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عن بٌع  176142برلم  22191223، لٌد فى  52220222صبحى عبدالنبى حفنى طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ؼٌته بملن نعٌم عبدالنبى حفنى طنطاوى-منزلٌة كهربائٌة ، بجهة : شارع الترعة  لطع ؼٌار ادوات

عن مكتب  176172برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم مصباح عبدالسمٌع زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : السعدٌه ابوحماد ملن  مصباح عبدالسمٌع زكى

عن  176149برلم  22191223، لٌد فى  522220222محمود احمد محمود على حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 الزوامل ملن احمد محمود على حشٌش-تجارة اخشاب ، بجهة : عزبة الورثة 

عن تورٌد  176155رلم ب 22191223، لٌد فى  122220222الشحات دمحم شحاته عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 دواجن مجمده ، بجهة : ش المدٌنه المنورة مشتول السوق ملن دمحم شحاته عبدالمادر

عن  176221برلم  22191228، لٌد فى  122220222فرٌاله دمحم رشاد حسن عوض سا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 الممح ملن لدرى دمحم حسنى عبدالحمٌد مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر الشعاوره منٌا

 176229برلم  22191228، لٌد فى  522220222احمد منٌر عبداللطٌؾ مصطفى الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 عن تجاره مواد التعبئه والتؽلٌؾ ، بجهة : ش المسجد الكبٌر كفر جمعه الزلازٌك ملن محمود منٌر عبداللطٌؾ

عن ورشة  176238برلم  22191229، لٌد فى  122220222ى عوض سا ه مخٌمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب عل -  112

 الصالح رادٌاتٌر السٌارات ، بجهة : ش الرشاح بملن السٌد السٌد عٌد

عن مكتب  176235برلم  22191229، لٌد فى  122220222عبدالفتاح سعٌد دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن سعٌد دمحم عبدالعزٌز

عن مكتب  176288برلم  22191212، لٌد فى  122220222رئٌفه مصطفى حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ٌز سلٌمانرحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : السبعٌن الحلمٌه ابوحماد ملن دمحم عبدالعز

عن تجاره لطع  176293برلم  22191212، لٌد فى  122220222دمحم حلمى دمحم رشاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : السعٌدٌه بلبٌس ملن حلمى دمحم رشاد احمد

عن بماله  176312برلم  22191213د فى ، لٌ 52220222اسماعٌل دمحم حمدى توفٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ولحوم مجمده ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : ش مصطفى كامل النحال الزلازٌك ملن احمد ابراهٌم ابراهٌم

عن مكتبه  176312برلم  22191213، لٌد فى  52220222هٌثم رمضان على على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 على على ابراهٌم، بجهة : الصوه ملن  رمضان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن  176334برلم  22191214، لٌد فى  1222220222احمد على حسن مصطفى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 الزلازٌك بملن على حسن مصطفى ٌوسؾ-الكونت شدٌد -ش ابراهٌم عبدالممصود 6صناعات مخبوزات ووجبات والبان ، بجهة : 

عن مكتب  176333برلم  22191214، لٌد فى  122220222  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عطٌه عبدسا ه عبدالعظٌم دمحم -  117

 رحالت داخلٌة ، بجهة : طحلة بردٌن بملن عبدسا ه عبدالعظٌم دمحم

عن مواد  176351برلم  22191214، لٌد فى  252220222شٌماء دمحم عبدالممصود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مركز صان الحجر بملن دمحم رجب عبدسا ه-مالة تموٌنٌة( ، بجهة : النجٌحى ؼذائٌة)ب

عن ورشة  176256برلم  22191221، لٌد فى  522220222تامر محمود دمحم على هلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 مركز صان الحجر بملن على محمود دمحم على-صان الحجر -نجارة ، بجهة : اللبشة 

 176257برلم  22191221، لٌد فى  122220222ٌمن مصطفى عبدالحمٌد السٌد لنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  122

 عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : البالشون بملن دمحم عطٌه دمحم

عن  176271برلم  22191222، لٌد فى  122220222سعداوى عبدالحمٌد عطٌه سعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مماوالت عامه ، بجهة : ش الجٌش ملن دمحم عبدالحمٌد عطٌه

عن مكتب  176289برلم  22191222، لٌد فى  152220222دمحم عبدالمنعم على سالم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 خدمات ونمل مولدات داخلى ، بجهة : ش احمد عرابى مشتول السوق ملن ثناء عبدالحمٌد دمحم

عن مكتب تورٌدات  132733برلم  22191223، لٌد فى  522220222نفٌسة دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 عمومٌه ، بجهة : كفر الؽنٌمى منٌا الممح ملن دمحم رضا دمحم زكى

عن مكتب تورٌدات  132733برلم  22191223، لٌد فى  522220222نفٌسة دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ملن رضا دمحم زكى -لى نصؾ الى فى كفر الؽنٌمى عمومٌه ، بجهة : له محل اخر عن مخبز طبا

عن ورشة مراتب  176152برلم  22191223، لٌد فى  252220222حسن السٌد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 خلؾ العال للحدٌد  بلبٌس ملن رامى حسان بؽدادى -، بجهة : مٌدان الطٌارة

عن تعبئة  176175برلم  22191227، لٌد فى  122220222اجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ السٌد عبدالعال دمحم  ، ت -  126

 وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة : اوالد وافى بملن صالح السٌد عبدالعال دمحم

عن موبٌالت  176178برلم  22191227، لٌد فى  122220222احمد دمحم سالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 كفر الهمشرى بملن هابى عبدالبدٌع دمحم الشوادفى-ات ، بجهة : الهٌصمٌة واكسسوار

عن حظٌرة  176199برلم  22191228، لٌد فى  522220222دمحم ابراهٌم سلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران بملن ابراهٌم سلٌم ابراهٌم

 176211برلم  22191228، لٌد فى  492220222بدالهادى الطنٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عاطؾ فاروق ع -  129

 /ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /الحسٌنٌه /الزلازٌك ملن عاطؾ دمحم عطٌه دمحم 2عن مركز صٌانة سٌارات ، بجهة : محل رلم 

 176211برلم  22191228، لٌد فى  492220222،  دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  132

/ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /ملن  1بناحٌة عمار رلم  176211عن مركز صٌانة سٌارات ، بجهة : له معرض زٌوت سٌارات برلم 

 زكرٌا حسٌن حسن

عن  176226برلم  22191229، لٌد فى  12220222اشرؾ عبدالعظٌم موسى السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 العزازى بملن السٌد احمد حسٌن-بجوار بنزٌنة عبده االكٌادى -مبٌدات زراعٌة ، بجهة : العلوات 

عن مماوالت ،  176258برلم  22191229، لٌد فى  122220222دمحم احمد السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 السٌد عبدالعالبجهة : الزاوٌه الحمراء فالوس ملن احمد 



 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 جشجوال ي

عن  176262برلم  22191229، لٌد فى  122220222مصطفى دمحم عبدالخالك سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 تجارة مالبس جاهزة)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع بزان بملن هشام شمس الدٌن دمحم

عن ورشة كهربائى  176264برلم  22191229، لٌد فى  122220222  احمد دمحم سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  134

 سٌارات ، بجهة : ش االنتاج / بملن حسانٌن احمد متولى

عن معرض سٌارات ،  176268برلم  22191212، لٌد فى  522220222دمحم دمحم عطٌة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 براهٌمبجهة : بنى عامر بملن وفاء دمحم دمحم ا

عن معلؾ  176285برلم  22191212، لٌد فى  1222220222الفت راضى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 مواشى حالبه ، بجهة : صفط الحنه ابوحماد ملن رمضان عطٌه سلٌم عطٌه

عن تجارة مواد  176322برلم  22191213، لٌد فى  212220222ولٌد عبده محمود مجاور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 ملن محمود مجاور عبدسا ه-منازع -ؼذائٌه ، بجهة : سعود المبلٌه 

عن  176342برلم  22191214، لٌد فى  212220222عمرو عماد الدٌن دمحم ربٌع خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ملن ابراهٌم دمحم السٌد -االشارة  -رانى شارع عطٌة االسكند 12مالبس جاهزة عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن بٌع وتؤجٌر  176361برلم  22191214، لٌد فى  122220222حامد عٌسى على عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 المساكن التعاونٌة بملن عالء الدٌن احمد زكى الملش-شارع صالح الدٌن االٌوبى  23فساتٌن ، بجهة : 

عن  176356برلم  22191214، لٌد فى  422220222عبداللطٌؾ على الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ناصر  -  142

 سعدون ملن  ناصر عبداللطٌؾ على الملٌجى-تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش عبدالمنعم رٌاض 

عن مكتب  176375برلم  22191215، لٌد فى  52220222والء احمد مصطفى دمحم االسود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : كفر الجراٌة بملن احمد مصطفى دمحم االسود

 176419برلم  22191216، لٌد فى  2222220222رحاب احمد عبدالمنعم السٌد دمحم ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : الجوسك بملن احمد عبدالمنعم السٌدعن مكتب تورٌدات عامة مواد ؼذائٌة)عدا مجاالت الكم

عن تورٌد  176239برلم  22191221، لٌد فى  1222220222احمد دمحم عبدالفتاح عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ملن دمحم عبدالفتاح عوض -مستلزمات واجهزة طبٌة ، بجهة : منشؤة بشارة 

عن  176247برلم  22191221، لٌد فى  122220222مد ابراهٌم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابوالٌزٌد اح -  144

 توكٌالت تجارٌة ، بجهة : العباسة بملن احمد ابراهٌم سرحان

عن ورشة  176263برلم  22191221، لٌد فى  52220222ثرٌه عمر عبدالواحد بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ومٌنتال ، بجهة : الصالحٌة المدٌمة بملن ادرٌس ادرٌس اللكتصنٌع ال

عن عطور  176244برلم  22191221، لٌد فى  12220222هانى البٌر خلٌل هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش بور سعٌد مٌدان المنتز 2ومستحضرات تجمٌل محلٌه ، بجهة : 

عن تجارة  176252برلم  22191221، لٌد فى  522220222فرد ، رأس ماله ،  على دمحم سلٌمان احمد عكٌله  ، تاجر  -  147

 مستلزمات زراعٌه ، بجهة : ش الترعه المردومه /الصالحٌه المدٌمه /ملن احمد السٌد منصور حموده

عن  176286برلم  22191222، لٌد فى  122220222عالء اسماعٌل ابراهٌم مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 فالوس ملن شرٌؾ على ابراهٌم دمحم-كاوتش وبطارٌات ، بجهة : الصالحٌه 

عن حظٌرة  176129برلم  22191223، لٌد فى  122220222حسن دمحم عبدالحلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 مواشى تسمٌن ، بجهة : مالمس بملن دمحم عبدالحلٌم احمد



 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 جشجوال ي

عن  176278برلم  22191222، لٌد فى  252220222م على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان احمد سالم ابراهٌ -  152

 ادوات منزلٌة ، بجهة : الزوامل بملن السٌد دمحم عبدالعزٌز

عن ورشة  176122برلم  22191222، لٌد فى  212220222دمحم امام ؼرٌب امام الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طرٌك بلبٌس انشاص الرمل بملن اٌمن دمحم دمحم هالل-لحام ، بجهة : بجوار كوبرى السعودى 

عن مكتب  176127برلم  22191222، لٌد فى  52220222دمحم السٌد جوده عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مماوالت ، بجهة : العصلوجى بملن السٌد جوده عبداللطٌؾ

عن لطع  176164برلم  22191227، لٌد فى  2522220222عمرو سامى عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لن اسماعٌل حسن اسماعٌلالزلازٌك م-ش بسٌونى الزلازٌك بحرى  25ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مصنع  176152برلم  22191223، لٌد فى  3222220222السٌد كمال السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : كفر اباظه بملن دمحم رشدى نصر

عن  176168برلم  22191227، لٌد فى  212220222ماله ،   عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم جاب سا ه  ، تاجر فرد ، رأس -  155

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : طاروط ملن عبدالنبى دمحم على

عن  176194برلم  22191228، لٌد فى  122220222عماد وجٌه فتحى حسن عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 : بٌشه عامر منٌا الممح ملن  وجٌه فتحى حسن عبدالمطلب مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة

عن  176228برلم  22191228، لٌد فى  1222220222دمحم احمد السٌد عبدالرحمن جنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

الشٌن من شارع االمن  شارع 2مماوالت عامة وتورٌدات عامة وتوكٌالت تجارٌة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : 

 المومٌة الزلازٌك بملن احمد حمدى دمحم-الؽذائى 

عن  176243برلم  22191229، لٌد فى  122220222امٌن الشٌخ عبدالكرٌم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ورشه خراطه معادن ، بجهة : ش من طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك ملن عبدالكرٌم احمد على
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 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 جشجوال ي
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سجل تجارى ؼرفة الماهره الممٌز عن نشاط مكتب تؤجٌر  522حظٌرة مواشى تربٌه وتسمٌن وحالب ، بجهة : له محل برلم 
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عن محل اسمان  176192برلم  22191227، لٌد فى  522220222امٌر احمد عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ، بجهة : خلؾ المركز الطبى جوار انس ابن مالن بلبٌس ملن احمد مسلم عبدالعزٌز

عن  176218برلم  22191228، لٌد فى  122220222دمحم مجدى عبدسا ه الصعٌدى جادسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مشتول السوق بملن شحته السٌد دمحم عبده-بٌع سجائر ودخان ، بجهة : كفر ابراش 
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 تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش فاروق حجاج لسم الحناوى الزلازٌك ملن عواطؾ مبارن ؼنٌم عبده

عن  176245برلم  22191229، لٌد فى  222220222عرفه عبدالعاطى عبداللطٌؾ كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183
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 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 جشجوال ي
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بناحٌة  2212-2-6فى  132452ع ؼٌار سٌارات برلم وتجمٌع ادوات كهربائٌه عدا الكمبٌوتر ومجاالته ، بجهة : له محل لط
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 مماوالت عامه وتورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش شلتوت ملن دمحم عبده عبدالممصود
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عن مكتب  176121برلم  22191221، لٌد فى  12220222جد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناٌر هانى عباس ابوالم -  196

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : العزٌزٌه ملن نبٌل عبدالمنعم احمد ابو المجد

عن مطعم  176113برلم  22191222، لٌد فى  122220222جمال احمد دمحم كامل زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 كشرى ، بجهة : ش المظلوم / بملن ابراهٌم فهمى مصطفى المرجل
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 عبدالممصود عبدالحلٌم ٌوسؾ



 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 جشجوال ي
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عن  176215برلم  22191228، لٌد فى  122220222دمحم احمد عبدالحلٌم متولى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

ش هانى منشٌه اباظه الزلازٌك ملن احمد 6الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة :  مركز صٌانه تكٌٌؾ وتورٌدات عامه عدا مجاالت

 عبدالحلٌم متولى
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 سطىملن على عبدالحمٌد اال -مواشى وتسمٌن وحالبة ، بجهة : العصلوجى 
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 ٌة / بملن تامر ابو حلوة ابراهٌم امامسوبر ماركت بماله ، بجهة : ترعة مصطفى افندى / لرٌة السعٌد
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 الزلازٌك ملن دمحم ابراهٌم دمحم على مرسى-حسن صالح -وتجارة المواد الؽذائٌه ، بجهة : ش السٌد دمحم ابو سمن 

عن تعبئة  176278برلم  22191212، لٌد فى  522220222عبدسا ه جمال البسٌونى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228
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عن محمصه ،  176292برلم  22191212، لٌد فى  222220222اسالم دمحم الشحات حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 الدور االول النٌل بالزا الصالحٌه الجدٌده ملن عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود ممبل 34بجهة : محل 

عن  176112برلم  22191213، لٌد فى  2522220222  فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  212

 ش دمحم نجٌب المالن ابوحماد2مزرعه دواجن بٌاض وتسمٌن ، بجهة : 

عن  176112برلم  22191213، لٌد فى  2522220222فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 المالن-ش دمحم نجٌب  1عن حظٌره مواشى تربٌه وتسمٌن وحالب فى مزرعه دواجن بٌاض وتسمٌن ، بجهة : له محل اخر 

عن مكتب  176316برلم  22191213، لٌد فى  122220222دمحم رجب عبدالعال عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ٌوسؾمماوالت عامة وتورٌدات)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : االسدٌة بملن احمد دمحم 

 176323برلم  22191213، لٌد فى  212220222احمد دمحم عبدالمحسن ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

حى مبارن بملن محمود الصاوى -شارع محمود الصاوى 7عن بٌع وصٌانة ماكٌنات التصوٌر)عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : 

 محمود

عن تصنٌع  152878برلم  22191222، لٌد فى  522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عائشه موسى السٌد عاشور   -  214

 وتجهٌز وتجمٌع اجهزه كهربائٌه عدا الكمبٌوتر ومجاالت الحاسب االآلى ، بجهة : عرب الفدان ملن عزة منٌر دمحم صالح

عن تصنٌع  152878برلم  22191222 ، لٌد فى 522220222عائشه موسى السٌد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

وتجهٌز وتجمٌع اجهزه كهربائٌه عدا الكمبٌوتر ومجاالت الحاسب االآلى ، بجهة : له محل بٌع وتجارة اجهزه كهربائٌه جمله 

 ولطاعى بناحٌة ش حسنى جاب سا ه حى المؽازى ابو حماد ملن جمال دمحم حسٌن



 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 جشجوال ي

عن بمالة ،  176595برلم  22191223، لٌد فى  222220222رأس ماله ،   دمحم حامد صالح عبدالموى  ، تاجر فرد ، -  216

