حك االدارة والتوليع بمفرده ، تاريخ :  -  240

 15123برلم       22102111

عال  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صفة الشريكة ايمان دمحم عبدالهادى عبدالعال من ايمان دمحم عبدالهادى عبدال -  252

 146433برلم       22102113شركاء موصيين مذكورين بالعمد ، تاريخ :  2شريكة متضامنه الى شريكة موصية وخروج 

ة الشريكة ايمان دمحم عبدالهادى عبدالعال من ايمان دمحم عبدالهادى عبدالعال  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعديل صف -  251

 146433برلم       22102113شركاء موصيين مذكورين بالعمد ، تاريخ :  2شريكة متضامنه الى شريكة موصية وخروج 

من  السيد عبدالرحمن سالم  شركة تضامن  مدير و شرين  يضاؾ الى بند االدارة انه للشركة حك االلتراض والبيع والرهن -  252

 63321برلم       22102121جميع البنون العاملة بجمهورية مصر العربية ، تاريخ : 
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 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السيد عبدالرحمن سالم  شركة تضامن  مدير و شرين  يضاؾ الى بند االدارة انه للشركة حك االلتراض والبيع والرهن من  -  253

 63321برلم       22102121جميع البنون العاملة بجمهورية مصر العربية ، تاريخ : 

خروج  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه من الشركه بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -عمرو ماهر متولى  -  254

 122521برلم       22102124

يكون للشركاء جميعهم اى  -االيمن ثروت حسين سرور  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  تم دخوله فى الشركه ج  -  255

منهم مجتمعين او منفردين وبنفس االختصاصات المذكورة بعمد الشركة االساسى عن الثالث شركاء وهى ) لهم حك االدارة 

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم هى بعنوان الشركة وضمن اؼراضها لتحميك اؼراضها اما بشؤن 

صرفات لانونية اخرى من رهن او بيع عمارات الشركة او الحصول على لروض جنيه واى ت 522222المعامالت التى تزيد عن 

 161124برلم       22102124، تاريخ :  2للشركة فيجب ان تصدر من الشركاء جميعا ( 

يكون للشركاء جميعهم اى  -االيمن ثروت حسين سرور  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  تم دخوله فى الشركه ج  -  256

جتمعين او منفردين وبنفس االختصاصات المذكورة بعمد الشركة االساسى عن الثالث شركاء وهى ) لهم حك االدارة منهم م

مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم هى بعنوان الشركة وضمن اؼراضها لتحميك اؼراضها اما بشؤن 

لانونية اخرى من رهن او بيع عمارات الشركة او الحصول على لروض جنيه واى تصرفات  522222المعامالت التى تزيد عن 

 161124برلم       22102124، تاريخ :  2للشركة فيجب ان تصدر من الشركاء جميعا ( 

برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  251

12362 

برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  253

12362 

برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  250

12362 

برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -زعبالوى امين سعيد امين سيد احمد ال -  262

12362 

برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  261

12362 

برلم       22102131و شرين  خروج ، تاريخ :  سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير -  262

12362 

برلم       22102131نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -  263

12362 

برلم       22102131نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -  264

12362 

 12362برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  265

 12362برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  266

 12362برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  261

برلم       22102131نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -  263

12362 

برلم       22102131دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ : نادية فريد سيد احمد الزعبالوى ) -  260

12362 
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 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22102131نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -  212

12362 

برلم       22102131، تاريخ :  سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج -  211

12362 

برلم       22102131سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج ، تاريخ :  -  212

12362 

برلم       22102131سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج ، تاريخ :  -  213

12362 

برلم       22102131سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج ، تاريخ :  -  214

12362 

 12362برلم       22102131دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ :  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  215

 12362برلم       22102131خول  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج ، تاريخ : د -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  216

حك االدارة والتوليع لكل من حسين  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  211

شرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما امين سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين ب

بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين  -شرين متضامن  ج  دخول  شركة تضامن  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  213

امين سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما 

صة بالشركة من عمارات بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخا

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  210

ان تكون االعمال التى تصدر منهما امين سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط 

بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين  -ن متضامن  ج دخول  شركة تضامن  شري -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  232

امين سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما 

الشركة من عمارات بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة ب

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -امين سعيد امين سيد احمد الزعبالوى  -  231

كون االعمال التى تصدر منهما امين سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان ت

بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -ج   سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين -  232

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ن عمارات الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة م

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  233

التى تصدر منهما بعنوان سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال 
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 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

دارة والتوليع لكل من حسين امين حك اال -نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  234

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2ارات وسي

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين سيد  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  235

ا بعنوان احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

ل من حسين امين سيد حك االدارة والتوليع لك -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  236

احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131 ، تاريخ : 2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين سيد  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  231

احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات الشركة 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

 حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين -نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  233

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362رلم   ب    22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  230

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات  الشركة وضمن اؼراضها

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -نادية فريد سيد احمد الزعبالوى )دخول(  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -  202

زعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان سيد احمد ال

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  201

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمع

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  202

ن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان سيد احمد الزعبالوى و حس

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج سعيد  -  203

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردي

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين  -سعيد امين سيد احمد الزعبالوى ) خروج(  شركة تضامن  مدير و شرين  ج  -  204

سيد احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمع

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين سيد  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  -منة هللا سعيد امين سيد احمد  -  205

امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان احمد الزعبالوى و حسن 

الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين ابرام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات 

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

حك االدارة والتوليع لكل من حسين امين سيد  -دخول  شركة تضامن  شرين متضامن  ج  - سعيد امين سيد احمد منة هللا -  206

احمد الزعبالوى و حسن امين السيد احمد الزعبالوى مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

رام كافة عمود المشتريات او المبيعات الخاصة بالشركة من عمارات الشركة وضمن اؼراضها ولهما مجتمعين او منفردين اب

 12362برلم       22102131، تاريخ :  2وسيارات 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    22102115اريخ : شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، ت -  1

 114116برلم   

    22102115شركة احسان عبد البارى طاحون وشركاها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

 114116برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 افراد   تجديدات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 133013برلم       22102121، تاريخ :  0000  2210/3/10 -عالء على حسن محمود  ج  -  1

 120252برلم       22102121، تاريخ :  0064  2210/11/1 -حالوتهم ابوساطى عبد الحميد حسن  ج  -  2

 02330برلم       22102121، تاريخ :  0013  2226/6/13 -احمد دمحم عبداالمام مهران  ج  -  3
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 02330برلم       22102121، تاريخ :  0010  2211/6/13 -احمد دمحم عبداالمام مهران  ج  -  4

 02330برلم       22102121، تاريخ :  0032  2216/6/13 -احمد دمحم عبداالمام مهران  ج  -  5

 122154برلم       22102121، تاريخ :  0001  2215/4/23 -صفاء السيد عبداللطيؾ حسن  ج  -  6

 130111برلم       22102121، تاريخ :  0043  2210/4/3 -حمادة دمحم عبدالسالم دمحم عبدالكريم  ج  -  1

 11212برلم       22102121، تاريخ :  0033  2213/12/22 -دمحم دمحم متولى دمحم بعتر  ج  -  3

 122253برلم       22102121، تاريخ :  0046  2210/1/31 -ال  ج عاطؾ سالم دمحم الجم -  0

 31436برلم       22102121، تاريخ :  0054  2225-3-26-مجدى السيد حسين دمحم عبدالواحد  ج -  12

 31436برلم       22102121، تاريخ :  0055  2212-3-26-مجدى السيد حسين دمحم عبدالواحد  ج -  11

 31436برلم       22102121، تاريخ :  0056  2215-3-26-يد حسين دمحم عبدالواحد  جمجدى الس -  12

 134654برلم       22102121، تاريخ :  0060  2213/1/23 -دمحم محمود احمد حسن يوسؾ  ج  -  13

 126361برلم       22102122، تاريخ :  12212  2216-2-21-رضا سالم نصير حسين  ج -  14

 51424برلم       22102122، تاريخ :  12213  2223/0/32 -سعيد احمد  مصطفى السيد  ج  -  15

 51424برلم       22102122، تاريخ :  12210  2223/0/32 -سعيد احمد  مصطفى السيد  ج  -  16

 51424برلم       22102122، تاريخ :  12222  2213/0/32 -سعيد احمد  مصطفى السيد  ج  -  11

 51424برلم       22102122، تاريخ :  12221  2213/0/32 -سعيد احمد  مصطفى السيد  ج  -  13

 56145برلم       22102122، تاريخ :  12204  2211-/3-20 -رجب عبدهللا دمحم رمضان  ج  -  10

 115142م   برل    22102122، تاريخ :  1233  2213/6/3 -فاطمة عبدهللا ابو زيد ابراهيم  ج  -  22

 113612برلم       22102122، تاريخ :  12235  2210/4/2 -سوسن عادل دمحم عبدالوهاب  ج  -  21

 133132برلم       22102122، تاريخ :  12223  2211-11-1-السيد سعد دمحم خضر  ج -  22

 130120برلم       22102122، تاريخ :  12234  2210/5/22 -حلمى دمحم عكاشه دمحم بدران  ج  -  23

 33441برلم       22102122، تاريخ :  12262  2224-4-1-صالح ابراهيم دمحم حسانين  ج -  24

 33441برلم       22102122، تاريخ :  12263  2220-4-1-صالح ابراهيم دمحم حسانين  ج -  25

 33441برلم       22102122، تاريخ :  12264  2214-4-1-صالح ابراهيم دمحم حسانين  ج -  26

 33441برلم       22102122، تاريخ :  12265  2210-4-1-صالح ابراهيم دمحم حسانين  ج -  21

 113233برلم       22102122، تاريخ :  12251  2214-3-5-عبدالرشيد رجب عبدالرشيد السيد  ج -  23

 113233برلم       22102122، تاريخ :  12253  2210-3-5-عبدالرشيد رجب عبدالرشيد السيد  ج -  20

 133144برلم       22102122، تاريخ :  12232  2210-1-3-وائل حجازى السيد دمحم عبدالرحمن  ج -  32

 131644برلم       22102122، تاريخ :  12241  2213-11-21-ياسر ابراهيم احمد حسبو  ج -  31
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 51424برلم       22102122تاريخ : ،  12211  2211/6/23 -سعيد احمد مصطفى السيد  ج  -  32

 115123برلم       22102122، تاريخ :  12232  2213/1/23 -دمحم حسن دمحم عنانى حسن  ج  -  33

 133254برلم       22102122، تاريخ :  12233  2210/1/21 -دمحم رمضان زممان دمحم  ج  -  34

 120336برلم       22102122يخ : ، تار 12220  2216-12-1-عالء دمحم على حسن  ج -  35

 26661برلم       22102122، تاريخ :  12231  2216/12/24 -دمحم يوسؾ السيد  ج  -  36

 116123برلم       22102122، تاريخ :  12235  2213/12/26 -عماد دمحم دمحم بيومى  ج  -  31