 بجهة : الشٌخ جبٌل ملن/ عنتر ابراهٌم ٌوسؾ حسٌن

عن دش و  122245برلم  22191223، لٌد فى  3222220222عبدالرحمن دمحم عطٌة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ملن/ دمحم عطٌه دمحم خلط و تصٌع اعالؾ ، بجهة : كوبرى المنشٌة

عن محل كشرى ،  176545برلم  22191222، لٌد فى  52220222دمحم لاسم كامل الرشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ش طلعت حرب ـ لسم الجامع ملن/ لاسم كامل الرشٌدى1بجهة : 

عن خدمات  176577برلم  22191223ى ، لٌد ف 212220222حامد السٌد دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 محمول ، بجهة : شارع مصطفى زٌدان بملن سالى فتحى عطٌه اسماعٌل

عن مماوالت  176596برلم  22191223، لٌد فى  522220222احمد عبدالحى جبر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

ارض الربع بملن عبدالحى -ش عبدالحى جبر من ش المتاجر  4 وتورٌدات عامة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة :

 جبر دمحم دمحم

عن  176624برلم  22191223، لٌد فى  252220222عبدالسالم عبدالرحمن مرسى عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 منشؤة بشارة بملن عبدالمنعم دمحم حسن-حداٌد وبوٌات ، بجهة : السعدى بشارة 

عن مواشى  156713برلم  22191224، لٌد فى  1222220222دمحم طلعت شبراوى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 حالبه ، بجهة : سعده ابوخلٌل النوافعه فالوس ملن احمد طلعت شبراوى سلٌمان

عن مواشى  156713برلم  22191224، لٌد فى  1222220222دمحم طلعت شبراوى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 حالبه ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت عامه فى النوافعه ملن طلعت شبراوى سلٌمان خاطر

عن  176632برلم  22191224، لٌد فى  2522220222حسام حسن دمحم عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ملن دمحم دمحم الخطابمستحضرات تجمٌل محلٌه ، بجهة : ش الدروس فالوس 

عن  176639برلم  22191224، لٌد فى  122220222انتصار زكرٌا عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ملن على فتحى احمد على -تجارة الحداٌد والبوٌات ، بجهة : االسدٌة 

عن  176656برلم  22191227، لٌد فى  522220222دمحم نظمى على متولى على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 محل احذٌة ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن وحٌد لطب السٌد محسن

عن ماكٌنه  176672برلم  22191227، لٌد فى  122220222على ممدوح على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لى /فالوس ملن سعٌد عماد على محمودلتصنٌع الشكاٌر المدٌمه ، بجهة : الؽزالى /بجوار ترعة الؽزا

عن  176644برلم  22191224، لٌد فى  122220222كمال احمد دمحم دمحم حسٌن النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 خالد احمد دمحم دمحم -الصالحٌة المدٌمة  -ورشة نجارة ، بجهة : عزبة النجاجرة 

عن مكتب تورٌدات  176729برلم  22191229، لٌد فى  122220222رأس ماله ،   دمحم سعٌد كامل حسن  ، تاجر فرد ، -  229

 عامة و توكٌالت تجارٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر و الحاسب االلى ، بجهة : ش الالسلكى ملن سعٌد كامل حسن

عن مالبس  176773لم بر 22191232، لٌد فى  52220222سامح دمحم احمد دمحم ابو طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 المومٌه الزلازٌك ملن دمحم خمٌس عبدالعظٌم اسماعٌل-ش مسجد السالم  5جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مخرطه  176772برلم  22191232، لٌد فى  52220222دمحم عبدالحمٌد نافع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لحجر ملن احمد سعد ؼرٌب دمحم كٌالنىصان ا-معادن ، بجهة : الناصرٌه 

عن مخبز  176826برلم  22191231، لٌد فى  122220222طارق احمد عبدالوهاب ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مشتول السوق بملن دمحم رضا دمحم عبدالمجٌد-سٌاحى ، بجهة : كفر ابراش 



 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 جشجوال ي

عن تصنٌع  151527برلم  22191231، لٌد فى  422220222س ماله ،  السٌد على دمحم دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأ -  233

 مسلى نباتى وشورتٌنج وتصنع وتعبئة مواد ؼذائٌه ، بجهة : انشاص الرمل ملن الطالب

عن تصنٌع  151527برلم  22191231، لٌد فى  422220222السٌد على دمحم دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

بناحٌة  2216-6-22فى  151527ورتٌنج وتصنع وتعبئة مواد ؼذائٌه ، بجهة : له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم مسلى نباتى وش

 انشاص الرمل ملن سامى سعٌد حسن

عن  149515برلم  22191231، لٌد فى  82220222دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 الصٌادٌن الزلازٌك ملن محمود السٌد دمحم الشملى-رى منشٌة ابو عامر عطارة ، بجهة : ش الوزٌ

عن  149515برلم  22191231، لٌد فى  82220222دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

امر الصٌادٌن ملن  جمال ش حلمى ابو ع32بناحٌة  2216-2-28فى 149515عطارة ، بجهة : له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 

 عبدالمحفوظ عبدالرازق

عن مكتب  176344برلم  22191214، لٌد فى  122220222نور عبدالواحد على عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الصنافٌن المبلٌة بملن رندا عزت على عبدالواحد

عن  176348برلم  22191214، لٌد فى  122220222ابراهٌم السٌد على احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 ادوات صحٌة ، بجهة : الصالحٌة المدٌمة بملن فوزٌة دمحم حسانٌن

عن مؽسلة سٌارات  176355برلم  22191214، لٌد فى  12220222عزت حفنى دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 ملن حفنى دمحم حفنى -، بجهة : ترعة بحر فخر طاروط 

عن  139931برلم  22191215، لٌد فى  52220222اٌناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : العزٌزٌه ملن ابراهٌم دمحم جاد عبدالرحمن

عن  139931برلم  22191215، لٌد فى  52220222ناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌ -  241

 بناحٌة العزٌزٌه ملن عبدالرحمن دمحم عبدالمادر 2214-6-11فى  139931مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : لها مخبز بلدى برلم 

عن  176377برلم  22191215، لٌد فى  122220222جر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد لتجارة المراتب والمفروشات  ، تا -  242

 تجارة مراتب ومفروشات ، بجهة : شارع سعد زؼلول بملن دمحم رضون رضوان

عن حداٌد  176395برلم  22191215، لٌد فى  222220222دمحم احمد عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 الصالحٌة الجدٌدة بملن احمد مصباح على دمحم 8الحى الثالث مجاورة  24/2لوبوٌات ، بجهة : مح

عن العاب  176424برلم  22191216، لٌد فى  522220222نٌفٌن سعٌد عبدالعزٌز شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 د سمٌر عاطؾ عبدالعالش حسن صابر متفرع من ش طلبه عوٌضه /المومٌه /الزلازٌك ملن احم11ترفٌهٌه ، بجهة : 

عن  176433برلم  22191216، لٌد فى  522220222عمرو عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

تصنٌع وتجمٌع خطوط انتاج المصانع وتصنٌع وتجمٌع لوحات التحكم وخطوط االنتاج المختلفه ووحدات الصرؾ الصناعى ، بجهة 

 الصالحٌه الجدٌده ملن اٌناس عادل سعد فارس-صناعٌه ثانٌه -ات صؽٌره صناع 121: منطمه 

عن بمالــة  176445برلم  22191217، لٌد فى  252220222دمحم حسن احمد محمود الراعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 ، بجهة : الجعفرٌة بملن حسن احمد محمود الراعى

عن محل  176454برلم  22191217، لٌد فى  252220222اجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء دمحم عبدالسمٌع بفه  ، ت -  247

 ش مسجد السالم /المومٌه /الزلازٌك ملن دمحم متولى دمحم 3موبٌالت صٌانه واكسسوار ، بجهة : 

عن تعبئة  176457برلم  22191217، لٌد فى  1222220222سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش سمٌر حسنٌن م من ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن تعبئة  176457برلم  22191217، لٌد فى  1222220222سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 ن السٌد حسن دمحم طنطاوىمواد ؼذائٌه ، بجهة : ش سمٌر حسنٌن م من ش االنتاج فالوس مل

عن تعبئة  176457برلم  22191217، لٌد فى  1222220222سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

بناحٌة ش سمٌر حسنٌن  2219-8-4والؽى فى  2216-1-3فى  148443مواد ؼذائٌه ، بجهة : كان له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 

 تاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوىم من ش االن

عن تعبئة  176457برلم  22191217، لٌد فى  1222220222سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 بناحٌة ش سمٌر حسنٌن 2219-8-4والؽى فى  2216-1-3فى  148443مواد ؼذائٌه ، بجهة : كان له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 

 م من ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى

عن مكتب  176467برلم  22191217، لٌد فى  222220222طارق احمد احمد دمحم الخمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش الزهور / امام نمابة العمال / حى السلخانه بملن فاطمه احمد دمحم الزهار

عن مكتب  176524برلم  22191221، لٌد فى  122220222هدى ابراهٌم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : بٌشة لاٌد / بملن حمادة سعٌد عبدالعظٌم

عن  176532برلم  22191221، لٌد فى  1222220222احمد الحنونى عبدالوهاب عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مكتب رحالت داخلٌة عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : هرٌة رزنة / بملن اعتماد عبدالوهاب عبدالعال دمحم

عن ورشه  176525برلم  22191221، لٌد فى  522220222سمٌحه على احمد دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 دٌن الحسٌنٌه ملن خالد حسن دمحمتصنٌع وتشكٌل معادن ، بجهة : الحما

عن مكتب رحالت  176512برلم  22191221، لٌد فى  122220222نجالء السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 داخلٌة)عدا الرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : كفر مٌت بشار بملن وحٌد عبدالوهاب دمحم

عن مماوالت  176592برلم  22191223، لٌد فى  522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدسا ه فإاد عبدسا ه دمحم رٌان   -  257

 ملن دمحم مسلم عبدالحمٌد -عامة وتورٌد مواد بناء ، بجهة : كوبرى الصناٌع 

 عن بٌع لطع ؼٌار 176547برلم  22191222، لٌد فى  522220222دمحم مسعد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 و زٌوت موتوسٌكالت و تون تون ، بجهة : طٌبة مركز صان الحجر ملن /سالمه ابراهٌم سالمه حسان

عن بٌع  176591برلم  22191223، لٌد فى  52220222حنان عبدالعزٌز سلٌمان االحول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 ادوات صحٌة ، بجهة : شبرا النخلة بملن السٌد دمحم دمحم طبل

عن مكتب  176259برلم  22191221، لٌد فى  522220222سحر محمود اسماعٌل هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 مماوالت عامه ، بجهة : اوالد زٌد ملن احمد دمحم عبدالسالم

عن ورشة  176287برلم  22191222، لٌد فى  122220222مشٌره الشبراوى خلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 تصنٌع اخشاب ، بجهة : المناجاه  الصؽرى ملن خالد مرسى ابراهٌم سالم

عن مكتب  176129برلم  22191222، لٌد فى  122220222دمحم توفٌك دمحم درهوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر حافظ ابوحماد ملن خالد دمحم دمحم نصر

عن تجارة  176275برلم  22191222، لٌد فى  122220222دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ سامى  -  263

 بملن دمحم مصطفى حسانٌن-لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع الشٌخ خلؾ 

ن مكتب ع 176296برلم  22191222، لٌد فى  122220222احمد عبدسا ه دسولى عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : النعانمة بملن محمود عبدالحلٌم عبدالعظٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن ستودٌو  176135برلم  22191223، لٌد فى  422220222احمد دمحم بكر على الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265
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عن لطع ؼٌار  176124برلم  22191223، لٌد فى  522220222السٌد السٌد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267
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عن بٌع  176188برلم  22191227، لٌد فى  522220222دمحم فاٌز حافظ السٌد العرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268
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عن مكتب  176262برلم  22191229، لٌد فى  52220222اٌمان دمحم عبدالممصود رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ٌده منٌا الممح ملن جاد دمحم جاد دمحمنمل بضاعه ونمل عمال داخلى ، بجهة : كرد

عن شونة  176252برلم  22191229، لٌد فى  212220222حماده السٌد عبده عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 خرده ، بجهة : بنى عامر ملن  السٌد عبده عبدالؽنى

عن بماله ،  176284برلم  22191212، لٌد فى  1222.000حسن على دمحم على احمد ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 بجهة : كفر ابراش مشتول السوق ملن سٌاده دمحم على الؽمرى

عن صٌدلٌه  176289برلم  22191212، لٌد فى  122220222عمرو عبدالمنعم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 دقبحر البمر ملن عماد الدٌن حسن صا 2بشرٌه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  176321برلم  22191213، لٌد فى  252220222لطفى حماده دمحم لطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر اكٌاد بلبٌس ملن صفاء رجب دمحم

عن مكتب  176322برلم  22191213، لٌد فى  122220222هبه حلمى جابر عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 نمل ورحالت داخلٌه ، بجهة : واحد الصالحٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن على عبدالعزٌز على

عن مكتب رحالت  176338برلم  22191214، لٌد فى  122220222دمحم الشحات احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275
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عن  176376برلم  22191215، لٌد فى  52220222شرٌؾ احمد عبدالحمٌد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 تمطٌع روالت بالستٌن ، بجهة : طرٌك هرٌه المدٌم ش ابو مناع ملن نجاح ٌحٌى دمحم احمد

عن صٌانة اجهزة  176378برلم  22191215، لٌد فى  122220222 احمد دمحم دمحم دمحم نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  277

 منزلٌة)عدا الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : شارع سعد زؼلول بملن عبدالشافى محمود دمحم

عن  176412برلم  22191216، لٌد فى  52220222السٌد صالح الدٌن االٌوبى حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 الزلازٌك بملن نبٌله عبده عبدالمعبود-شارع شونة الملح لسم الجامع 2م سبوع ، بجهة : لواز

عن خردوات  176422برلم  22191216، لٌد فى  52220222عبدالؽنى عطٌه على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 ولعب اطفال ، بجهة : شارع سعد زؼلول بملن رضا عطٌه على

عن  176422برلم  22191216، لٌد فى  122220222ل عبدالمجٌد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم زؼلو -  282

 شبرا النخلة بملن زؼلول عبدالمجٌد عبدالحلٌم-مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : عزبة سعٌد 

عن  176448برلم  22191217، لٌد فى  3222220222حسام دمحم شحاته عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 الحسٌنٌة بملن شرٌؾ دمحم شحاته عبدالعاطى-مماوالت عامة ألعمال التشطٌب ، بجهة : م مصطفى خلٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مكتب رحالت  176489برلم  22191222، لٌد فى  122220222دمحم احمد السٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282
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عن معمل  176497برلم  22191222، لٌد فى  122220222اكرام سمٌر عبدسا ه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 لتفرٌخ ، بجهة : بحر البمر واحد الصالحٌه لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن احمد دمحم دمحم عبدالعا

عن مكتب  176363برلم  22191214، لٌد فى  252220222دمحم عبدالعزٌز تونى طوفانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 ش البندارى النحال  الزلازٌك ملن سٌده على ابراهٌم 56تورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

عن  176339برلم  22191214، لٌد فى  252220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء دمحم الصاوى رشاد عبدالعال  ،  -  285

 حبوب ، بجهة : المزارله ملن شٌماء السٌد دمحم الصاوى

 22191215، لٌد فى  122220222مإسسة عبدالعاطى لتجارة لطع ؼٌار سوست سٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 ملن حسن الهادى العزازى -ت ، بجهة : كفر العزازى عن لطع ؼٌار سوست سٌارا 176372برلم 

عن مكتب رحالت  176382برلم  22191215، لٌد فى  52220222نادر خلٌل دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : شٌبه ملن فاطمه دمحم الصؽٌر

عن ورشة  176425برلم  22191216، لٌد فى  52220222رأس ماله ،   دمحم عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، -  288

 مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : شمبارة المٌمونة بملن سعٌد دمحم عبدالحافظ

عن  176449برلم  22191217، لٌد فى  252220222دمحم امام عبداللطٌؾ مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 بجهة : مٌت حمل بملن مروان امام عبداللطٌؾ مهدى مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ،

عن معلؾ  176458برلم  22191217، لٌد فى  522220222دمحم فخرى ابوطالب ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 لتربٌة المواشى الحالبة ، بجهة : كفر زٌدان مندٌل بملن جمعة دمحم عبدالحمٌد

عن ورشه  176471برلم  22191222، لٌد فى  122220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماح محمود دمحم محمود  ،  -  291
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عن معلؾ  176487برلم  22191222، لٌد فى  252220222احمد السٌد اسماعٌل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 : السعادات بملن السٌد اسماعٌل صالح حٌوانى تسمٌن مواشى ، بجهة

عن  176522برلم  22191221، لٌد فى  222220222السٌد مصطفى عبدالممصود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293
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عن مكتب  176514برلم  22191221، لٌد فى  122220222هدى عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 تورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش عبدالؽفار م من ش طاهر كؾ ملن وفاء محمود دمحم

عن ممله لب ،  176495برلم  22191222، لٌد فى  422220222فرد ، رأس ماله ،  السٌد جمال السٌد دمحم احمد  ، تاجر  -  295

 بجهة : انشاص الرمل بلبٌس ملن جمال السٌد دمحم احمد

عن مطعم  176517برلم  22191221، لٌد فى  122220222بالل عبدالمإمن امٌن دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296
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 البان ، بجهة : السماعنه فالوس ملن دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمد



 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 جشجوال ي

عن استؽالل مخبز  176571برلم  22191223، لٌد فى  122220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم حسن حسٌن   -  299
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عن مخبز بلدى  176569برلم  22191223، لٌد فى  52220222ٌاسر رمزى حسٌن ؼنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ملن هانى رمزى حسٌن -آلى ، بجهة : ابوطوالة  نصؾ

عن ورشة  176628برلم  22191223، لٌد فى  122220222سباعى حسن احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 الومٌتال ، بجهة : الشبانات / بملن محمود وعبده حسن احمد