 30634برلم       22102122: ، تاريخ  12224  2210/5/16 -عبدالمادر  احمد  سالمه  ج  -  33

 110612برلم       22102122، تاريخ :  12233  2210/1/6 -عادل عبدهللا احمد الشحات  ج  -  30

 133426برلم       22102122، تاريخ :  12202  2210/2/3 -دار المصطفى للطباعة  ج  -  42

 136133برلم       22102122اريخ : ، ت 12211  2213/6/3 -احمد السيد محبوب دمحم السيد  ج  -  41

 122134برلم       22102122، تاريخ :  12231  2210-3-16-شريؾ عبدالعزيز عبدالممصود دمحم الديب  ج -  42

 122153برلم       22102123، تاريخ :  12141  2213/12/15 -هيثم ابراهيم سالم احمد  ج  -  43

 142232برلم       22102123، تاريخ :  12120  2210/1/0 -دمحم فرج شكر سليمان  ج  -  44

 112536برلم       22102123، تاريخ :  12122  2212/12/23 -هانى دمحم على مطر  ج  -  45

 112536برلم       22102123، تاريخ :  12123  2211/12/23 -هانى دمحم على مطر  ج  -  46

 116105برلم       22102123، تاريخ :  12121  2213/12/20 -حمد على سيد احمد ايوب  ج ا -  41

 14321برلم       22102123، تاريخ :  12121  2211/5/2 -هاله ابراهيم حسن احمد الدسولى  ج  -  43

 14321   برلم    22102123، تاريخ :  12122  2216/5/2 -هاله ابراهيم حسن احمد الدسولى  ج  -  40

 120463برلم       22102123، تاريخ :  12125  2216/12/10 -عالء عبد المادر مؽاورى مؽاورى  ج  -  52

 130533برلم       22102123، تاريخ :  12135  2210/5/11 -وائل فاروق عبدالعزيز ابراهيم  ج  -  51

 126504برلم       22102123، تاريخ :  12112  2216-3-12-دمحم خلؾ ابراهيم فراج  ج -  52

 111236برلم       22102123، تاريخ :  12112  2213-11-10-عبد الفتاح السيد ابراهيم سالم  ج -  53

 133364برلم       22102123، تاريخ :  12153  2211/12/1 -حسن محمود دمحم دمحم يوسؾ  ج  -  54

 34046برلم       22102123، تاريخ :  12201  2214-3-11-عادل صابر الديوامونى احمد سليم  ج -  55

 34046برلم       22102123، تاريخ :  12201  2210-3-11-عادل صابر الديوامونى احمد سليم  ج -  56

 133426برلم       22102123، تاريخ :  12111  2210-2-4-على صالح ابراهيم صالح  ج -  51

 111112برلم       22102123، تاريخ :  12162  2212/3/0 -ج حسام عبدالحميد ابراهيم الكراشى   -  53

 111112برلم       22102123، تاريخ :  12161  2211/3/0 -حسام عبدالحميد ابراهيم الكراشى  ج  -  50
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 111112برلم       22102123، تاريخ :  12162  2215/1/11 -حسام عبد الحميد ابراهيم الكراشى  ج  -  62

 125153برلم       22102123، تاريخ :  12152  2212/0/21 -السيد موسى السيد  ج  رجاء -  61

 125153برلم       22102123، تاريخ :  12155  2215/0/21 -رجاء السيد موسى السيد  ج  -  62

 122513برلم       22102123، تاريخ :  12163  2215-4-3-مايكل ابراهيم سعد دانيال  ج -  63

 120152برلم       22102123، تاريخ :  12143  2216/12/12 -مد على على احمد ابراهيم  ج اح -  64

 11154برلم       22102124، تاريخ :  12222  2216-6-23-صيدلية / عبداالفتاح النميطى  ج -  65

 113350برلم       22102124، تاريخ :  12104  2214-3-11-دمحم سيد ابراهيم جاد  ج -  66

 113350برلم       22102124، تاريخ :  12105  2210-3-11-دمحم سيد ابراهيم جاد  ج -  61

 132505برلم       22102124، تاريخ :  12101  2211/3/6 -ايمن امام احمد على عطا  ج  -  63

 121424برلم       22102124، تاريخ :  12115  2216/6/14 -حسين السيد حسين دمحم  ج  -  60

 130045برلم       22102124، تاريخ :  12113  2210-6-12-دمحم حجازى دمحم اسماعيل  ج -  12

 133315برلم       22102124، تاريخ :  12232  2211/11/3 -هانى دمحم دمحم حسين  ج  -  11

 11154برلم       22102124، تاريخ :  12222  2212-5-3-صيدليه عبدالفتاح  ج -  12

 11154برلم       22102124، تاريخ :  12221  2211-5-3-صيدليه عبدالفتاح  ج -  13

 63066برلم       22102124، تاريخ :  12212  1001/6/21 -صالح عبدالخالك حسين  ج  -  14

 63066برلم       22102124، تاريخ :  12211  2222/6/21 -صالح عبدالخالك حسين  ج  -  15

 63066برلم       22102124، تاريخ :  12212  2221/6/21 -دالخالك حسين  ج صالح عب -  16

 63066برلم       22102124، تاريخ :  12213  2212/6/21 -صالح عبدالخالك حسين  ج  -  11

 63066برلم       22102124، تاريخ :  12214  2211/6/21 -صالح عبدالخالك حسين  ج  -  13

 123323برلم       22102124، تاريخ :  12223  2216/3/4 -فهيم دمحم  ج ابراهيم السيد  -  10

 131333برلم       22102124، تاريخ :  12102  2213/12/23 -احمد فتحى يحى السيد  ج  -  32

 113525برلم       22102121، تاريخ :  12233  2210-3-26-وداد حسن احمد نصر  ج -  31

 122014برلم       22102121، تاريخ :  12203  2215-5-12-مى  جالسيد سلمى دمحم سل -  32

 43313برلم       22102121، تاريخ :  12253  2214-3-11-احمد السيد سليمان بكرى  ج -  33

 43313برلم       22102121، تاريخ :  12250  2210-3-11-احمد السيد سليمان بكرى  ج -  34

 121235برلم       22102121، تاريخ :  12212  2216/6/1 -هانم محمود حسين ؼزة  ج  -  35

، تاريخ :  12255  2221/12/12سارى حتى  2216/12/12 -عبير عبدالصمد عبدالمعطى ابراهيم خليل  ج  -  36

 120111برلم       22102121

 123304   برلم    22102121، تاريخ :  12261  2211/12/26 -يسرى جودة عطية على حمودة  ج  -  31
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 136121برلم       22102121، تاريخ :  12232  2213/5/23 -سامح دمحم حسن على عجالن  ج  -  33

 12114برلم       22102121، تاريخ :  12262  1000/3/25 -سعاد عبد الصمد ابراهيم  زوادة  ج  -  30

 12114برلم       22102121:  ، تاريخ 12263  2224/3/25 -سعاد عبد الصمد ابراهيم  زوادة  ج  -  02

 12114برلم       22102121، تاريخ :  12264  2220/3/25 -سعاد عبد الصمد ابراهيم  زوادة  ج  -  01

 12114برلم       22102121، تاريخ :  12265  2214/3/25 -سعاد عبد الصمد ابراهيم  زوادة  ج  -  02

 131040برلم       22102121، تاريخ :  12263  2213/12/13 -احمد سمير عطية على نجم  ج  -  03

 116410برلم       22102121، تاريخ :  12240  2213/0/24 -خاطر محمود فهمى عبداللطيؾ  ج  -  04

 133465برلم       22102121، تاريخ :  12216  2210-2-0 -حسن عطوة حسن عبدالرحمن  ج  -  05

 110621برلم       22102121، تاريخ :  12230  2210/6/32 -رضا دمحم رسمى سليمان  ج  -  06

 115211برلم       22102121، تاريخ :  12206  2213-6-10-سمية السيد احمد محمود السباعى  ج -  01

 123304برلم       22102121، تاريخ :  12262  2216/0/20 -يسرى جودة عطية على حمودة  ج  -  03

 133644برلم       22102121، تاريخ :  12213  2211/12/21 -  الوصيؾ  ج نورا دمحم احمد دمحم -  00

 13105برلم       22102121، تاريخ :  12260  2211/0/11 -رضا  فتحى  عبدالفتاح  ج  -  122

برلم       22102121، تاريخ :  12254  2222/11/13سارى حتى  2211-11-13-محمود التهامي حسين  ج -  121

60505 

 122121برلم       22102121، تاريخ :  12251  2214/3/13 -ايمان حمدى محمود بركة  ج  -  122

 122121برلم       22102121، تاريخ :  12252  2210/3/13 -ايمان حمدى محمود بركة  ج  -  123

 11124برلم       22102121، تاريخ :  12236  2222/1/6 -اميل فوزى عبد الملن  ج  -  124

 11124برلم       22102121، تاريخ :  12231  2221/1/6 -اميل فوزى عبد الملن  ج  -  125

 11124برلم       22102121، تاريخ :  12233  2212/1/6 -اميل فوزى عبد الملن  ج  -  126

 11124برلم       22102121، تاريخ :  12230  2211/1/6 -اميل فوزى عبد الملن  ج  -  121

 11052برلم       22102121، تاريخ :  12235  2210/1/3 -حسن حسن سالم خضر  ج  -  123

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12302  1001/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  120

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12301  1006/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  112

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12302  2221/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  111

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12303  2226/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  112

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12304  2211/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  113

 55223برلم       22102123، تاريخ :  12305  2216/0/3 -احمد ابوالعال مصطفى ابوالعال  ج  -  114

 132223برلم       22102123، تاريخ :  12322  2211/6/6 -شادى عبدالمادر دمحم حسونة  ج  -  115
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 40430برلم       22102123: ، تاريخ  12306  2214/1/3 -سعد رمضان الورش  ج  -  116

 122222برلم       22102123، تاريخ :  12321  2214-3-4-صابرعبدالمجيد مهدى  ج -  111

 122222برلم       22102123، تاريخ :  12323  2210-3-4-صابرعبدالمجيد مهدى  ج -  113

 51625برلم       22102123، تاريخ :  12301  2211/1/10اشرؾ محمود ابراهيم الفيشاوى  ج ـ -  110

 110260برلم       22102123، تاريخ :  12334  2216/5/31 -عبدهللا حسن دمحم على  ج  -  122

 40021برلم       22102123، تاريخ :  12351  2214-12-2-ابراهيم سليمان ابراهيم وحش  ج -  121

 10646برلم       22102123يخ : ، تار 12341  2213/3/5 -اكمل احمد دمحم احمد جاد  ج  -  122

 10646برلم       22102123، تاريخ :  12342  2213/3/5 -اكمل احمد دمحم احمد جاد  ج  -  123

 63234برلم       22102123، تاريخ :  12331  2210-1-4-حنان دمحم زكى مصباح  ج -  124

 120230برلم       22102123، تاريخ :  12323  2216/12/26 -طاهر على دمحم على  ج  -  125

 10131برلم       22102123، تاريخ :  12335  2222-12-25-منال عثمان عبدالرحمن احمد  ج -  126