عن مخبز بلدى  176594برلم  22191223، لٌد فى  52220222سلوى دمحم طه بدوى تمراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ، بجهة : سعدون بملن صاحب الشؤن

عن تجارة  142761برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم ابراهٌم عبدالؽنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 احمد ابراهٌمهرٌة بملن ام احمد -مالبس)عدا العسكرٌة( ، بجهة : شارع ابوالشهٌدى 

عن سوبر  176647برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم رشدى اسماعٌل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ماركت )بماله ( ، بجهة : ش جمال عبدالناصر ملن على دمحم الصابر ابراهٌم

عن  176672برلم  22191227، لٌد فى  122220222خالد دمحم احمد عبدسا ه الجعفرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 ترزى ، بجهة : ش الشهٌد دمحم عبدالهادى ملن كامل دمحم احمدعبدسا ه الجعفرى

عن  176675برلم  22191227، لٌد فى  522220222بشٌر عبدالفتاح دمحم محمود زحافه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326
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مركز صان الحجر بملن احمد السٌد حسن -الناصرٌة -عامة وتورٌدات)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : المساعٌد 

 داود

عن بماله تموٌنٌه ،  176392برلم  22191215، لٌد فى  252220222ماله ،   رانٌا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  312
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عن تجارة  176447برلم  22191217، لٌد فى  522220222احمد دمحم جوده ابراهٌم عسل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 بجهة : ش الؽشام بجوار مسجد ابواحمد ـ مصطفى حسٌن متولىلطع ؼٌار مصاعد ، 
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 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 جشجوال ي

روبات عن مش 176482برلم  22191222، لٌد فى  122220222السٌد عطٌه حسٌن الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 الزلازٌك بملن على السٌد عطٌه حسٌن-منشٌة ابوعامر-بارده وساخنه)بدون كراسى وترابٌزات( ، بجهة : ش السٌد فرج الصٌادٌن

عن خـردوات ،  176522برلم  22191221، لٌد فى  122220222دمحم ٌسرى احمد جاب سا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 ملن محمود حفنى امٌنبجهة : مٌدان السكة الحدٌد ب

عن بماله ،  176479برلم  22191222، لٌد فى  122220222مرفت دمحم ابوالنور زرمبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 بجهة : ش الترعه سراج الحسٌنٌه ملن سعد على سالمه

عن محل منظفات  176525برلم  22191221، لٌد فى  52220222فتحٌة دمحم محمود مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 ملن هوٌدا السٌد حسن احمد -، بجهة : الطاهرة 

عن مكتب  176548برلم  22191222، لٌد فى  122220222اشرؾ كمال فتحى دمحم األعسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 نمل بضائع داخلى ، بجهة : السعدٌٌن ملن السٌد عبدالنبى السٌد

عن بمالة ، بجهة  176563برلم  22191222، لٌد فى  522220222ٌد دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء الس -  321

 ملن دٌاب عزب حسن عزب -الزوامل  -: عزبة المربعة 

عن شراء و  176576برلم  22191223، لٌد فى  122220222السٌدة ابراهٌم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 حى الجزٌزة شرٌدة امام مصنع الؽزل ملن/دمحم عبدالبدٌع دمحم سالم 2السٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : محل رلم بٌع 

عن شراء و  176576برلم  22191223، لٌد فى  122220222السٌدة ابراهٌم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

ى اخر نشاطه بٌع بطارٌات و كاوتش براسمال مائة الؾ جنٌه بناحٌة حى بٌع السٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : لها محل رئٌس

 الجزٌزة شروٌدة امام مصنع الؽزل ملن/ دمحم عبدالبدٌع دمحم سالم

عن مكتب رحالت  176618برلم  22191224، لٌد فى  122220222هاله السٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر عمر مصطفى ملن عبدالعزٌز السٌد على على داخلٌه ونمل عمال عدا

عن مكتب  176635برلم  22191224، لٌد فى  622220222سمٌه لطب على لطب عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 مٌت زافر ملن دمحم خلٌفه سلٌم-نمل بضائع داخلٌه ، بجهة : كفر النمر 

عن مكتب  93123برلم  22191224، لٌد فى  252220222خالد دمحم نبٌل عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 ش الثوره م اباظه ملن سمٌحه عبدالعزٌز جاد 12مماوالت وتورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : 

عن مكتب  93123برلم  22191224، لٌد فى  252220222رد ، رأس ماله ،  خالد دمحم نبٌل عبدالمولى  ، تاجر ف -  327

ش الثوره م اباظه ملن  12مماوالت وتورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : له مكتب نمل ورحالت بناحٌة 

 سمٌحه هاشم عبدالعزٌز

 176617برلم  22191224، لٌد فى  1222220222رأس ماله ،  عبدالمنعم عبدالستار عوض عبدالمنعم  ، تاجر فرد ،  -  328

 ازولٌن بملن عبدالستار عوض عبدالمنعم-عن حبوب واعالؾ جملة ، بجهة : عزبة دمحم عبٌد 

عن معلؾ  176678برلم  22191227، لٌد فى  1222220222احالم دمحم سالم دمحم عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 طوٌحر بملن خالد لدرى فرحان-ى الحالبة ، بجهة : عزبة سلمى صادق لتربٌة المواش

عن  176692برلم  22191228، لٌد فى  1222220222مصطفى احمد دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 سٌنتجاره مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : شنباره الطنانات ابوحماد ملن هانم على عبدالكرٌم ح

عن بمالة ،  176685برلم  22191228، لٌد فى  252220222عمر شحته شعبان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 ملن وسٌم محمود حامد على فراج -المومٌة  -شارع سعٌد عٌسى من شارع الحسن بن الهٌثم  1بجهة : 



 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 جشجوال ي

عن  176472برلم  22191222، لٌد فى  522220222،   مٌرفت عبدالعظٌم مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  332

دورات لؽات عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : اكٌاد المبلٌه النواصفه فالوس ملن دمحم 

 الشبراوى دمحم

عن مكتب  176462برلم  22191217، لٌد فى  122220222همت حسانٌن دسولى حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : تٌمور نشوه ملن احمد دمحم محمود

عن مشؽل  176528برلم  22191221، لٌد فى  252220222دمحم دمحم امٌن دمحم البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 شارع فإاد مراد بلبٌس بملن عادل دمحم احمدتصنٌع مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع سلٌمان نعمة من 

عن  176498برلم  22191222، لٌد فى  122220222حالوتهم دمحم عبدالؽفار عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر عبدالنبى منٌا الممح ملن رضا عبدالمعطى عبدالحمٌد

عن مالبس جاهزه  176499برلم  22191222، لٌد فى  122220222 برعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على دمحم -  336

 عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش المركز جوار المعهد الدٌنى الحسٌنٌه ملن ادم على دمحم احمد

عن مكتب  132274برلم  22191222، لٌد فى  5222220222السادات مصطفى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 استٌراد وتصدٌر اخشاب الفحم ، بجهة : كفر ابواللٌل لصاصٌن الشرق  الحسٌنٌه ملن عبدالحمٌد مصطفى احمد

عن مكتب  132274برلم  22191222، لٌد فى  5222220222السادات مصطفى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 ملن السٌد مصطفى احمد -م ، بجهة : له محل اخر عن ورشه نجاره مٌكانٌكٌه فى لصاصٌن الشرق استٌراد وتصدٌر اخشاب الفح

عن بٌع  172168برلم  22191221، لٌد فى  1522220222احمد صالح دمحم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 مكاوى وتوزٌع اسمان ، بجهة : ش عبدالسالم عارؾ ابوحماد ملن احمد عبدالمجٌد

عن بٌع  172168برلم  22191221، لٌد فى  1522220222احمد صالح دمحم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 وتوزٌع اسمان ، بجهة : له محل اخر عن معلؾ تربٌه مواشى حالبه فى صفط الحنه ابوحماد ملن حسن عبده حسٌن على

عن تصدٌر ، بجهة  166629برلم  22191221، لٌد فى  522220222أس ماله ،  دمحم احمد على ملون  ، تاجر فرد ، ر -  341

 : الصالحٌة المدٌمة ملن/ دمحم دمحم احمد على

عن بٌع اعالؾ  176597برلم  22191223، لٌد فى  522220222شحاتة ابراهٌم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ملن دمحم ابراهٌم دمحم -ابوعمر منشؤة  -، بجهة : لرٌة طارق بن زٌاد 

عن مكتب  176581برلم  22191223، لٌد فى  252220222عمرو حمدى دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 رحالت داخلٌة ونمل عمال)عدا الرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : الزنكلون بملن دمحم فوزى عبدالمنعم

عن تجارة مبٌدات  176622برلم  22191223، لٌد فى  152220222رد ، رأس ماله ،  دمحم فتحى صالح سلٌم  ، تاجر ف -  344

 و مخصبات زراعٌة ، بجهة : طرٌك ابوشلبى الصالحٌة ملن/ ابو جرٌر حسن سوٌلم

عن مكتب  176641برلم  22191224، لٌد فى  222220222فإاد دمحم سعٌد فإاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 ت عامة ، بجهة : شارع هندسة الرى بملن رنٌا رمضان عبدالمنعممماوال

عن مكتب  176641برلم  22191224، لٌد فى  222220222فإاد دمحم سعٌد فإاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

-12-9واؼلك  2229-1-15بجوار الساحة الشعبٌة افتتح فى  -مماوالت عامة ، بجهة : كان له محل بناحٌة شارع هندسة الرى 

2212 

عن مكتب  176662برلم  22191227، لٌد فى  122220222ٌاسر احمد سمٌر حلمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 ملن صالح طلٌة صالح -تشؽٌل اعاب ترفٌهٌة عدا البالٌستٌشن ، بجهة : كفر دمحم جاوٌش 



 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 جشجوال ي

عن بٌع  176696برلم  22191228، لٌد فى  52220222ر فرد ، رأس ماله ،  امٌمه السٌد عبدالمجٌد احمد حالبه  ، تاج -  348

 اجهزة محمول ، بجهة : سندنهور بملن عاطؾ طه طه عامر

عن  176699برلم  22191228، لٌد فى  122220222رشا دمحم المؽازى عبدالعزٌز عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 ق ملن رضا دمحم المؽازى عبدالعزٌزبماله ، بجهة : المنٌر مشتول السو

عن مكتب  176722برلم  22191228، لٌد فى  522220222دمحم عادل عطٌه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 تورٌدات مستلزمات طبٌه ، بجهة : ش بورسعٌد ابوحماد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

عن  176716برلم  22191228، لٌد فى  122220222رأس ماله ،   احمد معوض عبدسا ه على موسى  ، تاجر فرد ، -  351

مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : عزبة ابو حامد شبرا النخله ملن معوض عبدسا ه على 

 موسى

عن تصنٌع ولص  176735برلم  22191229، لٌد فى  1222220222احمد دمحم الهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لصاصٌن الشرق بملن عبدالرحمن دمحم الهادى دمحم-رخام ، بجهة : شارع الكسارة 

عن  176758برلم  22191232، لٌد فى  222220222احمد عبدالحمٌد دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 ٌاحٌه ، بجهة : الجمالٌه ملن السٌد ابراهٌم دمحم احمدمكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت الس

عن ورشة تصنٌع  176759برلم  22191232، لٌد فى  522220222احمد دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 وتركٌب الومٌتال ، بجهة : سعود البحرٌة بملن عبدالرازق عدالن كرٌم

برلم  22191214، لٌد فى  122220222جمال الشٌخ لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 عن تجارة وتوزٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : عزبة السكران /النخاس /ملن تامر دمحم السٌد على 176331

برلم  22191214، لٌد فى  122220222جر فرد ، رأس ماله ،  جمال الشٌخ لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه  ، تا -  356

 2229-4-7فى  118656عن تجارة وتوزٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : كان له محل بٌع وتوزٌع منظفات صناعٌة برلم  176331

 بناحٌة ش عمرو بن العاص منشٌة السالم ملن عماد حسن السٌد 2217-2-5والؽى فى 

عن بمالة ،  176347برلم  22191214، لٌد فى  122220222 عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هٌثم عٌسى عبدسا ه -  357

 بجهة : بردٌن بملن هشام صالح حسن

عن مطحن بن ،  176345برلم  22191214، لٌد فى  122220222عادل الددمونى للبن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 لزلازٌك ملن عفاؾ دمحم  سعٌد احمدش صالح الدٌن /المومٌه / ا 16بجهة : 

عن معرض  176391برلم  22191215، لٌد فى  1222220222عٌد عبدالشافى فرج لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 ش الشبراوى /خلؾ الساحه الشعبٌه /ملن عاطؾ عبدالعزٌز عبدالنبى 12موبٌلٌا ، بجهة : 

عن ورشة  176426برلم  22191216، لٌد فى  122220222د ، رأس ماله ،  احمد خالد احمد محمود  ، تاجر فر -  362

 تصنٌع المونتال ، بجهة : انشاص البصل بملن خالد احمد محمود

 176425برلم  22191216، لٌد فى  122220222احمد عبدالرحمن السٌد احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 جهة : بٌشه لاٌد الزلازٌك ملن حسن حسن سٌد احمدعن بٌع اعالؾ واضافاتها ، ب

عن  176427برلم  22191216، لٌد فى  122220222عبدالعال دمحم عبدالعال صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 مكتب مماوالت ، بجهة : منشؤة السالم ملن/ دمحم عبدالعال صالح

عن ادوات منزلٌه  176431برلم  22191216، لٌد فى  252220222س ماله ،  ٌحى دمحم احمد شكرى  ، تاجر فرد ، رأ -  363

 ، بجهة : لمرونه ملن الطالب



 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 جشجوال ي

عن مستلزمات مزارع  176456برلم  22191217، لٌد فى  522220222عادل دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 د السٌدفالوس بملن فهمى السٌ-واعالؾ ، بجهة : المنشٌة الجدٌدة 

عن بمالة ،  176443برلم  22191217، لٌد فى  122220222احمد عطٌه عبدالعال السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 بجهة : المرالرة بملن عطٌه عبدالعال السٌد احمد

عن  176482م برل 22191222، لٌد فى  122220222ؼاده عبده بٌومى سٌد احمد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 مخبز بلدى ، بجهة : الخرس بملن حمدان سٌد احمد شولى

عن  176494برلم  22191222، لٌد فى  122220222عصام الدٌن حسن ابوهاشم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 تجارة وتورٌد االجهزة الطبٌة ، بجهة : ش مصطفى زٌدان بملن حسن ابوهاشم على الطوٌل

عن بماله ،  176532برلم  22191221، لٌد فى  122220222السٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح  -  368

 بجهة : الزاوٌه الحمراء فالوس ملن زٌنب احمد دمحم

عن بٌع  176576برلم  22191223، لٌد فى  1222220222السٌدة ابراهٌم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 و كاوتش سٌارات ، بجهة : حى الجزٌزة شروٌدة امام مصنع الؽزل ملن/ دمحم عبدالبدٌع دمحم سالمبطارٌات 

عن صٌدلٌة بشرٌة ،  176593برلم  22191223، لٌد فى  122220222احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 بجهة : العباٌدة ـ بملكه

عن تصنٌع ستائر  158826برلم  22191222، لٌد فى  222220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم باهى السٌد البدوى  ،  -  371

 ش محمود شلبى ملن/صالح محمود عبدالحمٌد شلبى 2و ركنٌات ، بجهة : محل رلم

عن  176583برلم  22191223، لٌد فى  122220222عمرو شحاته منصور الدٌدامونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 ة دواجن مجمدة ، بجهة : خمسة بحر البمر بملن شحاته منصور الدٌدامونىتجار

عن  176633برلم  22191224، لٌد فى  122220222نادر كامل عبدالرحمن عطٌه النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 منٌره عبدالمجٌد امٌن بٌع مالبس )عدا المالبس العسكرٌه( واحذٌه ، بجهة : دٌمو الظواهرٌه م منشاه ابوعمر ملن

عن مزرعة  176611برلم  22191224، لٌد فى  22222220222مزرعة ابوزٌد للمواشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 مواشى ، بجهة : العدلٌة بملن عبدالناصر السٌد عبدالفتاح

عن مكتب  176637برلم  22191224 ، لٌد فى 252220222حسن احمد ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 رحالت داخلٌة ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : تل مفتاح بملن ولٌد احمد ابراهٌم
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عن ورشة  176651برلم  22191227، لٌد فى  122220222ابراهٌم رزق عبوده سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377
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عن  176666برلم  22191227، لٌد فى  252220222على ابراهٌم على ابراهٌم سالم ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378
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 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 جشجوال ي
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 طوٌحر بملن ٌاسر فتحى عٌد صالح-نجارة ، بجهة : الحطابٌة
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 ش صالح الدٌن االٌوبى المومٌه ثان الزلازٌك ملن عبٌر محمود دمحم امٌن25مستحضرات تجمٌل محلٌه ، بجهة : 
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عن تربٌة  141632برلم  22191221، لٌد فى  1522220222، رأس ماله ،  فوزى محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد  -  394

بناحٌة كفر المدٌنة / مركز ـ م ـ ابو عمر/ ملن/عماد الدٌن  2214-12-32فى  141632مواشى حالبه ، بجهة : له محل بماله برلم 

 محمود دمحم

عن محل  176554برلم  22191222، لٌد فى  12222.000احمد دمحم متولى على الصادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 تصنٌع ستائر ، بجهة : ش برج المتولى الؽشام الزلازٌك ملن دمحم دمحم محمود السٌد

عن  176557برلم  22191222، لٌد فى  122220222عبدالعال محمود دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 المدٌمه فالوس ملن ابراهٌم الشوادفى سلٌمادوات صحٌه ، بجهة : ش الجوازات 



 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 جشجوال ي
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عن ورشة  176689برلم  22191228، لٌد فى  522220222عبدالعزٌز سٌد حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 لسٌدلحام وتصنٌع معادن ، بجهة : دهمشا مركز مشتول السوق ملن سٌد حسن ا

عن  176664برلم  22191227، لٌد فى  2522220222دمحم دمحم ابراهٌم اسماعٌل الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : طحلة بردٌن ملن مجدى سامى عبدالرحٌم

عن  176668برلم  22191227، لٌد فى  522220222اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم احمد مصطفى االهوانى  ، ت -  422

 مكتب مماوالت وخدمات مصانع )اعمال كهرباء وسباكه وحرٌك ( ، بجهة : الجوسك ملن عطٌات انور السٌد

عن مكتب  176423برلم  22191216، لٌد فى  222220222دمحم حسام السٌد عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 اكتوبر بملن دمحم فتحى عبدربه6تورٌدات مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع 

عن مكتب  176383برلم  22191215، لٌد فى  222220222اٌمان على حافظ على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424
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عن تجارة  176412برلم  22191216، لٌد فى  222220222عطاهلل دمحم عطاهلل العزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لطع ؼٌار و اكسسوار موتوسٌكالت ، بجهة : صان الحجر مدخل البلد بجوار المطافى ملن/ فاطمة دمحم حسن ابوالخٌر

 176432برلم  22191216، لٌد فى  1222220222فرد ، رأس ماله ،   شرٌؾ محمود دمحم محمود االسٌوطى  ، تاجر -  426

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : حى المؽازى ابوحماد ملن محمود دمحم محمود االسٌوطى

عن مطعم  165355برلم  22191215، لٌد فى  522220222امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 ش عمر بن الخطاب فلل الجامعه الزلازٌك ملن هشام ابراهٌم دمحم31ة : اسمان ، بجه

عن مطعم  165355برلم  22191215، لٌد فى  522220222امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 ازٌك ملن دمحم ابراهٌم السٌدشارع عمرو بن العاص فلل الجامعه الزل 18اسمان ، بجهة : له محل اخر عن بٌع اسمان فى 

عن  176436برلم  22191216، لٌد فى  122220222عبدالخالك دمحم متولى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

تورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : سعود البحرٌه الحسٌنٌه ملن دمحم متولى 

 عبدالرحمن

عن مكتب  176438برلم  22191216، لٌد فى  512220222دمحم سعٌد على دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 مماوالت وتورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن سعٌد على دمحم

عن عطاره ،  176453برلم  22191217، لٌد فى  122220222ماله ،  احمد عبدالؽفار دمحم ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس  -  411

 بجهة : ش رشدى  /المساكن التعاونٌه /الزلازٌك ملن عبدسا ه دمحم عبدالجواد

عن بمالة  176522برلم  22191222، لٌد فى  122220222جمال دمحم عبدالرحمن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 وتعبئة المواد الؽذائٌة ، بجهة : سماكٌن الؽرب بملن عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

عن  176511برلم  22191221ٌد فى ، ل 522220222السٌد شعبان مصطفى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 تورٌدات عمومٌه كاوتش وبطارٌات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : حفنا ملن شعبان مصطفى عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مكتب  176526برلم  22191221، لٌد فى  522220222دمحم مصطفى حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 : ع العجاٌزه ابوحماد ملن السٌد السٌد عباس ابراهٌم مماوالت عامه ، بجهة

عن  176527برلم  22191221، لٌد فى  122220222اشرؾ عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 ادوات صحٌه ، بجهة : لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن عمرو اشرؾ عبدالرحمن

عن تجارة مواد  176551برلم  22191222، لٌد فى  322220222ر فرد ، رأس ماله ،  ربٌع السٌد ٌوسؾ دمحم  ، تاج -  416

 بناء ، بجهة : كفر اباظه ملن عبدالنبى السٌد ٌوسؾ دمحم

عن  176513برلم  22191221، لٌد فى  122220222عبدالعزٌز على دمحم رشاد احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 ، بجهة : شارع خلٌل الطوخى من شارع سعد زؼلول بملن سعدٌه الشحات عبدسا ه مستحضرات تجمٌل محلٌة

عن محل لبٌع  176519برلم  22191221، لٌد فى  522220222لبنى رجب على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 السجاد ، بجهة : انشاص الرمل ملن وائل السٌد على السٌد

عن  176562برلم  22191222، لٌد فى  122220222احمد الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالرزاق بركات  -  419

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : مٌت جابر بلبٌس ملن عبدالرزاق بركات احمد

ن تعبئة ع 176553برلم  22191222، لٌد فى  52220222دمحم صالح صابر عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ش الحكمه خلؾ مدرسة المومٌه ملن هادى عبدالفتاح دمحم 21وتؽلٌؾ وتمطٌع بالستٌن وفوٌل وورق ، بجهة : 

عن  176565برلم  22191222، لٌد فى  522220222ؼاده محمود عبدالفتاح عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ملن بدور مصطفى ابراهٌم-لرٌة بهنباى -الحبٌشى  مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : عزبة

عن بٌع وشوى  176582برلم  22191223، لٌد فى  122220222دمحم عطوان دمحم عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ملن دمحم احمد رزق -اسمان ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر 

عن مكتب  176582برلم  22191223، لٌد فى  122220222رأس ماله ،   دمحم احمد على ابوزٌد عبدربه  ، تاجر فرد ، -  423

 ش ابو النور بملن مجاهد احمد على ابوزٌد 132رحالت داخلٌة ونمل عمال)عداالرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : 

عن مكتب  176612برلم  22191224، لٌد فى  122220222دمحم عبدالمنعم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر على ؼالى ملن عبدالمنعم السٌد دمحم

عن  176624برلم  22191224، لٌد فى  222220222مإسسه حرب للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 ملن سند منصور دمحم حرب مماوالت عامه ، بجهة : امام الستوصؾ ش حسٌن حنفى ابوحماد

عن  176642برلم  22191227، لٌد فى  122220222ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 مكتب توكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش البحر امام بنن المرٌة / بملن الست السٌد دمحم عبدالحمٌد

عن تجارة  176496برلم  22191222، لٌد فى  12220222اجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء لطفى عبدالؽنى عطاسا ه  ، ت -  427

 الزلازٌك بملن عبدالمولى ابوزٌد عبدالمولى-خدمات محمول ، بجهة : كفر دمحم جاوٌش 

عن  176524برلم  22191221، لٌد فى  52220222اسراء احمد حسن حسن الصارمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 الزلازٌك بملن عبدالظاهر عبدالعزٌز حسن-لسم المنتزة -ش عبدالمسٌح موسى وعنانى بن - 2، بجهة : محل رلم خردوات

عن  176492برلم  22191222، لٌد فى  122220222انتصار ابراهٌم عبدالمعبود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 سٌد احمد السٌدمحل بماله ، بجهة : بندؾ منٌا الممح ملن عبدسا ه 

عن صاله  176537برلم  22191221، لٌد فى  222220222احمد عادل احمد دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

ش سمٌر همام من ش حرموش من ش دمحم اٌوب بلبٌس ملن 1العاب رٌاضٌه والعاب دفاع عن النفس وتاهٌل بدنى باالجر ، بجهة : 

 مجدى حسن عثمان خلوصى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مدشه  134962برلم  22191221، لٌد فى  122220222نانسى طارق دمحم محمود ناٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 المرارمه الحسٌنٌه ملن السٌد عبدالرحمن دمحم عبدالجواد 2حبوب واعالؾ ، بجهة : محل 

عن مدشه  134962برلم  22191221لٌد فى  ، 122220222نانسى طارق دمحم محمود ناٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 حبوب واعالؾ ، بجهة : له محالت اخرى مبٌدات زراعٌه ومعرض سٌارات فى المرارمه ملن السٌد عبدالرحمن دمحم

عن  176626برلم  22191223، لٌد فى  222220222اٌمن عبدالمنعم عبدالعزٌز عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ش عزت على المساكن التعاونٌة ملن/ سمٌر دمحم حسن سالم12كٌب نظم كهرومٌكانٌكٌة ، بجهة : تورٌد و تر

عن  176552برلم  22191222، لٌد فى  122220222احمد السٌد عبدالسالم دمحم الصفتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 تجارة الحبوب ، بجهة : منشٌة الصفتى ملن/ السٌد عبدالسالم دمحم

عن بماله ، بجهة  176642برلم  22191224، لٌد فى  52220222اشرؾ دمحم عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 : ش مسجد الرحمه حى مبارن الزلازٌك ملن ٌاسر دمحم عبدالعزٌز دمحم

عن تربٌة  176625برلم  22191223، لٌد فى  522220222على سالمه محمود سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 مواشى حالبة ، بجهة : الجزٌزة منشؤة ابوعمر ملن/ محمود سالمة حماد دمحم

عن مكتب  176614برلم  22191224، لٌد فى  122220222بالل احمد ذكى حسونه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 افى بملن احمد ذكى احمد حسونهرحالت داخلٌة ونمل عمال)ماعدا الرحالت الداخلٌة( ، بجهة : اوالد و

عن مصنع  176636برلم  22191224، لٌد فى  122220222دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 الحسٌنٌه ثان  ملن ابراهٌم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم-ازولٌن -حلوٌات ، بجهة : جزٌرة ابو بدٌر 

عن تربٌة  176693برلم  22191228، لٌد فى  522220222عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ثروت عبدالجلٌل ابراهٌم -  439

 مواشى حالبه ، بجهة : لرٌة خالد بن الولٌد الصالحٌه الجدٌده ملن نورا سعد الشبراوى دمحم اسماعٌل

عن مكتب  176682برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم ابراهٌم موسى ابراهٌم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 نمل داخلى وتورٌد مواد محجرٌه ، بجهة : كفر ابو طه المرٌن ملن دعاء على حسٌن

عن مكتب  176724برلم  22191228، لٌد فى  122220222وفاء رضا محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 رحالت داخلٌة ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : سنهوا بملن اٌمان دمحم سعٌد

عن  176713برلم  22191228، لٌد فى  522220222معرض باز لتجاره السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 معرض سٌارات ، بجهة : ش االنتاج فالوس ملن عبدالحمٌد دمحم سالم دمحم سالم

عن المماوالت  176719برلم  22191228، لٌد فى  1222220222دمحم السٌد حافظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسٌدالعامه ، بجهة : بٌر عمارة ملن السٌد حافظ ا

عن  176741برلم  22191229، لٌد فى  122220222زٌنب عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : السعادات بملن دمحم دمحم احمد ؼرٌب

عن  176764برلم  22191232، لٌد فى  5222220222رد ، رأس ماله ،  رضا عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع  ، تاجر ف -  445

 مزرعة دواجن ، بجهة : الحرٌه ملن رحاب حامد حنفى

عن ورشة  176771برلم  22191232، لٌد فى  2522220222احمد محمود دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 الظباط بملن دمحم احمد سلٌمان مٌز-نجارة ادوات ٌدوٌه ، بجهة : ش السالم 

عن ورشة  176771برلم  22191232، لٌد فى  2522220222احمد محمود دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

خلؾ مركز الشرطة بملن -نجارة ادوات ٌدوٌه ، بجهة : للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط توكٌالت تجارٌة بناحٌة ش المزلمان 

 وزى عبدالحلٌمدمحم ف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مكتب  176785برلم  22191232، لٌد فى  122220222دمحم دمحم كامل توفٌك شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : كفر مٌت سهٌل بملن حٌاة دمحم سعٌد السٌد

عن  176821برلم  22191231، لٌد فى  252220222دمحم محمود سامى على عبدالمتعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 الزلازٌك بملن رجاء الزكى اسماعٌل-لسم النظام -مؽسلة سٌارات وسجاد ، بجهة : شارع حسٌن عفاشة 

عن مكتب  176359برلم  22191214، لٌد فى  122220222السٌد على دمحم على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 عمال ، بجهة : جهٌنه المبلٌه ملن على دمحم على رحالت داخلٌه ونمل

عن مكتب  176266برلم  22191221، لٌد فى  1222220222السٌد ابراهٌم عبدالكرٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

رٌن /الزلازٌك مماوالت عامه وتورٌدات ماعدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : عمارة حنا مسجد حطٌن /لسم المستشا

 ملن فاتن جوده فاضل عبدالحمٌد

عن  176254برلم  22191221، لٌد فى  522220222اشرؾ جوده عبدالجلٌل عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 تورٌد مواد تعبئه وتؽلٌؾ ، بجهة : شنبارة المٌمونه ملن صفاء محمود دمحم

عن محل بٌع لطع  176281برلم  22191222، لٌد فى  522220222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاج -  453

 ؼٌار موتوسٌكالت ، بجهة : ش العروبه من ش وادى النٌل لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن احمد حماد رضوان حماد

عن مخبز  176125برلم  22191222، لٌد فى  1222220222زٌنب دمحم دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 بلدى نصؾ الى ، بجهة : الهٌصمٌه كفر الهمشرى فالوس ملن جمعه دمحم على ابراهٌم

عن ورشة  176116برلم  22191223، لٌد فى  522220222شكرى على ابراهٌم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 نجارة ، بجهة : االسدٌه ملن ساره محمود على حسٌن

عن حظٌرة  176297برلم  22191222، لٌد فى  522220222نوره عبدالسالم سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 مواشى ، بجهة : كفر موسى عمران بملن سعٌد دمحم عبدالرحمن عوض

عن  176145برلم  22191223، لٌد فى  122220222لاسم محمود عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش سعد زؼلول بلبٌس ملن حلٌمه عبدالعظٌم احمد

 176138برلم  22191223، لٌد فى  122220222دمحم عبدالمحسن السٌد ؼرٌب مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

ش االسٌوطى النحال الزلازٌك ملن مدٌحه دمحم  56عن مكتب مماوالت وتورٌدات عدا خدمات الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

 رشاد

عن تجارة حداٌد  176167برلم  22191227، لٌد فى  52220222اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 وبوٌات ، بجهة : سماكٌن الشرق ملن اٌهاب دمحم دمحم عزت

عن تجارة حداٌد  176167برلم  22191227، لٌد فى  52220222رد ، رأس ماله ،  اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم  ، تاجر ف -  462

 بناحٌة سماكٌن الشرق ملن دمحم دمحم عطٌه لاسم 2219-12-3فى  176167وبوٌات ، بجهة : له ورشة نجاره برلم 

عن مكتب  176191لم بر 22191227، لٌد فى  122220222سوسو جرجس تادرس مٌالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : حى الزهور خلؾ المستشفى الحسٌنٌه ملن اشرؾ داود مٌخائٌل

عن مكتب  176191برلم  22191227، لٌد فى  122220222سوسو جرجس تادرس مٌالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 مستشفى الحسٌنٌه ملن اشرؾ داود مٌخائٌلرحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : حى الزهور خلؾ ال

عن  176212برلم  22191228، لٌد فى  3522220222الحسن دمحم رشدى دمحم السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

الجمعٌة -المنطمة السادسة- 176استثمار زراعى وحٌوانى وتورٌدات)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : لطعة 

 العدلٌة بملن دمحم فتحى حسن-لتعاونٌة الزراعٌةا



 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 جشجوال ي

عن مكتب  176247برلم  22191229، لٌد فى  1522220222احمد دمحم عطٌه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 تورٌدات وتوكٌالت تجارٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : مول المعلمٌن ش المحافظه الزلازٌك ثان ملن دمحم

 عطٌه حسن

عن معلؾ  176227برلم  22191228، لٌد فى  122220222عالء عبدالستار دمحم حسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 مواشى ، بجهة : علٌم ملن عبدالستار دمحم حسٌنى

عن عالفه ،  176228برلم  22191229، لٌد فى  222220222اسماعٌل دمحم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 بجهة : لرٌة الدهاشنه ملن مدحت دمحم منٌر

عن مالبس  176265برلم  22191229، لٌد فى  222220222عبدالمسٌح مكرم حبٌب جندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع مجمع الشرلٌة / بملن وفاء دمحم على حسن

 176299برلم  22191212، لٌد فى  5222220222ٌم الشبراوى ابراهٌم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراه -  468

 عن مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش االٌمان من ش ترعه المنٌا فالوس ملن السٌد محمود موسى

عن مكتب تشطٌبات  176322برلم  22191213، لٌد فى  522220222دمحم دمحم الشاورى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 ملن صباح دمحم لطب -السوق التجارى  124عمار رلم  -وتورٌدات عامة عدا الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : الصالحٌة الجدٌدة 

عن تجارة  176349برلم  22191214، لٌد فى  422220222باسمة سعٌد سعٌد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 ملن اٌمن دمحم هشام سعٌد -ورق ، بجهة : المبة 

وات ، عن بمالة وخرد 176332برلم  22191214، لٌد فى  12220222مها السٌد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 الزلازٌك البحرى بملن صالح ابراهٌم دمحم سلٌمان-بجهة : شارع البكرى 

عن  176382برلم  22191215، لٌد فى  252220222منى عبدالمنعم الشحات محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 دالخالكملن عبدالخالك سمٌر عب -ستودٌو تصوٌر ، بجهة : شارع سعد زؼلول بجوار التوحٌد والنور 

عن مصنع  176472برلم  22191217، لٌد فى  122220222نهال عاطؾ حسن احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 اسمان مدخنة ، بجهة : عزبة الؽندور بنى عامر ملن/ دمحم السٌدعلى السٌد

عن  176237برلم  22191221لٌد فى ،  52220222مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 ملن هدى عبدالمنعم صالح -السعدى بشارة  -مستلزمات اعالؾ ، بجهة : الطرٌك العام 

عن  176237برلم  22191221، لٌد فى  52220222مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 ملن هدى عبدالمنعم صالح -عدى بشارة الس -مستلزمات اعالؾ ، بجهة : الطرٌك العام 