 10131برلم       22102123، تاريخ :  12336  2221-12-25-منال عثمان عبدالرحمن احمد  ج -  121

 10131برلم       22102123، تاريخ :  12331  2212-12-25-منال عثمان عبدالرحمن احمد  ج -  123

 10131برلم       22102123، تاريخ :  12333  2211-12-25-منال عثمان عبدالرحمن احمد  ج -  120

 123240برلم       22102123، تاريخ :  12340  2215-5-10-حسين حمودة عفيفى دمحم  ج -  132

 132132برلم       22102123، تاريخ :  12350  2211/1/11 -نبيهة عبده سليم زعبل  ج  -  131

برلم       22102123، تاريخ :  12303  2222/2/3سارى حتى 2211/2/3عبدالمنعم دمحم عيد دمحم سالمة  ج ـ -  132
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 110531برلم       22102123: ، تاريخ  12320  2210/6/20 -رياض احمد عطية ابراهيم  ج  -  133

 131654برلم       22102123، تاريخ :  12363  2211/5/1 -فتحى محمود دمحم االهوانى  ج  -  134

 110352برلم       22102123، تاريخ :  12332  2210-1-21-وجيدة دمحم على ابراهيم  ج -  135

 121112برلم       22102123، تاريخ :  12333  2216/6/21 -احمد عبدالمنعم السيد ابراهيم صمر  ج  -  136

 142120برلم       22102123، تاريخ :  12343  2210/6/26 -سعيد يحيى عبدالحميد سيد احمد  ج  -  131

 32342برلم       22102123، تاريخ :  12312  2224/2/6 -اشرؾ دمحم احمد منصور  ج  -  133

 32342برلم       22102123، تاريخ :  12311  2220/2/6 -اشرؾ دمحم احمد منصور  ج  -  130

 32342برلم       22102123، تاريخ :  12312  2214/2/6 -اشرؾ دمحم احمد منصور  ج  -  142

 32342برلم       22102123، تاريخ :  12313  2210/2/6 -اشرؾ دمحم احمد منصور  ج  -  141

 34423برلم       22102123، تاريخ :  12335  2214-6-32-احمد احمد الصادق ابوالعنين  ج -  142

 34423برلم       22102123، تاريخ :  12336  2210-6-32-احمد احمد الصادق ابوالعنين  ج -  143
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 125164برلم       22102123، تاريخ :  12314  2215/12/15 -عبدالرحمن همام دمحم همام  ج  -  144

 112662برلم       22102120، تاريخ :  12430  2212/11/1 -المشالن  ج  حسن مصطفى ابراهيم -  145

 112662برلم       22102120، تاريخ :  12402  2211/11/1 -حسن مصطفى ابراهيم المشالن  ج  -  146

 142221برلم       22102120، تاريخ :  12412  2210-6-13-عزيزة عبدالعزيز احمد زيد  ج -  141

 10311برلم       22102120، تاريخ :  12446  2223/1/11 -ل ؼريب على متولى  ج جما -  143

 10311برلم       22102120، تاريخ :  12441  2223/1/11 -جمال ؼريب على متولى  ج  -  140

 10311برلم       22102120، تاريخ :  12443  2213/1/11 -جمال ؼريب على متولى  ج  -  152

 10311برلم       22102120، تاريخ :  12440  2213/1/11 -يب على متولى  ج جمال ؼر -  151

 132562برلم       22102120، تاريخ :  12433  2211/2/13 -وليد السعيد حلمى دمحم  ج  -  152

 136221برلم       22102120، تاريخ :  12423  2213/6/0 -مجدى جوزيؾ عبد  ج  -  153

 35452برلم       22102120، تاريخ :  12461  2224/0/23 -ؼالى  ج  ماهر نعيم رزق -  154

 35452برلم       22102120، تاريخ :  12462  2220/0/23 -ماهر نعيم رزق ؼالى  ج  -  155

 35452برلم       22102120، تاريخ :  12463  2214/0/23 -ماهر نعيم رزق ؼالى  ج  -  156

 122012برلم       22102120، تاريخ :  12430  2210/11/4 -حبشى سالم  ج  حسام جمال محمود دمحم -  151

 112232برلم       22102120، تاريخ :  12424  2211/2/21 -احمد فإاد مصطفى بيومى  ج  -  153

 110121برلم       22102120، تاريخ :  12413  2210/5/11 -دمحم دمحم عبدهللا دمحم حجاب  ج  -  150

 142223برلم       22102120، تاريخ :  12431  2210/1/6 -ايمن صبرى مجاهد عبدالدايم  ج  -  162

 33352برلم       22102120، تاريخ :  12413  2225/5/31 -سامى السيد زكى عيسى  ج  -  161

 33352برلم       22102120، تاريخ :  12410  2212/5/31 -سامى السيد زكى عيسى  ج  -  162

 33352برلم       22102120، تاريخ :  12432  2215/5/31 -سامى السيد زكى عيسى  ج  -  163

 123234برلم       22102120، تاريخ :  12445  2215/6/0 -باسم فاروق منصور السيد  ج  -  164

 32321برلم       22102120، تاريخ :  12401  2223/1/16 -دمحم فإاد على حسين  ج  -  165

 32321برلم       22102120، تاريخ :  12403  2213/1/16 -دمحم فإاد على حسين  ج  -  166

 32321برلم       22102120، تاريخ :  12400  2213/1/16 -دمحم فإاد على حسين  ج  -  161

 11245برلم       22102120، تاريخ :  12422  2213-12-32-صابر  دمحم متولى  ج -  163

 36116برلم       22102120، تاريخ :  12454  2214/11/24 -ى محمود دمحم عزت البطريك  ج هان -  160

 130523برلم       22102120، تاريخ :  12411  2210/5/1 -دمحم عبدالحميد عثمان عبدالحميد  ج  -  112

 114166 برلم      22102120، تاريخ :  12406  2213/5/11 -دمحم هالل دمحم علوان  ج  -  111
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 114166برلم       22102120، تاريخ :  12522  2213/5/11 -دمحم هالل دمحم علوان  ج  -  112

 133342برلم       22102112، تاريخ :  12514  2210/3/16 -احمد احمد حسن احمد عمر  ج  -  113

 123314رلم   ب    22102112، تاريخ :  12535  2215-6-11-حنان حمدى زكى عبدالفتاح  ج -  114

 114432برلم       22102112، تاريخ :  12546  2213/4/14 -مإسسة وليد لتجارة لطع ؼيار السيارات  ج  -  115

 114432برلم       22102112، تاريخ :  12546  2213/4/14 -وليد احمد مختار محمود  ج  -  116

 136116برلم       22102112تاريخ :  ، 12543  2213-3-13-يوسؾ خليل خليل حسن بهنساوى  ج -  111

 11114برلم       22102112، تاريخ :  12562  2222/1/3 -دمحم ابراهيم الشحات ابراهيم  ج  -  113

 11114برلم       22102112، تاريخ :  12561  2221/1/3 -دمحم ابراهيم الشحات ابراهيم  ج  -  110

 11114برلم       22102112، تاريخ :  12562  2212/1/3 -دمحم ابراهيم الشحات ابراهيم  ج  -  132

 11114برلم       22102112، تاريخ :  12563  2211/1/3 -دمحم ابراهيم الشحات ابراهيم  ج  -  131

 115445برلم       22102112، تاريخ :  12516  2213/1/2 -حمدى عبد الرحمن دمحم مبرون  ج  -  132

 115445برلم       22102112، تاريخ :  12511  2213/1/2 -دمحم مبرون  ج  حمدى عبد الرحمن -  133

 33013برلم       22102112، تاريخ :  12523  2210/5/12 -حياة عبد المنعم احمد عطية  ج  -  134

 114336برلم       22102112، تاريخ :  12534  2213/5/15 -ياسر احمد عيد على هالل  ج  -  135

 131613برلم       22102112، تاريخ :  12531  2211/5/3 -ير سعيدالسيد دمحم لبطان  ج سم -  136

 11062برلم       22102111، تاريخ :  12531  2221-3-12-كمال سليمان عبدالحميد  ج -  131

 11062برلم       22102111، تاريخ :  12533  2212-3-12-كمال سليمان عبدالحميد  ج -  133

 133552برلم       22102111، تاريخ :  12534  2210-2-16-اسماء على ابوالعينين محمود ابوالعينين  ج -  130

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12632  1001-11-13-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  102

 60503برلم       22102111ريخ : ، تا 12633  2222-11-13-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  101

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12634  2221-11-13-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  102

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12635  2212-11-13-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  103

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12636  2211-11-13-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  104

 122123برلم       22102111، تاريخ :  12501  2220-3-0-عجمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه  ج -  105

 122123برلم       22102111، تاريخ :  12503  2214-3-0-عجمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه  ج -  106

 122123برلم       22102111، تاريخ :  12500  2210-3-0-جمى لتعبئه وتوزيع المواد الؽذائيه  جع -  101

 122123برلم       22102111، تاريخ :  12501  2220-3-0-تامر عطوه عجمى احمد  ج -  103

 122123برلم       22102111، تاريخ :  12503  2214-3-0-تامر عطوه عجمى احمد  ج -  100
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 122123برلم       22102111، تاريخ :  12500  2210-3-0-تامر عطوه عجمى احمد  ج -  222

 122324برلم       22102111، تاريخ :  12566  2214-1-13-دمحم احمد حسيب دمحم سيد احمد  ج -  221

 122324برلم       22102111، تاريخ :  12561  2210-1-13-دمحم احمد حسيب دمحم سيد احمد  ج -  222

برلم       22102111، تاريخ :  12621  2223/3/11السجل سارى حتى2213/3/13-دمحم حسين دمحم احمد  ج -  223

136112 

 121432برلم       22102111، تاريخ :  12626  2210-5-25-حاتم دمحم عوض هللا سيد احمد  ج -  224

 131336برلم       22102111، تاريخ :  12622  2213-12-12-نهله صالح ابراهيم محمود  ج -  225

 111636برلم       22102111، تاريخ :  12623  2210-1-22-فوزى السيد السيد على  ج -  226

 112223برلم       22102111، تاريخ :  12632  2211-2-22-احمد دمحم احمد محمود  ج -  221

 133361برلم       22102111، تاريخ :  12615  2210-1-32-احمد سالمة عبدالرحمن دمحم  ج -  223

 123065برلم       22102111، تاريخ :  12622  2215-3-12-ناجى عياده عيد هليل  ج -  220

 34441برلم       22102111، تاريخ :  12511  2220--1-3-سعيد محمود السيد ابراهيم  ج -  212

 34441برلم       22102111، تاريخ :  12512  2214-1-3-سعيد محمود السيد ابراهيم  ج -  211

 34441برلم       22102111، تاريخ :  12513  2210-1-3-سعيد محمود السيد ابراهيم  ج -  212

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12631  2222-11-1-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  213

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12633  2225-11-1-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  214

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12630  2212-11-1-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  215

 60503برلم       22102111، تاريخ :  12642  2215-11-1-دمحم عبداللطيؾ عبدالعاطي يونس  ج -  216