عن مواشى حالبة ،  176283برلم  22191222، لٌد فى  522220222دمحم فتوح دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 ملن حماد فتوح دمحم حماد -صان الحجر  -بجهة : بنن السكر 

عن تربٌه  176291برلم  22191222، لٌد فى  522220222،   شٌماء محمود مسلم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  477

 مواشى حالبه ، بجهة : عزبه ضاهر م راؼب الحسٌنٌه ملن حسٌن الشافعى محمود

عن محل بٌع  176292برلم  22191222، لٌد فى  1222220222احمد دمحم احمد منصوردمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 خٌس ملن احمد منصوردمحم احمداعالؾ ، بجهة : ؼزالة ال

عن مكتب  176127برلم  22191223، لٌد فى  52220222السباعى ابراهٌم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : االخٌوة ملن دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم

عن بٌع  176115برلم  22191223، لٌد فى  52220222س ماله ،  دمحم محمود عبدالستار حسٌن  ، تاجر فرد ، رأ -  482

 ملن زٌنب خلٌل السٌد -اعالؾ ومنتجات زراعٌة وبذور ، بجهة : سوادة 



 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 جشجوال ي

عن مكتب  176162برلم  22191223، لٌد فى  122220222شحات صبحى عنتر شبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 امل / بملن كرم دمحم مصطفىرحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الزو

عن  176161برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم جمال عبددالحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 ملن عبدالهادى سلٌمان سٌد -مكتب لتورٌدات مواتٌر المٌاه وطلمبات المٌاه ، بجهة : سلمنت 

عن ادوات صحٌة ،  176222برلم  22191228، لٌد فى  122220222د ، رأس ماله ،  نعٌم دمحم على ابراهٌم  ، تاجر فر -  483

 بجهة : حوض الندا بملن ابتسام دمحم سلٌمان سلٌمان

عن بٌع  166225برلم  22191228، لٌد فى  92220222حسام دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 مناجاة الكبرى ملكدمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌلال- 2زٌتون ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع  166225برلم  22191228، لٌد فى  92220222حسام دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

ٌاء بناحٌةالمناجاة الكبرى ملن ض 2218-8-19فى  166225زٌتون ، بجهة : له محل تجارة ادوات صحٌه وتورٌدات عمومٌه برلم 

 الدٌن اسماعٌل

عن مصنع تمطٌع  176254برلم  22191229، لٌد فى  122220222بسام ثروت على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 حجر فرعونى ، بجهة : المناجاه الصؽرى بملن ثروت على دمحم

عن  176272برلم  22191212، لٌد فى  122220222دمحم السٌد دمحم عبدالحلٌم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 مكتب رحالت ونمل عمال داخلٌة ، بجهة : منٌة سنتا / بملن صالح السٌد دمحم عبدالحلٌم

عن  176276برلم  22191212، لٌد فى  122220222محمود دمحم توفٌك دمحم احمد بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 نٌا الممح ملن سمٌره عبدالعظٌم حجاجمعرض الومٌتال ، بجهة : الصنافٌن م

عن تجاره  176329برلم  22191213، لٌد فى  522220222كرٌم لتجاره وتسوٌك الكرتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 وتسوٌك الكرتون ، بجهة : ش المنشٌه المدٌم طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك ملن دمحم كامل خلٌل متولى

 176324برلم  22191213، لٌد فى  522220222عربى عبدالعزٌز دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رؼدة السٌد ال -  492

 برج النجاة حى الزهور / امام مدرسة الشبان / بملن احمد شولى كامل على شرؾ 8عن مصنع مالبس حرٌمى ، بجهة : 

عن  176354برلم  22191214، لٌد فى  1222220222دمحم عالء دمحم ابراهٌم هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 ش صالح الدٌن االٌوبى المساكن التعاونٌه ثان الزلازٌك ملن احمد مصطفى مصطفى دمحم8مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  176364برلم  22191214، لٌد فى  122220222احمد عٌد سالمه سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 ت عمومٌه وتورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : لرٌه السالم بلبٌس ملن ناصر دمحم جابرمماوال

عن مكتب رحالت  176346برلم  22191214، لٌد فى  122220222حماده احمد السٌد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

  عطٌه علىوتورٌد عماله داخلٌه ، بجهة : المسلمٌه ملن على دمحم

عن مكتب  176379برلم  22191215، لٌد فى  122220222امل فوزى عبدالحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الجعفرٌة بملن السٌد دمحم عبدالحمٌد

عن  71582برلم  22191216لٌد فى  ، 1222220222شولى مصطفى عبدالفتاح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 تشؽٌل منتجات نسٌجٌة و عمل مالبس عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : الفدادنة ـ بملكه

عن معمل  176397برلم  22191215، لٌد فى  122220222دمحم عباده عطٌه على دمحم عباده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 المرٌن ملن احمد دمحم احمد عبدالرحمن تحالٌل طبٌه ، بجهة : ش مصطفى زٌدان

عن تجارة  176389برلم  22191215، لٌد فى  752220222احمد حسٌن الشوادفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 االسدٌه ملن احمد عاطؾ دمحم ابو هاشم-بولى كربونٌت  واكرلٌن ، بجهة : ش المستشار 



 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 جشجوال ي

عن مملة لب ،  176418برلم  22191216، لٌد فى  222220222فرد ، رأس ماله ،   احمد خالد حامد احمد  ، تاجر -  498

 بندؾ بملن دمحم ابومسلم مسلم-بجهة : شارع السوق 

عن مصنع  142498برلم  22191215، لٌد فى  122220222سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لتصنٌع وتجمٌع الساعات وعلب الهداٌا والنظارات ، بجهة : المناجاه الكبرى الحسٌنٌه ملن عبدالسالم ابراهٌم احمد

عن مصنع  142498برلم  22191215، لٌد فى  122220222س ماله ،  سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على  ، تاجر فرد ، رأ -  522

 لتصنٌع وتجمٌع الساعات وعلب الهداٌا والنظارات ، بجهة : له محل اخر عن استٌراد فى المناجاة الكبرى ملن دمحم على دمحم كامل

عن مماوالت لتورٌد  176394برلم  22191215، لٌد فى  122220222عبده السٌد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 المٌاه ، بجهة : ش السالم كفر العزازى ابوحماد ملن ٌاسر السٌد عطٌه

عن مكتب  176422برلم  22191216، لٌد فى  122220222رضا دمحم دمحم حسن البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ن دمحم عجمى دمحممل -حى االربعٌن  -رحالت ونمل عمال ، بجهة : شارع فلسطٌن 

عن مزرعة دواجن  176441برلم  22191217، لٌد فى  122220222السٌد احمد بدوى امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 ، بجهة : زهر شرب

عن مزرعة دواجن  176441برلم  22191217، لٌد فى  122220222السٌد احمد بدوى امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 شارع ابراهٌم عالم 4 -هة : المنٌرة ، بج

عن محل  176444برلم  22191217، لٌد فى  122220222هٌثم حسن عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 بمالة ، بجهة : لمرونة بملن هند عطٌه عبدالجواد دمحم

عن معمل تحالٌل  176459برلم  22191217، لٌد فى  622222.222احمد ابومسلم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 الزلازٌك بملن صالح السٌد دمحم الشملى-االشارة -ش عمر شاهٌن  9طبٌة ، بجهة : 

عن بٌع اعالؾ ،  176462برلم  22191217، لٌد فى  122220222حازم سلٌمان فرج ناٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 نبٌل دمحم دمحم ابراهٌم بجهة : جزٌرة علٌوه /ملن

عن مكتب  176473برلم  22191222، لٌد فى  122220222جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر الحمام الزلازٌك ملن ابراهٌم جمال ابراهٌم

عن مكتب  176521برلم  22191222، لٌد فى  222220222س ماله ،  حمام عبده عبدسا ه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأ -  529

 ش عزت / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن ٌوسؾ على عبدالممصود 6عمارات وتشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  176491برلم  22191222، لٌد فى  122220222مصطفى دمحم احمد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 الزلازٌك بملن ضٌاء ابراهٌم دمحم هنداوى-تمسٌم المعلمٌن -شارع خالد بن الولٌد  289رٌد وصٌانة اجهزة طبٌة ، بجهة : تو

عن بمالـة  176529برلم  22191221، لٌد فى  122220222هدٌر دمحم صالح عبدسا ه ؼمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 احمد ثروت ابراهٌم اباظة وتموٌـن ، بجهة : الطاهرة بملن دمحم

عن مكتب  176493برلم  22191222، لٌد فى  252220222صالح دمحم السعٌد عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 تشطٌبات ، بجهة : حوض الطرفه الزلازٌك ملن صفاء دمحم سالم السٌد

عن تجارة  176538برلم  22191222، لٌد فى  522220222ابراهٌم عبدسا ه عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 ملن ناصر السٌد السٌد مصطفى -اسمدة ومبٌدات وبذور ، بجهة : السناجرة 

عن صٌانه  176562برلم  22191222، لٌد فى  252220222محمود طلعت احمد طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 سط البلد بلبٌس ملن حنان محمود عبدالعزٌزمحمول واكسسواراته ، بجهة : بٌر عماره و



 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 جشجوال ي

عن مكتب  176552برلم  22191222، لٌد فى  52220222احمد عبدربه عبدربه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

ربه رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ع حسن عبدربه من كفر على ؼالى منٌا الممح ملن دمحم عبدربه عبد

 احمد

عن حداٌد  176572برلم  22191223، لٌد فى  252220222ناجى الشبراوى بدوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 وبوٌات وتورٌدات)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : شارع الشادر بملن الشبراوى بدوى احمد

عن  176627برلم  22191223، لٌد فى  122220222رد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم رشدى عطٌة دمحم  ، تاجر ف -  517

 ملن هانى عبدالهادى حسن حسن -حى الزهور  -شارع السٌد علٌم  -توكٌالت تجارٌة ، بجهة : عمارة الشٌماء 

عن  176568برلم  22191222، لٌد فى  152220222الشتٌحى لتجارة وبٌع الموباٌالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 تجارة و بٌع موباٌالت ، بجهة : ش الحرٌة بجوار السكة الحدٌد ملن/ احمد دمحم السٌد على الشتٌحى

عن مكتب مماوالت  176573برلم  22191223، لٌد فى  622220222دمحم جمال حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 لن/ جمال حسن علىعامة ، بجهة : صان الحجر المبلٌة مركز صان الحجر ـ م

عن مكتب  176615برلم  22191224، لٌد فى  122220222همت منصور بٌومى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر سالمه ابراهٌم منٌا الممح ملن هٌام دمحم السعٌد بٌومى

عن ورشه نجاره ،  176437برلم  22191216، لٌد فى  122220222،   احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  521

 بجهة : الطاهره الزلازٌك ملن وحٌد عبدالرحمن عوض

عن  176442برلم  22191217، لٌد فى  122220222احمد السٌد العربى احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ابراهٌم عبدالممصود / الكونت شدٌد / الزلازٌك بملن ٌحى راشد بدوى مخبز تسوٌة وتصنٌع حلوى من عجٌن ، بجهة : ش

عن  176466برلم  22191217، لٌد فى  1222220222جمال ابراهٌم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 مماوالت عامه ، بجهة : ش الزراعه /الحسٌنٌه  ملن عبدالحمٌد دمحم موسى

عن معرض اٌجار  176469برلم  22191217، لٌد فى  522220222دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سارة دمحم دمحم -  524

 سٌارات ، بجهة : صان المبلٌة / مركز صان الحجر / بملن السٌد شعبان ابراهٌم

عن  176485برلم  22191222، لٌد فى  1222220222طارق دمحم سعٌد حسن جاب سا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 المماوالت ، بجهة : العزٌزٌة بملن سناء مصطفى السٌد

عن مكتب  176533برلم  22191221، لٌد فى  52220222صالح على حسن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا السٌاحى ، بجهة : شارع الشادر بملن عاطؾ السٌد ابراهٌم

عن مكتب  176543برلم  22191222، لٌد فى  522220222حسن احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمادة  -  527

 ملن حسن احمد على -عزبة ابوسعفان  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : االخٌوة 

عن توكٌالت  176564برلم  22191222، لٌد فى  522220222طارق دمحم عبدسا ه الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 تجارٌه ، بجهة : ش عبدالسالم عارؾ ملن اشرؾ ٌوسؾ دمحم حلمى

 176592برلم  22191223، لٌد فى  252220222عبٌر شعبان ابراهٌم عبدالرحمن النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 ملن اكمل اٌوب عبدالسالم -عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : الزنكلون 

عن  176549برلم  22191222، لٌد فى  252220222السٌد دمحم السٌد دمحم صمر حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 الزهر بنى عامر ملن/احمد دمحم رجبتصنٌع منظفات صناعٌة ، بجهة : حى ا

عن مصنع  176599برلم  22191223، لٌد فى  122220222نصر مسلم عبدالمنعم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 بسكوت جٌالتى ، بجهة : مالمس بملن مسلم عبدالمنعم ابراهٌم



 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 جشجوال ي

عن معلؾ  176623برلم  22191224، لٌد فى  522220222دمحم سعٌد عبدالسالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532
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عن ادوات رى  176627برلم  22191224، لٌد فى  2222220222دمحم سلٌم جرٌر عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 رالجعفرٌة ابوحماد بملن عالء الدٌن سعٌد موسى عك-ارض ابوعكر-حدٌثة ، بجهة : امام كوبرى الشباب 

عن  176646برلم  22191227، لٌد فى  52220222عمر اشرؾ عبدالكرٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

الزلازٌك بملن اشرؾ -تورٌدات عامه)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : المومٌة شارع الشٌماء امام مسجد آل ٌاسر 

 عبدالكرٌم ابراهٌم

عن تجارة  176645برلم  22191227، لٌد فى  52220222كامل احمد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم -  536

 الزلازٌك بملن خلٌل دمحم جاد-لسم النظام -شارع صبور  6مالبس جاهزة)عدا العسكرٌة( ، بجهة : 

 176665برلم  22191227، لٌد فى  2222220222سعٌد عبدالؽنى ابراهٌم عبدالؽنى امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537
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 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 جشجوال ي
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شارع عبدالعزٌز  3آللى ، بجهة : عن التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب ا 176132برلم 

 ملن دمحم مصطفى متولى مصطفى االهوانى -بجوار مسجد رب العالمٌن  -المرشى 

عن محل  176183برلم  22191227، لٌد فى  152220222دمحم طارق دمحم التهامى عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 سنهوت بملن منى صالح السٌد عوض سا ه-دٌد مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : الطرٌك الج
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عن حظٌره  176271برلم  22191212، لٌد فى  752220222حسن ابراهٌم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 مواشى حالبه ، بجهة : الدمٌٌن فالوس ملن دمحم ابراهٌم السٌد ابراهٌم
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 ملن ناهد احمد ؼرٌب -نجارة بسٌطة ، بجهة : الشبانات 

 176424برلم  22191216، لٌد فى  1222220222عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 عن مطحن بن للتعبئه والتوزٌع ، بجهة : ع نصار عطوه مٌت ردٌن ابوحماد ملن دمحمعبدالمعبود عبدالمعطى

عن ورشة نجارة ،  176415برلم  22191216، لٌد فى  212220222عبده دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562
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 ش مسجد التوحٌد ابوحماد ملن على احمد موسى 2االدوٌه البٌطرٌه لدى الؽٌر ، بجهة : محل 



 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 جشجوال ي

عن تصنٌع  169282برلم  22191215، لٌد فى  52220222 عمرو على احمد موسى حزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  564
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 موسى
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 مواشى )تربٌة ماشٌه البان( ، بجهة : كفر ابراش مركز مشتول السوق ملن عمرو دمحم دمحم  شرفه
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي
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 بمالة ، بجهة : السنٌطة بملن احمد الصاوى عبدالعاطى
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عن مكتب  176728برلم  22191229، لٌد فى  5222220222احمد دمحم ابو النجا عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 مماوالت هندسٌه ودٌكورات ، بجهة : ش على بن ابى طالب منشٌة السالم خلؾ كلٌة التجارة  ملن زٌنب عبدسا ه بهلول

عن تورٌدات  176732برلم  22191229، لٌد فى  252220222رأس ماله ،  عال طلعت عبدسا ه هٌكل  ، تاجر فرد ،  -  587

الزلازٌك -المومٌة -شارع مدرسة جمال عبدالناصر  6عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : 

 بملن طارق دمحم منٌر الشربٌنى

عن مكتب  176793برلم  22191232، لٌد فى  522220222ماله ،   محمود عبدالرإؾ عٌاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  588

 تجارة وتوزٌع لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : سوادة بملن عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد

عن  176827برلم  22191231، لٌد فى  122220222هشام دمحم صالح ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 الرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : السنٌطه بملن ماجده كمال حسن حسن مكتب رحالت داخلٌة)عدا

عن  176812برلم  22191231، لٌد فى  52220222مدحت دمحم نصٌؾ عبدالهادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 كفر دمحم جاوٌش بملن ماجد دمحم نصٌؾ-ورشة للنجارة وصناعة االخشاب ، بجهة : طرٌك مٌت ربٌعة 

عن مكتب  176789برلم  22191232، لٌد فى  2522220222اسماعٌل دمحم خلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 تورٌدات عامه عدا الكمبٌوتر ومجاالته ، بجهة : كفر حافظ ملن محمود دمحم خلٌل دمحم

عن  176813برلم  22191231، لٌد فى  122220222اٌمن محمود عبدالعزٌز عبدسا ه عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : السعادات بلبٌس ملن محمود عبدالعزٌز عبدسا ه

عن بٌع  176253برلم  22191221، لٌد فى  122220222سهام محمود حلمى جاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 شارع المومٌة بملن عفاؾ احمد حسٌن الجبالى 45مالبس جاهزة)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : 

عن مكتب  176292برلم  22191222، لٌد فى  522220222احمد لطب عبدالسالم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

ن صالح مل -المطاوٌة  -تورٌدات عامة ومماوالت عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى واالنترنت ، بجهة : بجوار مسجد آل البٌت 

 هالل دمحم

عن تجارة المالبس  176114برلم  22191222، لٌد فى  252220222فرات على دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 الجاهزه والمفروشات عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : الحماٌدة / الكتٌبة بملن  فتحى ابراهٌم دمحم دمحم

عن تجارة  176118برلم  22191223، لٌد فى  252220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ولٌد دمحم عرفات حسٌنى السٌد -  596

 حصر ، بجهة : كفر عطا سا ه سالمه ملن دمحم دمحم عرفات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مماوالت  176274برلم  22191222، لٌد فى  122220222دمحم اسماعٌل سالم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 بناء ، بجهة : الجماٌلة بملن احمد محمود سلٌمعامة وتورٌدات مواد 

عن  158499برلم  22191223، لٌد فى  122220222اشرؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 بردٌن الزلازٌك ملن حلمى عبدالفتاح دمحم 1مصنع مسمار ومفصالت وتشكٌل معادن واستسوارات ، بجهة : منزل 

عن  158499برلم  22191223، لٌد فى  122220222اشرؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

مصنع مسمار ومفصالت وتشكٌل معادن واستسوارات ، بجهة : له محل اخر عن تجاره معدات واالت زراعٌه فى بردٌن ملن 

 اسماء حلمى عبدالفتاح

عن  176156برلم  22191223، لٌد فى  12220222ؾ نجٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هناء بهاء رشدى خلٌفه ٌوس -  622

 بٌع حلوى جافه ، بجهة : النخاس الزلازٌك ملن فالل عباس حلمى

عن مكتب  176137برلم  22191223، لٌد فى  122220222دولت حسن دمحم ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 مال ، بجهة : تلحوٌن / بملن اكمل زكى مهرانرحالت داخلٌة ونمل ع

عن ورشة  176176برلم  22191227، لٌد فى  222220222رامى حسان بؽدادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 مراتب ، بجهة : مٌدان الطٌاره خلؾ العال للحدٌد ملن حسن السٌد احمد حسن

عن مكتب  176187برلم  22191227، لٌد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،   السٌدة دمحم دمحم السٌد ٌوسؾ  ، تاجر -  623

 توكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش نور االسالم / بملن دمحم على دمحم على

عن مكتب  176185برلم  22191227، لٌد فى  1222220222طه دمحم ؼرٌب دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 ه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : الزوامل ملن دمحم ؼرٌب دمحم علىتورٌدات ومماوالت عمومٌ

عن مطعم ،  176222برلم  22191228، لٌد فى  122220222دمحم ابراهٌم بندارى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 بجهة : ش سعد زؼلول جوار بنن الماهره منٌا الممح ملن عمرو فتحى سلٌمان

عن مكتب  176231برلم  22191229، لٌد فى  252220222امنٌه احمد ناجى جوده فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 الزلازٌك بملن صالح مجاهد دمحم على-حى الزهور  13ش  74تنظٌم حفالت ، بجهة : 

عن  176241برلم  22191229ى ، لٌد ف 522220222علٌه ابراهٌم اسماعٌل الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 تورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : عزبة ابو رضوان ملن عبٌرة ماهر دمحم

عن مكتب  176283برلم  22191212، لٌد فى  52220222احمد عاطؾ عبدالرحمن داإد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ملن عاطؾ عبدالرحمن داإد -ٌت بشار رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : م

عن مماوالت  176294برلم  22191212، لٌد فى  522220222احمد فتحى صالح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 عامه وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : ع ابوحجر االسدٌه ابوحماد ملن على فتحى صالح محمود

، لٌد فى  122220222وات واالكسسوارات والخردوات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مإسسه ابوالجداٌل لتجاره االد -  612

عن تجاره االدوات المكتبٌه واالكسسوارات والخردوات ، بجهة : طرٌك الممابر مالمس منٌا الممح  176323برلم  22191213

 ملن شٌماء صالح عبداللطٌؾ

 175529برلم  22191214، لٌد فى  322220222، رأس ماله ،  مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى  ، تاجر فرد  -  611

 عن تعبئة سكر ، بجهة : كفر االشراؾ بملن احمد ابراهٌم ابراهٌم

 175529برلم  22191214، لٌد فى  322220222مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

المناٌات / الشرلٌة / براسمال عشرون الؾ جنٌه بنشاط / مكتب  -بناحٌة /  ش المٌنى  عن تعبئة سكر ، بجهة : له محل رئٌسى اخر

 مماوالت عامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مزرعة  176324برلم  22191213، لٌد فى  522220222مدحت شعبان نبٌه متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 مواشى ، بجهة : البٌوم بملن اسامه شعبان نبٌه

عن تعبئة  176337برلم  22191214، لٌد فى  122220222د السٌد دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى السٌ -  614

 وتورٌد المواد الؽذائٌة ، بجهة : انشاص الرمل بملن وئل صبحى رشاد السٌد

عن مكتب  176357برلم  22191214، لٌد فى  122220222نور السٌد دسولى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الحوض الطوٌل بملن السٌد دسولى السٌد

عن  176343برلم  22191214، لٌد فى  122220222شحاته دمحم شحاته ؼرٌب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الطوٌله ملن احمد دمحم شحاته ؼرٌب ابراهٌم

عن  176428برلم  22191215، لٌد فى  52220222هانى محمود السٌد محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 الزلازٌك بملن رائد سعٌد دمحم حمزة-الحسٌنٌة -د الدٌنىعلى طرٌك المعه-شارع دمحم على1بٌع لحوم مجمدة ، بجهة : 

عن محل  176423برلم  22191216، لٌد فى  122220222منى فتح سا ه دمحم دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 مدكرٌنة ومحجبات ، بجهة : تماطع من شارع على بن ابى طالب مع شارع احمد عرابى بملن مدحت عبدالعظٌم اح

عن  176417برلم  22191216، لٌد فى  122220222دمحم عبدالمعطى عبدالمنعم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

فالوس ملن احمد عبدالمعطى عبدالمنعم -خلؾ وكالة ابو مهنى -مالبس ومفروشات عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : المدرسه المدٌمه 

 السٌد

عن تصنٌع  168325برلم  22191222، لٌد فى  522220222دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه ابوالعزاٌم  -  622

 اعالؾ ، بجهة : سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن عاطؾ عبدالجبار احمد

عن تصنٌع  168325برلم  22191222، لٌد فى  522220222مروه ابوالعزاٌم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 اعالؾ ، بجهة : له محل اخر عن حبوب فى سعود المبلٌه ملن عاطؾ عبدالجبار احمد

عن  176526برلم  22191221، لٌد فى  122220222سامح الهادى الدمرداش احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 خردوات ، بجهة : ش المجارى النحال الزلازٌك ملن الهادى الدمرداش احمد

عن خردوات  176542برلم  22191222، لٌد فى  222220222ب اسماعٌل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  آٌه رج -  623

 حارة ابو عثمان ملن اٌهاب دمحم صفوت-وعطور ، بجهة : ش بور سعٌد 

طع عن تجارة ل 176589برلم  22191223، لٌد فى  222220222لطفى دمحم لطفى نبوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 ملن لطفى نبوى جعفر -ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبرا النخلة 

عن  176575برلم  22191223، لٌد فى  3222220222فرج احمد الشبراوى عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 الحسٌنٌة بملن بدرالدٌن صالح دمحم-مالبس الجاهزة)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع الشادر 

عن مصنع مالبس  176623برلم  22191223، لٌد فى  522220222محمود دمحم دمحم عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : لرٌة الصالح منشاة ابوعمر ملن/ دمحم دمحم عبدسا ه

عن مزرعه  135948برلم  22191224ى ، لٌد ف 122220222دمحم صبحى جودة محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 دواجن ، بجهة : كفر الزلازٌك المبلى منٌا الممح ملن صبحى جودة محمود

عن مزرعه  135948برلم  22191224، لٌد فى  122220222دمحم صبحى جودة محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 دمحم السٌد عبدالمطلب-زلازٌك المبلى ملن دواجن ، بجهة : له محل اخر عن توزٌع وتعبئه بٌض فى كفر ال

عن مكتب  176659برلم  22191227، لٌد فى  52220222اٌمان اٌمن حسن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 الزلازٌك بملن السٌد احمد السٌد دمحم-لسم النظام -ش صبور  25لتجارة اللوحات الفنٌة والخزؾ والجالٌرى ، بجهة : 



 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 جشجوال ي

عن  176677برلم  22191227، لٌد فى  122220222محمود عبدالمالن فرؼلى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 ملن عبدالملن فرؼلى حسن -تجارة لطع ؼٌار سٌارت ، بجهة : عزبة البطرٌك 

عن كوافٌر حرٌمى ،  176679برلم  22191227، لٌد فى  212220222وفاء احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 من ش مجمع المصالح  المومٌه ملن دمحم محمود سٌد احمد-ش احمد شولى  12بجهة : 

عن مخبز  176691برلم  22191228، لٌد فى  122220222فتحى عبدالفتاح احمد السنارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 عٌش كرٌب ، بجهة : الزنكلون بملن ابراهٌم سعد زكى

عن مصنع ثلج ،  176742برلم  22191229، لٌد فى  222220222دمحم عنتر ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 بجهة : الشٌخ جبٌل بملن عنتر ابراهٌم ٌوسؾ

عن  176733برلم  22191229، لٌد فى  212220222دمحم عبدالعاطى خلٌل عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 م ابو عمر ملن على احمد احمد-رة موبلٌا ، بجهة : كوبرى الملح تجا

عن اعالؾ  176737برلم  22191229، لٌد فى  52220222السٌد على عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 واضافات اعالؾ ، بجهة : عرب دروٌش فالوس ملن على عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم

عن ورشة  176763برلم  22191232، لٌد فى  122220222 بٌومى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم -  636

 تصنٌع الومٌتال ، بجهة : بنى هالل بملن ابراهٌم دمحم عطوه عٌسوى

 176782برلم  22191232، لٌد فى  122220222احمد عرابى عبدالسالم عبدالرحمن زواده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 عن مكتب رحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش داٌر الناحٌه بٌشة عامر ملن عرابى عبدالسالم عبدالرحمن

عن سوبر  176799برلم  22191231، لٌد فى  212220222دمحم السٌد دمحم مصطفى وصفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 سماعٌلماركت ، بجهة : بهنباى بملن السٌد دمحم ا

برلم  22191231، لٌد فى  1522220222سعٌد جمال عبدالناصر عبدالعزٌز السٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639
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مكتب تورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش ابوبكر الصدٌك حسن صالح الزلازٌك ملن  احمد مصطفى 

 مصطفى احمد

ن ع 176173برلم  22191227، لٌد فى  522220222محمود دمحم صبرى حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : لرٌه الخرس منٌا الممح ملن احمد عبدسا ه دمحم

عن محل  176162برلم  22191227، لٌد فى  52220222حسم مصطفى ابوهاشم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 الزلازٌك  ملن اسامه عبدالحمٌد عبدالواحد-النحال -ش فاروق  2اسمان مجمده ، بجهة : 

عن محل  176162برلم  22191227، لٌد فى  52220222حسن مصطفى ابوهاشم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 الزلازٌك  ملن اسامه عبدالحمٌد عبدالواحد-النحال -ش فاروق  2اسمان مجمده ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن  176147برلم  22191223، لٌد فى  122220222عالء على ؼرٌب عبدالرحٌم منٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  697

 م.راؼب بملن فٌصل الشافعى محمود-تربٌة مواشى حالبة ، بجهة : ضاهر 

عن سوبر  176182برلم  22191227، لٌد فى  212220222حسٌن دمحم حسٌن دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 لى شعبانش عزت الشرٌعى /المومٌه /ملن هدى ع 42ماركت ، بجهة : 

عن مكتب  176224برلم  22191228، لٌد فى  522220222دمحم دمحم عبدالعاطى ابو مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 بملن احمد عبدالرازق دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : ام رماد 

عن مكتب رحالت  176225برلم  22191228فى ، لٌد  122220222دمحم اسمر عطٌه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الطٌبه ملن اسمر عطٌه السٌد

عن  176229برلم  22191229، لٌد فى  122220222دمحم عماد ابراهٌم على دمحم سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

الخطاب خلؾ مركز مشتول السوق بملن عماد ابراهٌم على تحضٌر سندوتشات سورى ، بجهة : شارع متفرع من شارع عمر بن 

 دمحم سالمان

عن مكتب  176256برلم  22191229، لٌد فى  122220222هانى السٌد دمحم السٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 رحالت داخلٌه ونمل العمال ، بجهة : الحجاجٌه المستجده فالوس ملن ابراهٌم احمد ابراهٌم

عن منشار  176242برلم  22191229، لٌد فى  52222.000صالح حسن احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 اخشاب ، بجهة : الرست صان الحجر ملن حسن احمد عبدالعال عوض

عن ادوات صحٌة  176291برلم  22191212، لٌد فى  522220222دمحم سامى السٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 ظاهرملن عبدالمنعم دمحم عبدال -وسباكة ، بجهة : سوادة 

عن مكتب  176297برلم  22191212، لٌد فى  222220222دمحم السٌد على سطوحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 للتورٌدات العمومٌه ، بجهة : ش محمود العزازى من طرٌك عبدالمنعم رٌاض بلبٌس ملن دمحم على سطوحى على

عن مواد بناء ،  176328برلم  22191213، لٌد فى  1222220222له ،  ممدوح احمد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  726

 بجهة : المناجاه الصؽرى الحسٌنٌه ملن ابوالفتوح حسن السٌد على

عن مؽسلة  176335برلم  22191214، لٌد فى  122220222دمحم حسن موسى حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 ح بملن ولٌد حسن موسى حمودالصوال-سٌارات ، بجهة : عزبة عوده 

عن مماوالت  176352برلم  22191214، لٌد فى  1522220222عبدالعزٌز شاكر الطاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 وتورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : نزله العزازى ابوحماد ملن منصور دمحم عبدالحمٌد

عن تجاره  176366برلم  22191214، لٌد فى  1222220222ٌوه حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سمٌر احمد عل -  729

 الومٌتال ، بجهة : مدخل ع حمدى ابوحماد ملن احمد سمٌر احمد علٌوه

عن مكتب  176374برلم  22191215، لٌد فى  122220222اسماعٌل احمد فإاد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 ملن  احمد فإاد عبدالحمٌد -مماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع سوق االثنٌن 

عن تعبئة مواد  176388برلم  22191215، لٌد فى  122220222السٌد موسى السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 تموٌنٌه ، بجهة : سعود المبلٌه ملن موسى السٌد ابراهٌم

عن تجارة  176396برلم  22191215، لٌد فى  122220222احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد احمد دمحم  -  712

 الحسٌنٌة بملن دمحم احمد عطٌه ابراهٌم-االدوات الصحٌة ، بجهة : شارع المستشفى االمٌرى بندر الحسٌنٌة 

عن  176432برلم  22191216د فى ، لٌ 252220222محمود عشماوى عبدالصمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

بجوار مطعم ابوسالم بملن -تورٌدات عامة ومستلزمات مزارع)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : شارع االنتاج 

 عماد دمحم ٌوسؾ الٌاسرجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مكتب رحالت  176451برلم  22191217، لٌد فى  122220222دمحم السٌد على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر حافظ ملن احمد السٌد على حسٌن

 176465برلم  22191217، لٌد فى  322220222عبدالهادى محمود عبدالهادى الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 ودعن مشؽل مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : المساعدة بملن كرٌمه جوده محم

عن تجارة  176461برلم  22191217، لٌد فى  122220222دمحم عبدسا ه عبدالمادر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 وتسوٌك الطٌور واللحوم المجمده ، بجهة : اشكر ملن محمود عشماوى عبدالصمد

عن انشاءات  176474برلم  22191222لٌد فى ،  522220222احمد عزت عكاشه دمحم الدق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 معدنٌه ، بجهة : الوفاء واالمل طرٌك بلبٌس العاشر /بلبٌس ملن دمحم حسن دمحم حسان

عن تجاره  176518برلم  22191221، لٌد فى  52220222رفعت دمحم احمد الصارمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 سم المنتزه الزلازٌك ملن دمحم صالح الدٌن دمحم الشهٌدىش مدرسه االمرٌكان ل1المشه ، بجهة : 

عن مكتب نمل  176531برلم  22191221، لٌد فى  212220222اسالم على دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 بضائع داخلى)عدا النمل السٌاحى( ، بجهة : الجوسك بملن على دمحم دمحم ابراهٌم

عن مكتب رحالت  176559برلم  22191222، لٌد فى  52220222دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كرٌم سعٌد -  722

 ملن سعٌد دمحم احمد -داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت والنمل السٌاحى ، بجهة : لرملة 

عن حظٌرة مواشى  176574برلم  22191223، لٌد فى  1222220222ٌاسر دمحم حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 ، بجهة : الحرٌة ملن/ صالح حسن احمد

 176598برلم  22191223، لٌد فى  122220222جودة محمود السٌد عبدالصادق عجوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

  شحاتةملن عربى دمحم -مشتول السوق  -عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : ابراش 

عن  176539برلم  22191222، لٌد فى  522220222االء جمال عبدسا ه احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 اكسسوار حرٌمى ، بجهة : ش لاسم من ش طلبة عوٌضة المومٌة ملن/ ناصر دمحم فرحات

عن  176587برلم  22191223، لٌد فى  52220222عبدالحمٌد دمحم عبدالهادى عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