 30422برلم       22102114، تاريخ :  12612  2215-3-21-اشرؾ عبدالتواب احمد حميده  ج -  211

 131622برلم       22102114، تاريخ :  12121  2211/5/3 -احمد عصام عبدالعظيم الجوهرى  ج  -  213

 126231برلم       22102114، تاريخ :  12633  2216/3/32 -حكمت كحيل عطية عمر ابوهيفة  ج  -  210

 56242برلم       22102114، تاريخ :  12124  2221-1-23-عطية عبدهللا مصطفى ابو النيل  ج -  222

 56242برلم       22102114، تاريخ :  12125  2212-1-23-عطية عبدهللا مصطفى ابو النيل  ج -  221

 56242برلم       22102114تاريخ : ،  12126  2211-1-23-عطية عبدهللا مصطفى ابو النيل  ج -  222

 126241برلم       22102114، تاريخ :  12641  2216/3/13 -احمد مصطفى كامل احمد عطيه  ج  -  223

 11534برلم       22102114، تاريخ :  12615  2210-2-15-خالد السيد دمحم دمحم عبده  ج -  224

 32133برلم       22102114، تاريخ :  12633  2223-1-13-اشرؾ دمحم سعيد دمحم عطا  ج -  225

 32133برلم       22102114، تاريخ :  12634  2213-1-13-اشرؾ دمحم سعيد دمحم عطا  ج -  226

 32133برلم       22102114، تاريخ :  12635  2213-1-13-اشرؾ دمحم سعيد دمحم عطا  ج -  221
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 133664برلم       22102114، تاريخ :  12111  2210-3-3 -السيد عبدالفتاح السيد عبدالرحمن  ج  -  223

 46613برلم       22102114، تاريخ :  12636  2213/2/5 -دمحم فرج السيد عبدالعال  ج  -  220

 142260برلم       22102114، تاريخ :  12631  2210/6/23 -دمحم دمحم دمحم على عرابى  ج  -  232

 142531برلم       22102114، تاريخ :  12662  2210/3/13 -اهيم جمعه  ج خالد محى الدين ابر -  231

 110631برلم       22102114، تاريخ :  12651  2210/1/2 -خالد على حسن سعد  ج  -  232

 53115برلم       22102114، تاريخ :  12662  2216-1-5-مراد صالح الدين االهوانى  ج -  233

 131623برلم       22102114، تاريخ :  12606  2213-11-10-عبدالخالك دمحم  جعلى عبدالحميد  -  234

 111013برلم       22102114، تاريخ :  12611  2210/2/12 -حازم دمحم جاب هللا حسين  ج  -  235

 142122برلم       22102114، تاريخ :  12122  2210/6/24 -احمد مصطفى لممان عمر على  ج  -  236

 120022برلم       22102114، تاريخ :  12123  2212/2/11 -محمود فتحى محمود ابراهيم  ج  -  231

 120022برلم       22102114، تاريخ :  12120  2211/2/11 -محمود فتحى محمود ابراهيم  ج  -  233

 11035برلم       22102115، تاريخ :  12132  2210-1-16-عبيبر السيد دمحم زويد  ج -  230

 14243برلم       22102115، تاريخ :  12141  2215-12-26-سامي عبدالفتاح السيد احمد  ج -  242

 132164برلم       22102115، تاريخ :  12155  2222/3/16سارى حتى  2211/3/16دمحم وجيه عطيه احمد  ج ـ -  241

 121560برلم       22102115، تاريخ :  12162  2210-6-1-حسن نشؤت عبدهللا حسن  ج -  242

 64333برلم       22102115، تاريخ :  12132  2215-1-3-مصطفى حسين حنفى بؽدادى  ج -  243

 114436برلم       22102115، تاريخ :  12163  2213-4-12-مروة دمحم دمحم دمحم  ج -  244

 124541برلم       22102115، تاريخ :  12131  2215-12-13-محمود أحمد محفوظ عبد الممصود يونس  ج -  245

 31622برلم       22102115، تاريخ :  12161  2215-4-12-سعد محمود دمحم على  ج -  246

 00411برلم       22102115، تاريخ :  12145  2213-0-1-هاله وجيه محمود دسولى  ج -  241

 13546برلم       22102115، تاريخ :  12130  2222-1-13-رجب دمحم الشحات دمحم سيد احمد  ج -  243

 13546برلم       22102115، تاريخ :  12102  2225-1-13-رجب دمحم الشحات دمحم سيد احمد  ج -  240

 13546برلم       22102115 ، تاريخ : 12101  2212-1-13-رجب دمحم الشحات دمحم سيد احمد  ج -  252

 13546برلم       22102115، تاريخ :  12102  2215-1-13-رجب دمحم الشحات دمحم سيد احمد  ج -  251

 133111برلم       22102115، تاريخ :  12125  2210-1-2-صبحى دمحم ابراهيم سالم  ج -  252

 121013برلم       22102115خ : ، تاري 12123  2210-1-13-دمحم فريد على متولى  ج -  253

 122363برلم       22102115، تاريخ :  12133  2214-11-1-السيد سعيد دمحم عبدالعال  ج -  254

 121012برلم       22102115، تاريخ :  12136  2210-1-10-احمد دمحم دمحم احمد الحصرى  ج -  255
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 123445برلم       22102115، تاريخ :  12164  2216-3-21-فاديه عبد الرحمن دمحم السيد  ج -  256

 132450برلم       22102116، تاريخ :  12365  2211/2/6 -احمد عبدالبارى احمد حمزة  ج  -  251

 135541برلم       22102116، تاريخ :  12355  2213/4/3 -فيصل جمال على حافظ  ج  -  253

 142325برلم       22102116، تاريخ :  12330  2210-1-16-عالء الدين الشرلاوى على احمد  ج -  250

 01126برلم       22102116، تاريخ :  12322  2211-0-24-حسن سالم سالم شعبان  ج -  262

 112263برلم       22102116، تاريخ :  12322  2212-0-6-احمد كمال عبداللطيؾ سيد احمد  ج -  261

 112263برلم       22102116، تاريخ :  12323  2211-0-6-حمد  جاحمد كمال عبداللطيؾ سيد ا -  262

 120034برلم       22102116، تاريخ :  12013  2212/2/10 -دمحم اسماعيل سليمان على  ج  -  263

 120034برلم       22102116، تاريخ :  12010  2211/2/10 -دمحم اسماعيل سليمان على  ج  -  264

 111061برلم       22102116، تاريخ :  12336  2210/2/0 -عة لاسم  ج صابر سعيد جم -  265

 31301برلم       22102116، تاريخ :  12101  2213-0-14 -مجدى سعداوى نورالدين عبدالعاطى  ج  -  266

 63133برلم       22102116، تاريخ :  12322  2210/1/22 -مصطفى احمد عبدالكريم  نصر  ج  -  261

 35622برلم       22102116، تاريخ :  12012  2224/12/12 -دمحم صالح دمحم السيد  ج  -  263

 35622برلم       22102116، تاريخ :  12011  2220/12/12 -دمحم صالح دمحم السيد  ج  -  260

 35622برلم       22102116، تاريخ :  12012  2214/12/12 -دمحم صالح دمحم السيد  ج  -  212

 115603برلم       22102116، تاريخ :  12323  2213/1/21 -عيد عبدالمطلب على خميس  ج  -  211

 113534برلم       22102116، تاريخ :  12353  2210/3/20 -حامد دمحم محمود دمحم الوزير  ج  -  212

 61106برلم       22102116، تاريخ :  12305  2221/12/5سارى حتى  2216/12/5نبيلة ادوار جرجس  ج ـ -  213

 03514برلم       22102116، تاريخ :  12326  2223-4-21-دمحم احمد خليل عبدالؽنى ابراهيم  ج -  214

 03514برلم       22102116، تاريخ :  12321  2213-1-21-دمحم احمد خليل عبدالؽنى ابراهيم  ج -  215

 03514برلم       22102116، تاريخ :  12323  2213-4-21-دمحم احمد خليل عبدالؽنى ابراهيم  ج -  216

 111052برلم       22102116، تاريخ :  12335  2214/2/0 -رانيا صبح احمد دمحم الديدامونى  ج  -  211

 111052برلم       22102116: ، تاريخ  12336  2210/2/0 -رانيا صبح احمد دمحم الديدامونى  ج  -  213

 114351برلم       22102116، تاريخ :  12350  2213/5/13دمحم عبدالعزيز احمد درويش  ج ـ -  210

برلم       22102116، تاريخ :  12300  2223/5/13سارى حتى  2213/5/13دمحم عبدالعزيز احمد درويش  ج ـ -  232

114351 

 66550برلم       22102116، تاريخ :  12314  2211/1/11 -جح  ج احمد السيد احمد على را -  231

 66550برلم       22102116، تاريخ :  12315  2216/1/11 -احمد السيد احمد على راجح  ج  -  232

 52003برلم       22102116، تاريخ :  12021  2212/2/10 -دمحم تاج الدين دمحم االنور جميل  ج  -  233
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 52003برلم       22102116، تاريخ :  12023  2215/2/10 -تاج الدين دمحم االنور جميل  ج  دمحم -  234

 130522برلم       22102116، تاريخ :  12342  2210-5-3-حاتم عبدالفتاح دمحم محمود عبدالهادى  ج -  235

 43142برلم       22102116، تاريخ :  12362  2226/3/23 -صبحى دمحم على  ج  -  236

 43142برلم       22102116، تاريخ :  12361  2211/3/23 -صبحى دمحم على  ج  -  231

 43142برلم       22102116، تاريخ :  12362  2216/3/23 -صبحى دمحم على  ج  -  233

 43043برلم       22102116، تاريخ :  12331  2216-12-3-احمد مصطفى عبدالمعبود دمحم  ج -  230

 111112برلم       22102116، تاريخ :  12015  2210-1-21-متولى دمحم طنطاوى احمد  ج -  202

 111112برلم       22102116، تاريخ :  12015  2210-1-21-الطنطاوى لتجارة وتوزيع لوازم ورش الكاوتش  ج -  201

 111112برلم       22102116، تاريخ :  12015  2210-1-21-متولى دمحم طنطاوى احمد  ج -  202

 130663برلم       22102116، تاريخ :  12343  2210/5/10 -دمحم السيد احمد اسماعيل  ج  -  203

 132132برلم       22102116، تاريخ :  12333  2211/2/21 -جليلة طنطاوى يوسؾ جاب هللا  ج  -  204

 133264برلم       22102116:  ، تاريخ 12366  2213-12-32-عماد دمحم دمحم السيد مشرؾ  ج -  205

 114151برلم       22102116، تاريخ :  12300  2213/5/3 -حسن عبد االفتاح حسن صبرة  ج  -  206

 133114برلم       22102116، تاريخ :  12310  2210/3/12 -وليد وجيه رشاد اسماعيل  ج  -  201

 132213برلم       22102116، تاريخ :  12313  2211/1/13 -رامى دمحم محسن ابوالمعاطى  ج  -  203

 110412برلم       22102111، تاريخ :  12055  2210-6-11-هشام احمد مصطفى دمحم  ج -  200