الزلازٌك بملن -الحناوى -مماوالت وتشطٌبات وتورٌدات)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : شارع سلٌمان عطا سا ه 

 منٌره عبدالعاطى زكى عامر

عن زجاج  176684برلم  22191227لٌد فى ،  522220222دمحم رمضان احمد عبدسا ه سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 والسكورٌت والجالدن ، بجهة : شارع التحرٌر بملن حسام لطب صٌام

عن مكتب  176724برلم  22191228، لٌد فى  52220222امال عبداللطٌؾ دمحم دمحم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  726

 زٌنب صابر دمحم ؼنٌمرحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : اوالد سٌؾ / بملن 

عن  176742برلم  22191229، لٌد فى  122220222احمد شعبان الصادق امام سالم دهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 اعـالؾ ، بجهة : كفر الحوت بملن نوال ابراهٌم ابراهٌم السٌد

عن لطع  176752برلم  22191229، لٌد فى  52220222محمود حسٌنى دمحم احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 ؼٌار موتوسٌكالت ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بملن دمحم حسٌنى دمحم احمد منصور

عن  176772برلم  22191232، لٌد فى  122220222ماجد ابوالفتوح عبدالرحمن مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  729

 بوالفتوح عبدالرحمن مصباحمكتب مماوالت ، بجهة : السعدٌة بملن ا

عن مؽسله  176816برلم  22191231، لٌد فى  252220222دمحم محفوظ عبدالهادى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 سٌارات ، بجهة : شٌبه النكارٌه الزلازٌك ملن هدى عبدالحلٌم مصطفى



 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 جشجوال ي

عن  176828برلم  22191231، لٌد فى  522220222هٌام السٌد عبدالعزٌز احمد النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 ملن الطاهر جمعه بدر-مكتب مماوالت عامه ، بجهة : اوالد سالم 

عن تجارة  176757 برلم 22191232، لٌد فى  122220222مها احمد مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 لسم الجامع الزلازٌك ملن طالل اسماعٌل عبدالممصود-المواد الؽذائٌه بالجمله ، بجهة : حارة الحمام وشارع السادات 

عن مكتب  176746برلم  22191229، لٌد فى  1222220222دمحم فوزى شعبان عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

ش الحسن بن الهٌثم االشارة ـ ملن/ 2ـ كراسى زهر  ـ سٌور ـ شحم و مواد عازلة( ، بجهة : تورٌدات صناعٌة ) رولمان بلى 

 محمود فوزى شعبان

عن مكتب رحالت  176761برلم  22191232، لٌد فى  122220222فكرى احمد فكرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 جهة : شارع الشٌخ ابوحماد بملن السٌد فإاد عزتداخلٌة ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، ب

عن مكتب  176775برلم  22191232، لٌد فى  52220222احمد حسن السٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  735

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الخطاره الصؽرى ع جمال شعٌر فالوس ملن سماح عبدالباسط عبدالسالم

عن  176815برلم  22191231، لٌد فى  122220222عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاتن  -  736

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : حفنا جوار البنزٌنه بلبٌس ملن دمحم السٌد حفنى السٌد

عن مكتب  176143برلم  22191223، لٌد فى  122220222ماله ،   اٌمان نور ابوالنور البساتٌنى  ، تاجر فرد ، رأس -  737

 رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : شبرا النخلة بملن على الشحات عفٌفى

عن  176628برلم  22191224، لٌد فى  522220222مصطفى احمد عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

 هة : ش الدٌار الشامٌه المرٌن ملن  احمد عبدالحمٌد مصطفىمعرض تجاره السٌارات ، بج

عن مكتب  176622برلم  22191224، لٌد فى  122220222سمر دمحم السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  739

 لرحالت داخلٌة ونمل عمال)ماعدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : انشاص البصل بملن دمحم السٌد اسماعٌ

عن بمالة وتموٌن ،  176632برلم  22191224، لٌد فى  252220222احمد حسن دمحم مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 بجهة : شارع الجالء بملن هبه ابراهٌم حسن السٌد

عن تجارة  176643برلم  22191227، لٌد فى  122220222احمد حلمى عبدالحمٌد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 وبٌع لطع ؼٌار سٌارات استعمال الخارج ، بجهة : مٌت سهٌل ملن دمحم حلمى عبدالحمٌد ؼنٌم

عن مكتب انشاءات  176654برلم  22191227، لٌد فى  122220222حسن دمحم حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 ملن محمود صالح احمد سلٌمان كهربائٌه ومماوالت عامه ، بجهة : ش المركز المدٌم ابو حماد

عن صٌانة  176648برلم  22191227، لٌد فى  52220222خالد دمحم عزازى ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 اجهزه الٌكترونٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : الزنكلون ملن اسماعٌل عبدالسالم امٌن

عن سوبر ماركت ،  176673برلم  22191227، لٌد فى  222220222مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمعه دمحم دمحم اح -  744

 بجهة : ش ترعة كفر العدوى فالوس ملن عبدسا ه احمد سوٌلم

عن مكتب رحالت  176686برلم  22191228، لٌد فى  52220222سمٌر احمد احمد علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  745

 مل عمال عدا النمل و الرحالت الداخلٌة ، بجهة : بردٌن ملن/ رٌحاب احمد احمد علٌوهداخلٌة و ن

عن  176712برلم  22191228، لٌد فى  522220222زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  746

الزلازٌك ثان ملن دمحم محمود حسن دمحم  مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش الزهراء ع مرعى

 محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن  176712برلم  22191228، لٌد فى  522220222زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  747

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش الزهراء ع مرعى الزلازٌك ثان ملن دمحم محمود حسن دمحم

 محمود

عن  176718برلم  22191228، لٌد فى  122220222دمحم محمود احمد حامد الكشكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  748

 ش الجالء ابوحماد ملن منال دمحم مهدى 4مالبس اطفال جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : عمار 

عن مكتب  176731برلم  22191229، لٌد فى  222220222ماله ،  اسماء عبدالواحد جوده محمود  ، تاجر فرد ، رأس  -  749

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : مٌت ابوعلى الزلازٌك ملن اسماعٌل على عبدسا ه على

عن مكتب  176748برلم  22191229، لٌد فى  122220222مروه رضا دمحم عبدسا ه عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 ش خالد بن الولٌد مشتول السوق ملن محمود دمحم دمحم عطٌه الشامى8رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : 

عن  176755برلم  22191229، لٌد فى  122220222نصره ابراهٌم دمحم زكى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 ، بجهة : بهجات الزلازٌك ملن رمضان جمعه احمد مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

عن تجارة  176778برلم  22191232، لٌد فى  522220222دمحم احمد ؼرٌب احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 بساتٌن االسماعٌلٌة بملن احمد ؼرٌب احمد على-االطارات والبطارٌات ، بجهة : التفتٌش 

عن مكتب رحالت  176817برلم  22191231، لٌد فى  122220222ٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره عبدسا ه الس -  753

 داخلٌة ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السٌاحٌة( ، بجهة : الخٌس بملن دمحم السٌد دمحم عٌسى

عن مزرعة  176586برلم  22191223، لٌد فى  522220222رضا دمحم بدوى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  754

 مركز منشؤة ابوعمر بملن السٌد احمد السٌد-دواجن ، بجهة : كفر المنشٌة 

عن تصنٌع  176626برلم  22191224، لٌد فى  3522220222بسام حربى بخٌت دمحم وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  755

 ارج الزمام بساتٌن االسماعٌلٌه ملن دمحم دمحم سعد الدٌن السٌدالمشؽوالت المعدنٌه وابراج المحمول ، بجهة : انشاص الصناعٌه خ

عن تصنٌع  176626برلم  22191224، لٌد فى  3522220222بسام حربى بخٌت دمحم وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  756

بناحٌة  2216-2-7فى  14692م المشؽوالت المعدنٌه وابراج المحمول ، بجهة : له مماوالت متكامله وتورٌدات ماٌلزم النشاط برل

 مالعبور 21لطعه رلم  33الحى الثامن االسكان العائلى بلون 

عن مكتب مماوالت ،  176667برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم صبرى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  757

 بلبٌس بملن سالم مصطفى اسماعٌل-بجهة : سلمنت 

عن سوبر  176669برلم  22191227، لٌد فى  72220222زٌز هٌبه على هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن عبدالع -  758

 شارع الساحة الشعبٌة بملن حسام عبدالعزٌز هٌبه 8ماركت ، بجهة : 

 عن 176653برلم  22191227، لٌد فى  122220222اٌهاب ابراهٌم ابراهٌم محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 ملن عطٌة دمحم عطٌة -تجارة مالبس جاهزة عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : االحرار 

عن ورشة  176729برلم  22191228، لٌد فى  52220222دمحم عبدالموى جوده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 تصنٌع مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شلشلمون بملن احمد جوده ابراهٌم

عن ورشة  176722برلم  22191228، لٌد فى  1222220222دمحم حسن دمحم الدبسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 ملن صالح سالمه دمحم مسل-موبلٌات ومجالس عربى وستائر وتورٌد اسفنج ، بجهة : ابو سمران تبع لرٌة السالم 

عن  176752برلم  22191229، لٌد فى  1222220222دمحم محمود حسن عبدالعزٌز مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

ت عمومٌة)عدا الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : شوبن بسطة بملن مصطفى محمود حسن عبدالعزٌز مكتب مماوالت وتورٌدا

 مدكور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن تدوٌر  176723برلم  22191228، لٌد فى  122220222ابراهٌم دمحم السٌد دمحم عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

  السٌد دمحممخلفات زراعٌه ، بجهة : اكٌاد المبلٌه فالوس ملن دمحم

عن تجاره  176732برلم  22191229، لٌد فى  82220222احمد محمود ٌحٌى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  764

 احذٌه ، بجهة : الولجا منٌا الممح ملن رواٌح احمد دمحم

عن مكتب  142461رلم ب 22191232، لٌد فى  5222220222سعٌد ابوهاشم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 ، بجهة : الشباروه ملن الباشا عزت دمحم سالمه 6من المجموعه  36والفمرة  19استٌراد فٌما عدا المجموعه 

عن مكتب  142461برلم  22191232، لٌد فى  5222220222سعٌد ابوهاشم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 2214-4-6فى  142461، بجهة : له محل اكسسوار محمود برلم  6من المجموعه  36ة والفمر 19استٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بناحٌة ش الجٌش ملن محمود دمحم سالمه

عن مكتب  176822برلم  22191231، لٌد فى  52220222دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

 الزلازٌك بملن احمد فإاد احمد- النحال-مماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع الورش 

عن محل  176779برلم  22191232، لٌد فى  522220222ٌاسمٌن السٌد خضر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 ش الشمسى امام العز لالجهزه االشاره الزلازٌك ملن زٌنب احمد دمحم احمد بدوى2مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بماله ،  176698برلم  22191228، لٌد فى  52220222محمود ٌسرى السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  769

 بجهة : الطاهره الزلازٌك ملن نادٌه ابراهٌم حسٌن

جهة عن عطارة ، ب 176722برلم  22191228، لٌد فى  122220222أٌه دمحم ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  772

 الزلازٌك بملن مصطفى كمال حماد دمحم-شارع رمضان الزلازٌك البحرى  18: 

عن تصنٌع بوظه  176739برلم  22191229، لٌد فى  122220222دمحم احمد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 ، بجهة : االخٌوه الحسٌنٌه ملن احمد ابراهٌم احمد حسٌن

عن بٌع مالبس  176767برلم  22191232، لٌد فى  222220222منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سامح دمحم احمد -  772

الزلازٌك بملن امانى -امام مسجد المدس -شارع مولؾ المنصورة المدٌم -لطنٌة جاهزة)عدا العسكرٌة( ، بجهة : برج الهداٌة 

 مصطفى احمد

عن مالبس  176766برلم  22191232، لٌد فى  122220222رأس ماله ،   احمد دمحم الهادى حسن اباظه  ، تاجر فرد ، -  773

 جاهزة)عدا العسكرٌة( ، بجهة : حارة الجامع بملن ثناء احمد ٌوسؾ ذاده

عن  176774برلم  22191232، لٌد فى  522220222احمد حسن شحاته دمحم عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

ش بور سعٌد ملن حسن شحاته دمحم  36التجمٌل المحلٌه والمطهرات والتصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : تجارة وتوزٌع مستحضرات 

 عبداللطٌؾ

عن  176797برلم  22191231، لٌد فى  222220222حامد ابراهٌم السٌد ابراهٌم ؼبن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 مسوبر ماركت ، بجهة : العزازى ملن ابراهٌم السٌد ابراهٌ

عن بٌع اجهزه  176784برلم  22191232، لٌد فى  122220222السٌد سمٌر صابر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  776

 بناحٌة السعدٌه ملن سمٌر صابر السٌد 2219-9-12والؽى فى 2218-2-7فى  162253كهربائٌه ، بجهة : كان له مماوالت برلم 

عن بٌع اجهزه  176784برلم  22191232، لٌد فى  122220222فرد ، رأس ماله ،   السٌد سمٌر صابر السٌد  ، تاجر -  777

 كهربائٌه ، بجهة : السعدٌه ابوحماد ملن امٌنه عبدالرإؾ حامد

عن محل  176787برلم  22191232، لٌد فى  52220222اشرؾ محمود حسن السحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  778

 : ع ابواٌوب منشاه ابوعمر ملن لٌلى حسٌنى عبدالمجٌدترزى رجالى وحرٌمى ، بجهة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن مكتب  176814برلم  22191231، لٌد فى  222220222محمود دمحم حسن على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  779

 مماوالت كهربائٌه ، بجهة : ش خلؾ المجزر االلى بلبٌس ملن دمحم حسن على سلٌمان

عن  118925برلم  22191232، لٌد فى  1222220222ممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا ابراهٌم عبدال -  782

 ارض سوق االثنٌن ملن ٌاسر ابراهٌم عبدالممصود-مكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش مسجد المصطفى 

عن  118925برلم  22191232، لٌد فى  1222220222رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

بناحٌة ش هندسة الرى ملكمحمود  2229-4-29فى  118925مكتب مماوالت عامه ، بجهة : له ورشة نجارة موبلٌات برلم 

 عبدالعزٌز عبداللطٌؾ

عن مكتـب  176786برلم  22191232، لٌد فى  122220222ٌحى سعٌد احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 هة : سعود البحرٌة بملن سعٌد احمد عبدالعالتصدٌـر ، بج

عن مكتب  176781برلم  22191232، لٌد فى  82220222جرجس ابراهٌم امٌن جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 كفر ٌوسؾ سالمه ملن ابراهٌم امٌن جرجس-رحالت داخٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت اسٌاحٌه ، بجهة : ش داٌر الناحٌه 

عن مكتب  176818برلم  22191231، لٌد فى  122220222مرٌم عبدالحى ٌوسؾ حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  784

 رحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : لرٌه ابوشلبى ش مدرسه سواده االعدادٌه فالوس ملن السٌد دمحم احمد

عن اكسسوار  157952برلم  22191231، لٌد فى  352220222اله ،  خالد صبرى برعى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  785

 ملن اسامة دمحم محفوظ -حرٌمى ، بجهة : شارع مدرسة المومٌة 

عن تعبئة  176671برلم  22191227، لٌد فى  122220222رمضان عبدالواحد احمد امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  786

 ملن صالح عبدالواحد احمد امٌنمواد ؼذائٌة ، بجهة : كفر االشمم ب

عن تربٌة  176676برلم  22191227، لٌد فى  2222220222حسن السٌد احمد عبدسا ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

 مواشى حالبة ، بجهة : لرٌة اشكر الصؽرى بملن فكرٌه حسن منصور دمحم سعد

عن مكتب رحالت  176687برلم  22191228، لٌد فى  222220222 احمد حماده دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  788

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : هرٌه رزنه الزلازٌك ملن محمود حماده دمحم احمد

عن مكتب  176694برلم  22191228، لٌد فى  122220222هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : شوبن بسطه الزلازٌك ملن اٌمن دمحم عبدالحمٌد

عن مكتب  176694برلم  22191228ى ، لٌد ف 122220222هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  792
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 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 جشجوال ي
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 امٌن شاهٌن م من ش بور سعٌد ابو حماد ملن احمد دمحم سالمه
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 عامة ، بجهة : اوالد زٌد بملن محمود دمحم شعبان دمحم

عن  176769برلم  22191232، لٌد فى  122220222ه ،  ٌاسر ابراهٌم محمود على ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس مال -  798

تجاره اكسسوار كهرباء سٌارات ، بجهة : ش احمد حسٌن جوار مكتبه حبٌب كفر دمحم حسٌن الزلازٌك ملن هبه طوسون احمد عطٌه 

 حبٌب

عن بٌع  176776لم بر 22191232، لٌد فى  522220222هشام صابر عطٌه دمحم الؽباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 ادوات منزلٌه ، بجهة : ع الماضى تبع مشتول السوق الزلازٌك ملن دمحم عبدالستار عبدالعزٌز مرسى

عن  176829برلم  22191231، لٌد فى  522220222دمحم اسماعٌل اسماعٌل عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

  رمضان عبدسا همكتب مماوالت عامه ، بجهة : الملعه ملن عبدسا ه

عن مكتب  127295برلم  22191227، لٌد فى  122220222سوسن عبدالعظٌم على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 الحسٌنٌه الزلازٌك ملن خالد دمحم حسنى عبدالمنعم-ش الجهاد  12تورٌد مستلزمات طبٌه وتصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب  127295برلم  22191227، لٌد فى  122220222السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سوسن عبدالعظٌم على  -  822

ش الجهاد الحسٌنٌه  12بناحٌة  2226-4-27فى  127295تورٌد مستلزمات طبٌه وتصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : لها صٌدلٌه برلم 