 142322برلم       22102111، تاريخ :  12063  2210-1-16-وليد جودة عبدالمنعم بيومى الشرلاوى  ج -  322

 05210برلم       22102111، تاريخ :  11231  2221/1/20 -جب  ج دمحم اسماعيل رجب اسماعيل ر -  321

 05210برلم       22102111، تاريخ :  11232  2212/1/20 -دمحم اسماعيل رجب اسماعيل رجب  ج  -  322

 05210برلم       22102111، تاريخ :  11233  2211/1/20 -دمحم اسماعيل رجب اسماعيل رجب  ج  -  323

 112614برلم       22102111، تاريخ :  11226  2212/11/3 -دمحم احمد سيد احمد الؽمرى  ج  -  324

 112614برلم       22102111، تاريخ :  11221  2211/11/3 -دمحم احمد سيد احمد الؽمرى  ج  -  325

 115242برلم       22102111، تاريخ :  12062  2213/6/16 -صالح عبدالعزيز عبدالكامل نصر  ج  -  326

 33122برلم       22102111، تاريخ :  12041  1010/6/6 -رافت ابراهيم حسين  ج  -  321

 33122برلم       22102111، تاريخ :  12042  1034/6/6 -رافت ابراهيم حسين  ج  -  323

 33122 برلم      22102111، تاريخ :  12043  1030/6/6 -رافت ابراهيم حسين  ج  -  320

 33122برلم       22102111، تاريخ :  12044  1004/6/6 -رافت ابراهيم حسين  ج  -  312

 33122برلم       22102111، تاريخ :  12045  1000/6/6* -رافت ابراهيم حسين  ج  -  311
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 11011برلم       22102111، تاريخ :  11221  2210-1-12-السيد دمحم حسن حبيب  ج -  312

 131633برلم       22102111، تاريخ :  12064  2211/5/0 -محمود دمحم محمود احمد  ج  -  313

 131633برلم       22102111، تاريخ :  12064  2211/5/0 -محمود دمحم محمود احمد  ج  -  314

 116012برلم       22102111، تاريخ :  12003  2213/11/11 -بشير احمد دمحم احمد  ج  -  315

 116012برلم       22102111، تاريخ :  12004  2213/11/11 -بشير احمد دمحم احمد  ج  -  316

 111550برلم       22102111، تاريخ :  12036  2210/1/6 -اشرؾ عبدالعزيز دمحم المديم  ج  -  311

 116242برلم       22102111، تاريخ :  12031  2213/0/3 -عمرو عزت السيد ابراهيم  ج  -  313

 36536برلم       22102111، تاريخ :  11222  2212/11/11 -خيرى عبد الؽنى دمحم النمباس  ج  -  310

 36536برلم       22102111، تاريخ :  11223  2211/11/11 -خيرى عبد الؽنى دمحم النمباس  ج  -  322

 35331برلم       22102111 ، تاريخ : 12052  2214/11/1 -حسين جاب هللا عبدهللا فرج  ج  -  321

 133444برلم       22102111، تاريخ :  12032  2210-2-6-السيد ابوالفتوح عبدالوهاب دمحم  ج -  322

 36536برلم       22102111، تاريخ :  11222  2212/1/5 -خيرى عبدالؽنى دمحم النمباسى  ج  -  323

 36536برلم       22102111، تاريخ :  11221  2215/1/5 -خيرى عبدالؽنى دمحم النمباسى  ج  -  324

 111645برلم       22102111، تاريخ :  11223  2210/1/15 -ايمن سعيد السيد ابراهيم سيداحمد  ج  -  325

 120131برلم       22102111، تاريخ :  12023  2211-11-21-عماد دمحم على مسعود حمود  ج -  326

 120131برلم       22102111، تاريخ :  12024  2216-11-21-د حمود  جعماد دمحم على مسعو -  321

 34215برلم       22102111، تاريخ :  11232  2210/5/26 -دمحم احمد عبد المادر المهدى  ج  -  323

 114252برلم       22102111، تاريخ :  11216  2213/3/26 -السيد جالل السيد اسماعيل  ج  -  320

 136056برلم       22102113، تاريخ :  11213  2213/0/11 -زى عزازى احمد مصطفى  ج عزا -  332

 131262برلم       22102113، تاريخ :  11265  2213/0/23 -عبدالرحيم ماهر على عطية كيالنى  ج  -  331

 32352برلم       22102113، تاريخ :  11126  2210/2/1 -ضياء دمحم دمحم ايوب الراعى  ج  -  332

 115233برلم       22102113، تاريخ :  11211  2213/6/10 -وليد سعيد على المططى  ج  -  333

 113261  برلم     22102113، تاريخ :  11256  2210/3/4 -عبدالفتاح السيد دمحم على  ج  -  334

 133145برلم       22102113، تاريخ :  11120  2210/3/0 -شادية دمحم حسين السيد  ج  -  335

 65031برلم       22102113، تاريخ :  11252  2215/12/1 -حسين عبدالعظيم احمد حسين  ج  -  336

 13025برلم       22102113، تاريخ :  11201  2211/12/2 -مراد  دمحم السيد  مرسى العدوى  ج  -  331

 130261برلم       22102113، تاريخ :  11112  2210/4/15 -عبدهللا رمضان احمد مصطفى  ج  -  333

 132445برلم       22102113، تاريخ :  11121  2211/1/10  -لاسم السيد لاسم سند  ج  -  330



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22102113، تاريخ :  11121  2223/5/6ى حتى سار2213/5/6دمحم محمود فهمى احمد دمحم العطار  ج ـج ـ -  342

114122 

 131215برلم       22102113، تاريخ :  11230  2213/12/0 -انس عبدالعال دمحم عبدالعال  ج  -  341

 130406برلم       22102113، تاريخ :  11211  2210/5/1 -فاتن صالح دمحم ؼريب  ج  -  342

 122231برلم       22102113، تاريخ :  11231  2215/3/11 -احمد دمحم  ج شرين عبدالرحمن  -  343

برلم       22102113، تاريخ :  11245  2224/6/32سارى حتى  2210/6/32 -على اسماعيل على دمحم هيبة  ج  -  344

110612 

 31221برلم       22102113، تاريخ :  11203  2215/3/1 -نعيمه عوض  دمحم  عوض  ج  -  345

 31221برلم       22102113، تاريخ :  11204  2212/3/1 -نعيمه عوض  دمحم  عوض  ج  -  346

 31221برلم       22102113، تاريخ :  11205  2212/3/1 -نعيمه عوض  دمحم  عوض  ج  -  341

 53410 برلم      22102121، تاريخ :  11155  2211/11/3 -عبد الفتاح دمحم سليم على  ج  -  343

 110514برلم       22102121، تاريخ :  11120  2210-6-22-احمد سعيد مجاهد دمحم جندى  ج -  340

 136104برلم       22102121، تاريخ :  11100  2213/3/21 -دمحم منصور حافظ منصور  ج  -  352

 130320رلم   ب    22102121، تاريخ :  11133  2210/4/22 -حمزه عيد دمحم بنديرى  ج  -  351

 130515برلم       22102121، تاريخ :  11136  2210/5/3 -دمحم يحى السيد السيد مرسى  ج  -  352

 132021برلم       22102121، تاريخ :  11224  2211/3/11 -هانى محفوظ جاد جاد  ج  -  353

 12203برلم       22102121، تاريخ :  11156  2213/4/24 -وهيب   عريان بخيت  ج  -  354

 31024برلم       22102121، تاريخ :  11162  2223-11-2-عبدالحميد دمحم الهادى على شنب  ج -  355

 31024برلم       22102121، تاريخ :  11163  2223-11-2-عبدالحميد دمحم الهادى على شنب  ج -  356

 31024برلم       22102121تاريخ : ،  11164  2213-11-2-عبدالحميد دمحم الهادى على شنب  ج -  351

 31024برلم       22102121، تاريخ :  11165  2213-11-2-عبدالحميد دمحم الهادى على شنب  ج -  353

 132326برلم       22102121، تاريخ :  11213  2211-1-0-دمحم دمحم عبدالعظيم دمحم  ج -  350

 132224برلم       22102121تاريخ : ،  11121  2211/6/5 -ابورجب للحبوب  ج  -  362

 113412برلم       22102121، تاريخ :  11142  2214/3/16 -شولى محمود فوزى على  ج  -  361

 113412برلم       22102121، تاريخ :  11143  2210/3/16 -شولى محمود فوزى على  ج  -  362

 142622برلم       22102121، تاريخ :  11115  2210/3/10 -شحته السيد احمد على النجار  ج  -  363

 133223برلم       22102121، تاريخ :  11122  2210/1/16 -دمحم السيد عبدالفتاح حسن  ج  -  364

 131432برلم       22102121، تاريخ :  11113  2213/11/6 -رضا عبدهللا عبدالؽفار مرسى  ج  -  365

 142212برلم       22102121، تاريخ :  11143  2210/1/13 -اسامة السيد جمعه على  ج  -  366
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 01235برلم       22102121، تاريخ :  11124  2211/0/1 -دمحم دمحم السيد عمر حسن  ج  -  361

 122230برلم       22102121، تاريخ :  11130  2210/3/21 -حسام حسن فهمى عبدالسالم  ج  -  363

 133032برلم       22102121، تاريخ :  11122  2210/3/22 -عمر دمحم دمحم عيسى رضوان  ج  -  360

 125236برلم       22102121، تاريخ :  016  2215-12-0-عادل عبدالممصود السيد عزب سحيم  ج -  312

 131105برلم       22102121، تاريخ :  11151  2213/12/4 -جالل جالل احمد مصطفى  ج  -  311

 113113برلم       22102121، تاريخ :  11220  2211/12/11 -عايد مسعد سالم حمدان  ج  -  312

 124030برلم       22102121، تاريخ :  11161  2215-11-20-عاطؾ عبدالممصود السيد عزب  ج -  313

 133126برلم       22102122، تاريخ :  11254  2210/3/5 -كامل زكى مينا سليمان مطر  ج  -  314

 120324برلم       22102122، تاريخ :  11222  2216/12/4-سعاد عبده دمحم جاب هللا  ج  -  315

 113641برلم       22102122، تاريخ :  11220  2210/4/6 -دمحم السيد على عمر  ج  -  316

 123121برلم       22102122، تاريخ :  11201  2216/1/22 -جيهان على فهمى على لابل  ج  -  311

 122131برلم       22102122، تاريخ :  11245  2210/3/10 -انور ؼريب السيد ؼريب شريؾ  ج  -  313

 122162برلم       22102122، تاريخ :  11230  2210/3/11 -دمحم شعبان لطب عطيه  ج  -  310

 110310برلم       22102122، تاريخ :  11233  2214/1/26 -ر  ج ايمن دمحم فرج عبد الظاه -  332

 110310برلم       22102122، تاريخ :  11230  2210/1/26 -ايمن دمحم فرج عبد الظاهر  ج  -  331

 132304برلم       22102122، تاريخ :  11233  2211-1-15-اشرؾ صالح الدين دمحم عيد  ج -  332

 131060برلم       22102122، تاريخ :  11232  2211/6/3 -السيد عثمان  ج السيد عيسى  -  333

 122234برلم       22102122، تاريخ :  11226  2210/3/12 -محمود احمد عبداللطيؾ مرسى  ج  -  334

 115316برلم       22102122، تاريخ :  11203  2213/6/26 -اسماعيل فتحى محمود ابراهيم  ج  -  335

 123014برلم       22102122، تاريخ :  11261  2215/3/5 -امير دمحم دمحم دمحم السيد  ج  -  336

 142222برلم       22102122، تاريخ :  11241  2210/6/13 -دمحم تهامى امام عبده  ج  -  331

 132301برلم       22102122، تاريخ :  11250  2211/3/3 -دعاء مصطفى تهامى حسين  ج  -  333

 134333برلم       22102122، تاريخ :  11262  2211/12/25 -احمد فتحى دمحم عبدهللا  ج  -  330

 111631برلم       22102122، تاريخ :  11263  2210/1/15 -اسماء محمود لطفى دمحم الخيال  ج  -  302

 120100برلم       22102122، تاريخ :  11265  2211/11/22 -احمد دمحم احمد رضوان  ج  -  301

 120100برلم       22102122، تاريخ :  11266  2216/11/22 -احمد دمحم احمد رضوان  ج  -  302

 33245برلم       22102122، تاريخ :  11221  2215/5/24 -احمد ابوسريع دمحم سالم  ج  -  303

 122111برلم       22102124، تاريخ :  11303  2210-3-14-ايمان احمد مصطفى خليل  ج -  304
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 131132برلم       22102124، تاريخ :  11355  2213/0/32 -شهاب ابراهيم احمد ابراهيم الجمل  ج  -  305

 60322برلم       22102124، تاريخ :  11306  2213-14-2-عالء  عبدالمنعم  لاسم  ج -  306

 60322برلم       22102124، تاريخ :  11301  2213-1-2-عالء  عبدالمنعم  لاسم  ج -  301

 30126برلم       22102124، تاريخ :  11364  2225-0-0-عبير دمحم ابراهيم  ج -  303

 30126برلم       22102124، تاريخ :  11365  2212-0-0-عبير دمحم ابراهيم  ج -  300

 30126برلم       22102124، تاريخ :  11366  2215-0-0-عبير دمحم ابراهيم  ج -  422

 123342برلم       22102124، تاريخ :  11323  2216-0-26-عامر السيد دمحم دمحم عامر  ج -  421

 33523برلم       22102124، تاريخ :  11304  2210-4-1-فإاد جمال دمحم دمحم خريبه  ج -  422

 32412برلم       22102124، تاريخ :  11421  2213-12-21-عبدالصادق عادل عبدالصادق  ج -  423

 32412برلم       22102124، تاريخ :  11422  2213-12-21-عبدالصادق عادل عبدالصادق  ج -  424

 34254برلم       22102124، تاريخ :  11314  2214-6-13-حسنين كمال كامل دمحم على  ج -  425

 34254برلم       22102124، تاريخ :  11314  2214-6-13-حسانين كمال كامل دمحم  ج -  426

 30360برلم       22102124، تاريخ :  11312  2225/3/10رضا دمحم عطيه  ج ـ -  421

 30360برلم       22102124، تاريخ :  11313  2212/3/10رضا دمحم عطيه  ج ـ -  423

 30360برلم       22102124، تاريخ :  11314  2215/3/10 عطيه  ج ـرضا دمحم -  420

 121236برلم       22102124، تاريخ :  11361  2216-5-31-حسين كمال حسين احمد  ج -  412

 123533برلم       22102124، تاريخ :  11420  2210-1-22-عصام حسينى ابراهيم سليم عيسى  ج -  411

 142626برلم       22102124، تاريخ :  11323  2210-3-10-ود العشماوى عبدالمنعم  جالسيد محم -  412

 110104برلم       22102124، تاريخ :  11313  2214-1-24-دمحم سعد عبد الممصودعبد المنعم  ج -  413

 110104   برلم    22102124، تاريخ :  11310  2210-5-24-دمحم سعد عبد الممصودعبد المنعم  ج -  414

 31322برلم       22102124، تاريخ :  11326  2213-0-3-احمد عبدالعاطى على السيد  ج -  415

 122232برلم       22102124، تاريخ :  11321  2213-11-23-دمحم دمحم على عبدالرحمن  ج -  416

 123533برلم       22102124، تاريخ :  11423  2215-3-14-عصام حسينى ابراهيم سليم عيسى  ج -  411

 123533برلم       22102124، تاريخ :  11423  2215-3-14-عصام حسينى ابراهيم سليم عيسى  ج -  413

 133402برلم       22102124، تاريخ :  11206  2210-2-12-وائل دمحم حسانين دمحم خليل  ج -  410

 135321برلم       22102124، تاريخ :  11311  2213-4-23-احمد السيد احمد يوسؾ  ج -  422

 142131برلم       22102124، تاريخ :  11322  2210-1-2-حسين دمحم حسين معوض  ج -  421

 31203برلم       22102124، تاريخ :  11305  2213-0-6-سالمه على عبد الحليم حسن  ج -  422
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 130512برلم       22102124، تاريخ :  11200  2210-5-3-دمحم فتحى عبدالؽنى دمحم يونس  ج -  423

 46116برلم       22102124، تاريخ :  11352  2221-12-32-سيؾ هللا خالد دمحم منيب دمحم ابو كبشه  ج -  424

 46116برلم       22102124تاريخ : ،  11353  2212-12-32-سيؾ هللا خالد دمحم منيب دمحم ابو كبشه  ج -  425

 46116برلم       22102124، تاريخ :  11354  2211-12-32-سيؾ هللا خالد دمحم منيب دمحم ابو كبشه  ج -  426

 121123برلم       22102125، تاريخ :  11462  2210/4/10 -اسامه السيد سليمان عبداللطيؾ  ج  -  421

 122143برلم       22102125، تاريخ :  11430  2210-3-16-ج دمحم عبدهللا حسن على  -  423

 135133برلم       22102125، تاريخ :  11435  21/4/2213-رفيك دمحم عوض مصطفى  ج -  420

 53624برلم       22102125، تاريخ :  11416  1001/3/1 -طلعت صدلى بخيت  ج  -  432

 53624برلم       22102125، تاريخ :  11411  2222/3/1 -طلعت صدلى بخيت  ج  -  431

 53624برلم       22102125، تاريخ :  11413  2221/3/1 -طلعت صدلى بخيت  ج  -  432

 53624برلم       22102125، تاريخ :  11410  2212/3/12 -طلعت صدلى بخيت  ج  -  433

 53624برلم       22102125، تاريخ :  11432  2211/3/1 -طلعت صدلى بخيت  ج  -  434

 03225برلم       22102125، تاريخ :  11456  2213-5-22-هشام حسن ابراهيم على عبدالفتاح  ج -  435

 03225برلم       22102125، تاريخ :  11451  2213-5-22-هشام حسن ابراهيم على عبدالفتاح  ج -  436

 03135برلم       22102125، تاريخ :  11464  2226/3/10 -امال عبدالبديع حامد اسماعيل  ج  -  431

 03135برلم       22102125، تاريخ :  11465  2211/3/10 -امال عبدالبديع حامد اسماعيل  ج  -  433

 03135برلم       22102125، تاريخ :  11466  2216/3/10 -امال عبدالبديع حامد اسماعيل  ج  -  430

 110415برلم       22102125، تاريخ :  11446  2214-6-14-جدمحم ابراهيم سليمان عيد   -  442

 110415برلم       22102125، تاريخ :  11441  2210-6-14-دمحم ابراهيم سليمان عيد  ج -  441

 142615برلم       22102125، تاريخ :  11402  2210/3/24 -السيد مصطفى متولى دمحم  ج  -  442

 34212برلم       22102125، تاريخ :  11440  2210-5-22-ى فرج  جباسم عبد العزيزعفيف -  443

 116660برلم       22102125، تاريخ :  11442  2213-12-21-دمحم على دمحم ابراهيم  ج -  444

 116660برلم       22102125، تاريخ :  11441  2213-12-21-دمحم على دمحم ابراهيم  ج -  445

 130163برلم       22102125، تاريخ :  11442  2210-6-2-شحات على ابو السعود  جدمحم عبدالنبى ال -  446

 03225برلم       22102125، تاريخ :  11443  2211-6-22-هشام حسن ابراهيم على عبدالفتاح  ج -  441

 03225برلم       22102125، تاريخ :  11444  2216-6-22-هشام حسن ابراهيم على عبدالفتاح  ج -  443

 06225برلم       22102125، تاريخ :  11412  2221/5/14 -دمحم صالح عطية ابراهيم  ج  -  440

 06225لم   بر    22102125، تاريخ :  11413  2212/5/14 -دمحم صالح عطية ابراهيم  ج  -  452



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 06225برلم       22102125، تاريخ :  11414  2211/5/14 -دمحم صالح عطية ابراهيم  ج  -  451

 110226برلم       22102125، تاريخ :  11460  2210/5/6 -حمادة على دمحم دمحم  ج  -  452

 142231   برلم    22102125، تاريخ :  11452  2210/1/0 -يحيى سالم دمحم سالم  ج  -  453

 62166برلم       22102123، تاريخ :  11545  2213-5-2-محمود عبدالمنعم السيد الخياط  ج -  454

 123122برلم       22102123، تاريخ :  11533  2215/1/11 -هانى دمحم دمحم عبدالعال حسين  ج  -  455

 142656برلم       22102123، تاريخ :  11511  2210/3/21 -ايمن جمال حسن حسن  ج  -  456

 123116برلم       22102123، تاريخ :  11525  2212/1/11 -ايمن دمحم عرفه لمر  ج  -  451

 123116برلم       22102123، تاريخ :  11526  2215/1/11 -ايمن دمحم عرفه لمر  ج  -  453

 120356برلم       22102123 ، تاريخ : 11561  2212/2/6 -دمحم صابر عبد الحك عطيه السيد  ج  -  450

 120356برلم       22102123، تاريخ :  11562  2211/2/6 -دمحم صابر عبد الحك عطيه السيد  ج  -  462

 130260برلم       22102123، تاريخ :  11560  2210/4/15 -فريد ربيع دمحم عبدهللا  ج  -  461

 121211برلم       22102123، تاريخ :  11523  2214/5/3 -احمد فتحى دمحم توفيك  ج  -  462

 121211برلم       22102123، تاريخ :  11524  2210/5/3 -احمد فتحى دمحم توفيك  ج  -  463

 116502برلم       22102123، تاريخ :  11550  2213/12/14 -دمحم حسن حامد حسن فودة  ج  -  464

 116502برلم       22102123، تاريخ :  11562  2213/12/14 -دمحم حسن حامد حسن فودة  ج  -  465

 113234برلم       22102123، تاريخ :  11532  2213/1/1 -دمحم فإاد على السعيد ابراهيم  ج  -  466

 132053برلم       22102123، تاريخ :  11546  2211/0/5 -محمود فتحى ابراهيم عبدالمنطلب  ج  -  461

 33532برلم       22102123، تاريخ :  11522  2225/6/13 -دمحم السيد  ج دمحم دمحم السعيد  -  463

 33532برلم       22102123، تاريخ :  11523  2212/6/13 -دمحم دمحم السعيد دمحم السيد  ج  -  460

 33532برلم       22102123، تاريخ :  11524  2215/6/13 -دمحم دمحم السعيد دمحم السيد  ج  -  412

 132021برلم       22102123، تاريخ :  11521  2211-3-11-فتحى دمحم احمد سليم امام  ج -  411

 51435برلم       22102123، تاريخ :  11563  1002/6/20-هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  412

 51435برلم       22102123، تاريخ :  11564  1001/6/20 -هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  413

 51435برلم       22102123، تاريخ :  11565  2222/6/20 -هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  414

 51435برلم       22102123، تاريخ :  11566  2221/6/20 -هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  415

 51435لم   بر    22102123، تاريخ :  11561  2212/6/20 -هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  416

 51435برلم       22102123، تاريخ :  11563  2211/6/20 -هيام عبدالمجيد احمد شتا  ج  -  411

 123551برلم       22102123، تاريخ :  11531  2212/3/3 -دمحم السيد السيد صاحى  ج  -  413



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 123551برلم       22102123، تاريخ :  11532  2215/3/3 -دمحم السيد السيد صاحى  ج  -  410

 125213برلم       22102123، تاريخ :  11512  2215/12/22 -محمود دمحم عبدالرحمن انور  ج  -  432

 132542رلم   ب    22102120، تاريخ :  11613  2211-2-12-احمد دمحم احمد دمحم الشافعى  ج -  431

 133422برلم       22102120، تاريخ :  11502  2210/2/4 -محمود دمحم السيد على  ج  -  432

 01123برلم       22102120، تاريخ :  11621  2221-0-21-على عبدالحافظ احمد عبدالحافظ  ج -  433

 01123برلم       22102120، تاريخ :  11623  2212-0-21-على عبدالحافظ احمد عبدالحافظ  ج -  434

 01123برلم       22102120، تاريخ :  11620  2211-0-21-على عبدالحافظ احمد عبدالحافظ  ج -  435

 124253برلم       22102120، تاريخ :  11664  2212/6/4 -عصام دمحم عبدالمنعم ابراهيم  ج  -  436

 124253برلم       22102120، تاريخ :  11665  2215/6/4 -عصام دمحم عبدالمنعم ابراهيم  ج  -  431

 130303برلم       22102120، تاريخ :  11500  2210/6/12 -دمحم السيد دمحم حسين هديه  ج  -  433

 123533برلم       22102120، تاريخ :  11653  2216-0-1 -محمود محروس مصلحى درويش  ج  -  430

، تاريخ :  11635  2213-12-1-مة والتوريدات العمومية واالستيراد والتصدير  جمإسسة الشايب للمماوالت العا -  402

 116523برلم       22102120

، تاريخ :  11636  2213-12-1-مإسسة الشايب للمماوالت العامة والتوريدات العمومية واالستيراد والتصدير  ج -  401

 116523برلم       22102120

 15320برلم       22102120، تاريخ :  11613  2216/12/24 -م حسين منسى  ج عبدالعزيزعبدالعظي -  402

 115214برلم       22102120، تاريخ :  11615  2213/6/13 -عصام عبدالعليم عبدالفتاح دسولى  ج  -  403

 121211برلم       22102120، تاريخ :  11626  2220/4/11 -دمحم عبدالوهاب عبده سالم  ج  -  404

 121211برلم       22102120، تاريخ :  11621  2214/4/11 -دمحم عبدالوهاب عبده سالم  ج  -  405

 121211برلم       22102120، تاريخ :  11623  2210/4/11 -دمحم عبدالوهاب عبده سالم  ج  -  406

 136331برلم       22102120، تاريخ :  11641  2213-0-3-سميرعبدالعزيزعبدالحليم موسى  ج -  401

 110402برلم       22102120، تاريخ :  11611  2214/6/13 -فاطمه دمحم الطيب احمد  ج  -  403

 110402برلم       22102120، تاريخ :  11612  2210/6/13 -فاطمه دمحم الطيب احمد  ج  -  400

 113226برلم       22102120، تاريخ :  11663  2214/3/2 -عالء دمحم شافعى شافعى  ج  -  522

 113226برلم       22102120، تاريخ :  11660  2210/3/2 --عالء دمحم شافعى شافعى  ج  -  521

 35416برلم       22102120، تاريخ :  11606  2224-12-2 -السيد كامل امام متولى  ج  -  522

 35416برلم       22102120، تاريخ :  11605  2220-12-2 -السيد كامل امام متولى  ج  -  523

 35416برلم       22102120، تاريخ :  11601  2214-12-2 -السيد كامل امام متولى  ج  -  524

 33321برلم       22102120، تاريخ :  11631  2210/5/5 -د/دمحم دمحم احمد عبدالنبى الؽمرى  ج  -  525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 130000برلم       22102120، تاريخ :  11633  2210/6/11 -حسن عبدالعزيز حسن مصطفى  ج  -  526

 113146برلم       22102120، تاريخ :  11601  2214/4/14 -عادل التهامى عبدالحميد دمحم  ج  -  521

 113146برلم       22102120، تاريخ :  11602  2210/4/14 -عادل التهامى عبدالحميد دمحم  ج  -  523

 130165برلم       22102120، تاريخ :  11652  2210-6-2-احمد دمحم البيومى اسماعيل  ج -  520

 32321برلم       22102120، تاريخ :  1153  2223-5-22 -حسين دسولى على برؼوث  ج -  512

 32321برلم       22102120، تاريخ :  11535  2213-5-22 -حسين دسولى على برؼوث  ج -  511

 32321برلم       22102120، تاريخ :  11536  2213-5-22 -حسين دسولى على برؼوث  ج -  512

برلم       22102120، تاريخ :  11122  2222/3/1السجل سارى حتى  2215/3/3-محمود احمد على احمد  ج -  513

123036 

 126113برلم       22102120، تاريخ :  11610  2216/5/11 -ليلى السيد الصؽير دمحم دمحم االعسر  ج  -  514

 02030برلم       22102132، تاريخ :  11131  2225/12/12 -احمد جمال ابراهيم  ج  -  515

 02030برلم       22102132، تاريخ :  11133  2212/12/12 -احمد جمال ابراهيم  ج  -  516

 02030برلم       22102132، تاريخ :  11130  2215/12/12 -احمد جمال ابراهيم  ج  -  511

 04563برلم       22102132، تاريخ :  11115  2216/11/11 -جالل رزق سالمه على  ج  -  513

 06121برلم       22102132، تاريخ :  11141  2212-5-26 -اشرؾ اسماعيل دمحم هنداوى  ج  -  510

 06121برلم       22102132، تاريخ :  11143  2211 -5-26 -اشرؾ اسماعيل دمحم هنداوى  ج  -  522

 31132برلم       22102132، تاريخ :  11126  2213-12-15-دمحم عبدالفتاح احمد جاد  ج -  521

 31132برلم       22102132، تاريخ :  11121  2213-12-15-دمحم عبدالفتاح احمد جاد  ج -  522

 115330برلم       22102132، تاريخ :  11132  2213-3-1-اح  جاحمد رمضان حسين عبدالفت -  523

 115330برلم       22102132، تاريخ :  11133  2213-3-1-احمد رمضان حسين عبدالفتاح  ج -  524

 03144برلم       22102132، تاريخ :  11103  2223/6/3 -عبد العال ابراهيم الوردانى عبدالعال  ج  -  525

 03144برلم       22102132، تاريخ :  11104  2213/6/3 -العال ابراهيم الوردانى عبدالعال  ج عبد  -  526

 03144برلم       22102132، تاريخ :  11105  2213/6/3 -عبد العال ابراهيم الوردانى عبدالعال  ج  -  521

 05223برلم       22102132اريخ : ، ت 11116  2212-1-21-عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى  ج -  523

 05223برلم       22102132، تاريخ :  11116  2211-1-21-عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى  ج -  520

 05223برلم       22102132، تاريخ :  11111  2211-1-21-عبدالعزيز عبدالعزيز الجوهرى ابوالمعانى  ج -  532

 132661برلم       22102132، تاريخ :  11161  2211/3/0 -نافع  ج  احمد نافع عمران -  531

 124515برلم       22102132، تاريخ :  11142  2212/1/13 -سامح احسان عباس مرسى سالم  ج  -  532

 124515برلم       22102132، تاريخ :  11141  2215/1/13 -سامح احسان عباس مرسى سالم  ج  -  533



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 130612برلم       22102132، تاريخ :  11323  2210/5/14 -ه زكريا عبدهللا السيد  ج سعدي -  534

 132202برلم       22102132، تاريخ :  11113  2211-6-12-حاتم فتحى احمد على جاد ندا  ج -  535

 142151برلم       22102132، تاريخ :  11135  2210/3/21 -اسالم عادل الشوادفى خميس احمد  ج  -  536

 125112برلم       22102131، تاريخ :  11355  2216/1/21 -دمحم عبدالمادر دمحم عبدالمجيد ؼرارة  ج  -  531

 12633برلم       22102131: ، تاريخ  11346  1000/12/31 -شعبان السيد احمد دمحم  ج  -  533

 12633برلم       22102131، تاريخ :  11341  2224/12/31 -شعبان السيد احمد دمحم  ج  -  530

 12633برلم       22102131، تاريخ :  11343  2220/12/31 -شعبان السيد احمد دمحم  ج  -  542

 12633برلم       22102131اريخ : ، ت 11340  2214/12/31 -شعبان السيد احمد دمحم  ج  -  541

 06560برلم       22102131، تاريخ :  11330  2221/1/13 -احمد يوسؾ السيد عبدالمجيبد النجار  ج  -  542

 06560برلم       22102131، تاريخ :  11342  2212/1/13 -احمد يوسؾ السيد عبدالمجيبد النجار  ج  -  543

 06560برلم       22102131، تاريخ :  11341  2211/1/13 -مجيبد النجار  ج احمد يوسؾ السيد عبدال -  544

 12631برلم       22102131، تاريخ :  11346  2222/1/1 -سيد ابراهيم عبد الراضى  ج  -  545

 12631برلم       22102131، تاريخ :  11341  2225/1/1 -سيد ابراهيم عبد الراضى  ج  -  546

 12631برلم       22102131، تاريخ :  11343  2212/1/1 -اهيم عبد الراضى  ج سيد ابر -  541

 12631برلم       22102131، تاريخ :  11340  2215/1/1 -سيد ابراهيم عبد الراضى  ج  -  543

 125626برلم       22102131، تاريخ :  11321  2215/12/3 -محمود عبدالهادى محمود بدوى  ج  -  540

 32636برلم       22102131، تاريخ :  11314  2210-1-0-فيصل دمحم نافع فريج  ج -  552

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11320  1004/4/3 -فتحيه مصطفى عبدالحميد  ج  -  551

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11332  1000/4/3 -فتحيه مصطفى عبدالحميد  ج  -  552

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11331  2224/4/3 -ه مصطفى عبدالحميد  ج فتحي -  553

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11331  2220/4/3 -فتحيه مصطفى عبدالحميد  ج  -  554

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11332  2220/4/3 -فتحيه مصطفى عبدالحميد  ج -  555

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11333  2214/4/3 -مصطفى عبدالحميد  ج فتحيه  -  556

 62421برلم       22102131، تاريخ :  11334  2210/4/3 -فتحيه مصطفى عبدالحميد  ج  -  551

 115144برلم       22102131، تاريخ :  11362  2213/6/0 -رشا دمحم السيد على  ج  -  553

 110222برلم       22102131، تاريخ :  11315  2210-5-24-دمحم حسن  جعاطؾ حسن  -  550

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22102121، تاريخ :  0006  2223/12/0سارى حتى  2213/12/0 -شركة / عيد عبدالحميد وشركاه  ج  -  1

116532 

برلم       22102121، تاريخ :  0006  2223/12/0سارى حتى  2213/12/0 -شركه / حسن احمد السيد وشركاه  ج  -  2

116532 

برلم       22102121، تاريخ :  0006  2223/12/0سارى حتى  2213/12/0 -شركة /فرحناز طارق حسن وشركاها  ج  -  3

116532 

 01433برلم       22102121، تاريخ :  0013  2226/1/32 -احمد دمحم دمحم يحيى وشريكة  ج  -  4

 01433برلم       22102121، تاريخ :  0014  2211/1/32 -احمد دمحم دمحم يحيى وشريكة  ج -  5

 01433برلم       22102121، تاريخ :  0015  2216/1/32-احمد دمحم دمحم يحيى وشريكة  ج -  6

 12221برلم       22102121، تاريخ :  0043  2210-1-22-شركاه  جش/ ابراهيم على عبدهللا و  -  1

 12221برلم       22102121، تاريخ :  0043  2210-1-22-ش/ ابراهيم على عبدهللا و شركاه  ج -  3

، تاريخ :  0036  2210/1/26 -(  شركة ذات مسئولية محدودة .  ج EGYPT COLOARSشركة الوان مصر ) -  0

 63163برلم       22102121

 121311برلم       22102122، تاريخ :  12244  2210/1/3 -شركة /السيد عبدالرحيم دمحم رجب وشريكه  ج  -  12

 51361برلم       22102123، تاريخ :  12136  2225/6/3 -شركة دمحم وابراهيم العنانى وشركاهما .  ج  -  11

 51361برلم       22102123، تاريخ :  12131  2212/6/3 -.  ج شركة دمحم وابراهيم العنانى وشركاهما  -  12

 51361برلم       22102123، تاريخ :  12133  2215/6/3 -شركة دمحم وابراهيم العنانى وشركاهما .  ج  -  13

اريخ : ، ت 12116  2215/2/11 -شركة / الوراوره للنمل والتوكيالت التجاريه )صالح احمد دمحم وشريكه (  ج  -  14

 121035برلم       22102124

،  12116  2215/2/11 -شركة /الوراوره للنمل والسياحه الداخليه والتوكيالت التجاريه )صالح احمد دمحم  وشريكه (  ج  -  15

 121035برلم       22102124تاريخ : 

 33564برلم       22102121 ، تاريخ : 12213  2210/4/13 -شركة عاطؾ دمحم تهامى احمد عوض وشريكه  ج  -  16

برلم       22102121، تاريخ :  12213  2210/4/13 -موسى سعيد موسى عسل وشريكه عاطؾ دمحم تهامى  ج  -  11

33564 

 33564برلم       22102121، تاريخ :  12213  2210/4/13 -شركة /دمحم السيد دمحم عبدالرحيم وشريكيه  ج  -  13

 33564برلم       22102121، تاريخ :  12213  2210/4/13 -هامى احمد عوض وشريكه  ج شركة عاطؾ دمحم ت -  10

برلم       22102121، تاريخ :  12213  2210/4/13 -موسى سعيد موسى عسل وشريكه عاطؾ دمحم تهامى  ج  -  22

33564 

 33564برلم       22102121يخ : ، تار 12213  2210/4/13 -شركة /دمحم السيد دمحم عبدالرحيم وشريكيه  ج  -  21

 131644برلم       22102121، تاريخ :  12213  2211/5/6 -شركة / ابراهيم عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم وشريكيه  ج  -  22
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 12232برلم       22102120، تاريخ :  12413  1000/0/21 -لحليم وشريكة  ج شركة على حسن عبدا -  24

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12410  2224/0/21 -ش / على حسن عبدالحليم وشركاه  ج  -  25

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12410  2224/0/21 -شركة على حسن عبدالحليم وشريكة  ج  -  26

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12410  2220/0/21 -ش / على حسن عبدالحليم وشركاه  ج  -  21

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12410  2220/0/21 -شركة على حسن عبدالحليم وشريكة  ج  -  23

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12422  2220/0/21 -ش / على حسن عبدالحليم وشركاه  ج  -  20

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12422  2220/0/21 -شركة على حسن عبدالحليم وشريكة  ج  -  32

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12421  2214/0/21 -ش / على حسن عبدالحليم وشركاه  ج  -  31

 12232برلم       22102120، تاريخ :  12421  2214/0/21 -شركة على حسن عبدالحليم وشريكة  ج  -  32

 15164برلم       22102112، تاريخ :  12522  2211/12/16 -شركة رالية مصطفى دمحم مصطفى وشركاها  ج  -  33

 15164برلم       22102112، تاريخ :  12523  2216/12/16 -شركة رالية مصطفى دمحم مصطفى وشركاها  ج  -  34

برلم       22102112، تاريخ :  12542  2221/5/13سارى حتى  2216/5/13ش / دمحم رمضان فرؼلى وشركائه  ج ـ -  35

121311 

برلم       22102112، تاريخ :  12542  2221/5/13سارى حتى  2216/5/13شركة هانم فولى و شركاه  ج ـ -  36

121311 

 123203برلم       22102112، تاريخ :  12523  2215-6-0-شركة / دمحم عبدالمادر دمحم حسن وشركاه  ج -  31

برلم       22102111، تاريخ :  12532  2211-12-20-ش/عبدالسميع عبدالرحمن جاد وشريكه دمحم عبده دمحم جاد  ج -  33

31222 

 31222برلم       22102111، تاريخ :  12532  2211-12-20-ش/عبدالسميع عبدالرحمن جاد وشركاه  ج -  30

برلم       22102111، تاريخ :  12532  2211-12-20-ش/عبدالسميع عبدالرحمن جاد وشريكه دمحم عبده دمحم جاد  ج -  42

31222 

 31222برلم       22102111، تاريخ :  12532  2211-12-20-ش/عبدالسميع عبدالرحمن جاد وشركاه  ج -  41

 124322برلم       22102111، تاريخ :  12513  2212-3-13-ش/ دمحم صالح الدين عبدالعظيم دمحم وشريكه  ج -  42

 124322برلم       22102111، تاريخ :  12510  2215-3-13-ش/ دمحم صالح الدين عبدالعظيم دمحم وشريكه  ج -  43

 34301برلم       22102114، تاريخ :  12115  2210-6-23-شركة بثينه دمحم على وهبه وشركائها  ج -  44

 34301برلم       22102114، تاريخ :  12115  2210-6-23-شركة /امانى دمحم مختار دمحم تهامى وشريكتها  ج -  45

 34301برلم       22102114، تاريخ :  12115  2210-6-23-شركة بثينه دمحم على وهبه وشركائها  ج -  46

 34301برلم       22102114، تاريخ :  12115  2210-6-23-/امانى دمحم مختار دمحم تهامى وشريكتها  ج شركة -  41

 34301برلم       22102114، تاريخ :  12115  2210-6-23-شركة بثينه دمحم على وهبه وشركائها  ج -  43
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 00250برلم       22102115، تاريخ :  12113  2213/3/11 -شركة انور فتحي عبدالعليم وشريكة  ج  -  51

 00250برلم       22102115، تاريخ :  12114  2213/3/11 -م وشريكة  ج شركة انور فتحي عبدالعلي -  52

برلم       22102115، تاريخ :  12140  2215-12-1 -اسيكو ايجبت لألجهزه الكهربائية واألدوات المنزلية  ج  -  53
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 125350رلم   ب    22102115، تاريخ :  12116  2212-12-10-ش/ حمادة دمحم عليوة و شريكه  ج -  54

 125350برلم       22102115، تاريخ :  12111  2215-12-10-ش/ حمادة دمحم عليوة و شريكه  ج -  55

 133322برلم       22102116، تاريخ :  12333  2211/11/3 -شركة السيد سباعى عبدالرحمن وشريكه  ج  -  56
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 13522برلم       22102116، تاريخ :  12022  2211/12/10 -شركه عفاؾ حلمى مصطفى وشريكها  ج  -  62

 31454برلم       22102111، تاريخ :  12050  2213/0/21 -شركة روحية دمحم ابراهيم وشركاها  ج  -  61

 31454برلم       22102111، تاريخ :  12050  2213/0/21 -ياسر جميل سالم وشركاه  ج  -  62

 122201برلم       22102111، تاريخ :  12010  2210-3-12-شركة / عزت احمد دمحم على وشريكه  ج -  63

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11213  2211/6/22 -شركة / فايز عزت االهوانى وشركاه  ج  -  64

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11213  2211/6/22 -شركة فايز عزت االهوانى وشريكة  ج  -  65

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11213  2211/6/22 -شركة / دمحم عبدالجليل كامل حسن وشركاءه  ج  -  66

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11214  2216/6/22 -شركة / فايز عزت االهوانى وشركاه  ج  -  61

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11214  2216/6/22 -عزت االهوانى وشريكة  ج شركة فايز  -  63

 15123برلم       22102111، تاريخ :  11214  2216/6/22 -شركة / دمحم عبدالجليل كامل حسن وشركاءه  ج  -  60

 05221برلم       22102121، تاريخ :  11222  2221/1/22 -شركة عصام عبدالحميد احمد مرعى وشركاه  ج  -  12

 05221برلم       22102121، تاريخ :  11221  2212/1/22 -شركة عصام عبدالحميد احمد مرعى وشركاه  ج  -  11

 05221برلم       22102121، تاريخ :  11222  2211/1/22 -شركة عصام عبدالحميد احمد مرعى وشركاه  ج  -  12

 62533برلم       22102121، تاريخ :  11102  2210/4/10شركة الصيفى للمماوالت  ج ـ -  13

 62533برلم       22102121، تاريخ :  11102  2210/4/10شركة الصيفى للمماوالت  ج ـ -  14

 111403برلم       22102121، تاريخ :  11135  2213/12/31 -شركة / مصطفى نصير وشركاه  ج  -  15
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برلم       22102121، تاريخ :  11152  22106/1/21 -جورج ابراهيم وهبه و شريكيه(  ج  الفرسان للمالبس الجاهزة ) -  16
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