 الزلازٌك ملن دمحم حسن عبدالمنعم

عن  176692برلم  22191228، لٌد فى  252220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد السٌد السٌد مرسى دعبس  -  823

 العصلوجى بملن دمحم حسن السٌد حسن-ورشة تشؽٌل مالبس)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع محروس 

عن  176722رلم ب 22191228، لٌد فى  122220222ٌاسمٌن فكرى عبدالمنعم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

ش حسٌن عفاشه النظام الزلازٌك ملن هناء دمحم صالح الدٌن 9مكتب تورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

 خضرى

برلم  22191228، لٌد فى  182220222مصطفى محمود جمال عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

ت عامة فٌما عدا الكمبٌوتر و الحاسب االلى ، بجهة : ش البوستة طوٌحر ملن/ محمود جمال عن مكتب تورٌدا 176723

 عبدالرحمن محمود

عن معلؾ  176734برلم  22191229، لٌد فى  122220222دمحم الشحات السعٌد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

  السٌدتسمٌن مواشى ، بجهة : شوبن بسطه الزلازٌك ملن سعٌده دمحم

عن توكٌالت  176771برلم  22191232، لٌد فى  522220222احمد محمود دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 خلؾ مركز الشرطة بملن دمحم فوزى عبدالحلٌم-تجارٌة ، بجهة : ش المزلمان 

عن بماله وتموٌن ،  176792برلم  22191232فى  ، لٌد 520222عطٌات محمود عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 بجهة : الملكٌٌن البحرٌه الحسٌنبٌه ملن احسان عمران عبدالهادى عمران

عن  176822برلم  22191231، لٌد فى  212220222روحٌه محمود عبدالعزٌز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 ن ش عبدالمادر طه فالوس ملن احمد دمحم ندا خلٌلصاله العاب رٌاضٌه باالجر ، بجهة : ش النصر م



 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 جشجوال ي

عن مكتب  176825برلم  22191231، لٌد فى  122220222احمد السٌد متولى دوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : مٌت ملن عاطؾ جوده احمد اسماعٌل

عن مكتب  176726برلم  22191228، لٌد فى  122220222الهادى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبد -  811

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الشباروه بنى جرى ابوحماد ملن عالء حسن دمحم دمحم

عن بماله ،  176711برلم  22191228، لٌد فى  52222.000ابراهٌم عطٌه اسماعٌل عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 بجهة : الدمٌٌن ملن مروه فرج دمحم

عن  176727برلم  22191229، لٌد فى  252220222حسام احمد ابراهٌم على الحضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

الزلازٌك ملن السٌد -الحسٌنٌه -احمد العوضى  مكتب مماوالت وتورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش

 خلٌل ابراهٌم حسٌن

عن مكتب مماوالت  162255برلم  22191229، لٌد فى  122220222شادى جمعه دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 عامه ، بجهة : مالمس ملن امٌر السٌد عبدالحلٌم

عن مكتب مماوالت  162255برلم  22191229، لٌد فى  122220222س ماله ،  شادى جمعه دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأ -  815

 بناحٌة مالمس ملن جمعه دمحم فرج 2217-11-13فى  162255عامه ، بجهة : له مصنع رخام برلم 

ن ع 176749برلم  22191229، لٌد فى  522220222زٌنب رأفت ابو طالب دمحم ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر نشوه ملن اسامه نصٌؾ رفاعى ابراهٌم

عن ورشة  176523برلم  22191229، لٌد فى  122220222شٌرٌن حسنى دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

 رى عبدالحمٌدالومنٌوم ، بجهة : كفر الدٌر ملن عبدالحمٌد زك

عن مكتب  176765برلم  22191232، لٌد فى  122220222هند عبدالفتاح دمحم الهادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 الحسٌنٌه الزلازٌك ملن السٌد سعٌد السٌد فراج-رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش المعلمٌن 

 176744برلم  22191229، لٌد فى  122220222عمر دمحم ابوالفتوح عبدالحمٌد فرج رشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 ش السالم منشٌه السالم الزلازٌك ملن دمحم ابوالفتوح عبدالحمٌد فرج1عن مكتبه ، بجهة : 

عن ورشة  176782برلم  22191232، لٌد فى  12222.222سامى سلٌمان على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 بحرالبمر بملن صاحب الشؤن)سامى سلٌمان على سلٌمان(-(الصالحٌة 1خراطة ، بجهة : )

 176798برلم  22191231، لٌد فى  622220222عمرو عالء الدٌن عبدالجواد احمد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 شارع ترعة المنٌا بملن عالء الدٌن عبدالجواد احمدعن صٌدلٌـة بشرٌـة ، بجهة : 

عن مكتب  176439برلم  22191216، لٌد فى  1222220222تامر احمد عطٌة ؼنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 بملن حسن عبدالمادر عبدالسالم -استشارات هندسٌة ومماوالت ، بجهة : ش المٌسارٌة 

عن  176422برلم  22191216، لٌد فى  1222220222سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شربات عبدالستار محمود -  823

 ملن رضا حسن السٌد -مشتول السوق  -بٌع مراتب اسفنج ، بجهة : كفر ابراش 

عن معلؾ  176426برلم  22191216، لٌد فى  522220222السٌد وصفى عبدسا ه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 ملن وصفى عبدسا ه دمحم -ى حالبة ، بجهة : عزبة اسماعٌل راشد مواش

عن  176478برلم  22191222، لٌد فى  1222220222عبدالحمٌد ابراهٌم السٌد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 تربٌه مواشى حالبه ، بجهة : النمره جزٌره علٌوه الحسٌنٌه ملن منصور ابراهٌم السٌد

عن سوبر ماركت ،  176477برلم  22191222، لٌد فى  522220222الكاشؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماركت -  826

 بجهة : العزٌزٌة بملن ابراهٌم مصطفى شاهٌن



 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 جشجوال ي

عن سوبر ماركت ،  176477برلم  22191222، لٌد فى  522220222ماركت الكاشؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 راهٌم مصطفى شاهٌنبجهة : العزٌزٌة بملن اب

عن  176486برلم  22191222، لٌد فى  32220222عبدالخالك عصام الشربٌنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

الزلازٌك بملن عبدسا ه -النظام -شارع صبور 8بجوار المدخل 3مكتب لتجارة الخزؾ والجالٌرى واالكسسوارات ، بجهة : محل رلم 

 دمحم عطٌه

عن بٌع  176492برلم  22191222، لٌد فى  122220222ؾ عبدالهادى دمحم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌ -  829

 الحداٌد والبوٌات ، بجهة : الكتٌبه بلبٌس ملن عاشور دمحم عبدالعزٌز

عن  176527برلم  22191221، لٌد فى  122220222ساره مسعد محمود السٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 توكٌالت تجارٌه ، بجهة : ش فاروق النحال الزلازٌك ملن مكرم دمحم عبدسا ه

عن تربٌة مواشى  176516برلم  22191221، لٌد فى  2222220222هٌثم احمد تاٌه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 ه علىمركز صان الحجر بملن احمد تاٌه سالم-رمسٌس -حالبة ، بجهة : عزبة السعٌد

عن  176566برلم  22191222، لٌد فى  522220222ٌاسر دمحم عبدالحمٌد خلٌل االكٌابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 ملن امانى دمحم فاٌز فإاد دحٌة -خلط وتعبئة الدهانات والبوٌات والمواد الالصمة ، بجهة : شارع الشهٌد دمحم حسن 

عن بمالة ،  176567برلم  22191222، لٌد فى  52220222وان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدسا ه دمحم احمد السٌد رض -  833

 بجهة : الروضة بجوار مسجد المنشٌة ـملن/ دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل

عن مماوالت  176546برلم  22191222، لٌد فى  522220222امٌن احمد امٌن على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  834

 8مجاورة  5عمارة  2ومٌة و تورٌدات عامةعدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى و تجارة خامات بالستٌن ، بجهة : شمة عم

 الصالحٌة الجدٌدة ملن/ عبدالرحمن عبدالمادر دمحم ابراهٌم

عن  176721رلم ب 22191228، لٌد فى  52220222سعٌد السٌد عبدالمطلب دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 ملن اسماعٌل دمحم ابوالخٌر -عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : النخاس  -مشؽل خٌاطة 

عن عصٌر  176725برلم  22191228، لٌد فى  122220222صدٌك احمد محفوظ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

 لصب ، بجهة : المنٌرمركز مشتول السوق  ملن عز الدٌن كمال حفنى

عن  176715برلم  22191228، لٌد فى  422220222محمود احمد دمحم عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  837

 ادوات منزلٌه ، بجهة : نشوه ملن احمد دمحمعبدالرحمن

عن  176762برلم  22191232، لٌد فى  122220222عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 مكتب خطاط ، بجهة : ش ترعة المنٌا ملن السٌد عبدالحمٌد عبدالرازق

عن جراج  176768برلم  22191232، لٌد فى  522220222خلٌل عبدالفتاح عباس خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  839

 حسن زوٌد منٌا الممح ملن شعبان جوده-سٌارات ، بجهة : ش سٌد مرعى امام المحكمه بجوار الملعه 

 176738برلم  22191229، لٌد فى  1222220222مإمن دمحم صابر حلمى احمد شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 عن مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الساحه الشعبٌه فالوس ملن توفٌك عبدالعال احمد

عن  176743برلم  22191229، لٌد فى  122220222رد ، رأس ماله ،  احمد سمٌر السٌد سلٌم دمحم الصادى  ، تاجر ف -  841

 مكتب مستحضرات تجمٌل محلٌة ، بجهة : ش المحافظة / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن سمٌر السٌد سلٌم دمحم الصادى

عن مكتب  176796برلم  22191231، لٌد فى  1222220222احمد السٌد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 مماوالت عامة ، بجهة : لرٌة السالم بملن سامح السٌد على حسن



 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 جشجوال ي

عن تجارة زٌوت  176792برلم  22191232، لٌد فى  122220222السٌد صالح امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 وشحومات ، بجهة : كفر شاوٌش بملن احمد عبدالبدٌع احمد

عن مصنع  85255برلم  22191232، لٌد فى  122220222دالمجٌد عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم الشبراوى عب -  844

بناحٌة الحاجر ملن فاطمه عبدسا ه  1999-8-23فى  85222خلط وتصنٌع اعالؾ ، بجهة : له مكتب مماوالت واعمال محاجر برلم 

 دمحم

عن محل  176788برلم  22191232، لٌد فى  52220222،   اٌه عبدالعظٌم حسٌن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  845

 منظفات ، بجهة : بٌشه عامر منٌا الممح ملن صبرى دمحم رضا سعد

عن مكتب  176791برلم  22191232، لٌد فى  52220222دالٌا عزٌز داإد مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 مالن عبدالسٌد ممار سلٌمانرحالت داخلٌه ، بجهة : االخٌوه الحسٌنٌه ملن 

عن  176811برلم  22191231، لٌد فى  12222220222احمد محمود احمد خلٌفه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  847

مكتب تورٌدات مالبس واؼذٌه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر امام النساجون جوار لاعه الرٌفٌرا بلبٌس ملن 

 عبدالحلٌم مصطفى السٌد

عن بوفٌه  176822برلم  22191231، لٌد فى  122220222لبى عبداللطٌؾ شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر ش -  848

 مشروبات ساخنه وبارد بدون كراسى وترابٌزات ، بجهة : عزبة الساحه كفر ابراهٌم ملن انشراح احمد دمحم

عن مكتب رحالت  176649برلم  22191227لٌد فى  ، 122220222فاطمه السٌد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  849

 داخلٌة ونمل عمال عدا النمل السٌاحى والرحالت السٌاحٌة ، بجهة : سنهوت بملن احمد سعد دمحم السٌد

عن تصدٌر  176663برلم  22191227، لٌد فى  122220222ابراهٌم احمد محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  852

 من المجموعه ج ، بجهة : ش الفردوس ملن نجاة محمود دمحم دمحم 36والفمرة  19ه عدا المجموع

عن تورٌدات عامه  176688برلم  22191228، لٌد فى  522220222دمحم بهجت دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

تمسٌم المعلمٌن الزلازٌك ملن عبدالمادر  ش حافظ رمضان6ومستلزمات ورلٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

 عبدالجواد عبدالمادر

عن بماله ، بجهة  176694برلم  22191228، لٌد فى  52220222هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  852

 : شوبن بسطه الزلازٌك ملن دمحم احمد حامد

عن بماله ، بجهة  176694برلم  22191228، لٌد فى  52220222، رأس ماله ،  هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد  -  853

 : له محل اخر عن  رحالت ونمل عمال فى الزلازٌك شوبن بسطه

عن محل لتجارة  176717برلم  22191228، لٌد فى  2222220222احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  854

 ش سعدون حجاج / لسم النحال / الزلازٌك بملن خضرة عبدالحمٌد ابراهٌم 12، بجهة :  االسمان الطازجة والمجمدة

عن مكتب  176747برلم  22191229، لٌد فى  122220222عماد عادل دمحم دمحم المناٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  855

 خفاجه الصٌاد خفاجهرحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر ٌوسؾ شحاته مشتول السوق ملن سعاد 

 22191232، لٌد فى  522220222مكتب ابوالنجا للتورٌدات العامة والمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  856

عن تورٌدات عامة ومماوالت عمومٌة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( ، بجهة : كفر دنوهٌا بملن نجوى  176762برلم 

 محمود دمحم مرسى

عن  176783برلم  22191232، لٌد فى  12220222رجاء السٌد دمحم ٌوسؾ علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  857

 بلبٌس ملن حلمى عبدالحمٌد ابراهٌم-خردوات ، بجهة : ش جمال عبدالناصر امام البنن االهلى 

عن محل ادوات  176819برلم  22191231ٌد فى ، ل 1222220222عمرو دمحم احمد علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  858

 كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : كشٌن ابوحماد ملن خٌرى على عبدالسالم



 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 جشجوال ي

عن  149515برلم  22191231، لٌد فى  92220222دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  859

 رة دمحم فتحىالزلازٌك ملن زهٌ-الؽشام -ش مرسى  1مطعم ، بجهة : 

عن  149515برلم  22191231، لٌد فى  92220222دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

 2مطعم ، بجهة : 

عن  149515برلم  22191231، لٌد فى  92220222دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

ش حلمى ابو عامر الصٌادٌن ملن  جمال 32بناحٌة  2216-2-28فى 149515ه محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم مطعم ، بجهة : ل

 عبدالمحفوظ عبدالرازق

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  522220222،رأس مالها      شركة / احمد ممدوح احمد وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات العامة والمماوالت -  1

 ملن احمد ممدوح احمد -بحوض المخزن  -، عن التورٌدات العامة والمماوالت ، بجهة : دوٌدة  176159برلم  22191223

برلم  22191217،لٌدت فى  22220222شركة احمد على عبدالحمٌد وشرٌكاة   شركة  ،  فطاطرى   ،رأس مالها    -  2

ش الفتوح / المنتزه / الزلازٌك بملن على عبدالحمٌد عبدالسالم ودمحم عصمت عبدالحمٌد  6اطرى ، بجهة : ، عن فط 176442

 عبدالسالم

 22191221،لٌدت فى  152220222شركة / ماهرعبدالسالم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  اجهزة كهربائٌة   ،رأس مالها    -  3

 ملن رضا عبدالسالم ابراهٌم -كفر فرج  ، عن اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 176243برلم 

،لٌدت فى  195220222شركة دمحم دمحم جمعه دسولى وشرٌكة   شركة  ،  تجارة لطع ؼٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  4

 ، عن تجارة لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : طرٌك عبدالمنعم رٌاض بملن ٌونس احمد العساسى 176726برلم  22191228

،لٌدت  122220222سمٌر هشام دمحم وشرٌكه ابراهٌم عبدالعزٌز   شركة  ،  مطعم للمؤكوالت الشعبٌة  ،رأس مالها    شركة/ -  5

 الزلازٌك بملن دمحم السٌد جوده-، عن مطعم للمؤكوالت الشعبٌة ، بجهة : شارع المحافظة  176823برلم  22191231فى 

 22191223،لٌدت فى  82220222انتاج خبز بلدى نصؾ آلى  ،رأس مالها     شركة / باسم ابوزٌد دمحم وشركاه   شركة  ، -  6

ملن دمحم وسمر وعالء  -مركز صان الحجر  -، عن انتاج خبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : صان الحجر المبلٌة  176157برلم 

 وطاهر ابوزٌد دمحم متولى وسهام عبدالمولى متولى

 22191223،لٌدت فى  12222220222ادارة وتشؽٌل المستشفٌات   ،رأس مالها   شركة / ابوساطى وشركاه   شركة  ،   -  7

ملن عمرو دمحم  -الؽشام  -خلؾ ابراج المتولى  2381، عن ادارة وتشؽٌل المستشفٌات ، بجهة : العمار رلم  176131برلم 

 عبدالرحٌم ابوساطى

 22191223،لٌدت فى  12222220222ت   ،رأس مالها   شركة / ابوساطى وشركاه   شركة  ،  ادارة وتشؽٌل المستشفٌا -  8

 ، عن ادارة وتشؽٌل المستشفٌات ، بجهة : شارع المدٌنة المنورة من شارع المحكمة 176131برلم 

شركة / على احمد دمحم المادرى وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت وتجارة مواد البناء من السٌرامٌن وادوات صحٌة وطوب ورمل  -  9

، عن المماوالت وتجارة مواد البناء  176327برلم  22191213،لٌدت فى  1222220222اسمنت وحدٌد  ،رأس مالها   وزلط و

امام مركز شرطة مشتول  -شارع عمر بن الخطاب 35من السٌرامٌن وادوات صحٌة وطوب ورمل وزلط واسمنت وحدٌد ، بجهة : 

 ملن السٌد دمحم متولى -السوق 



 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 جشجوال ي

عبدالرحٌم وشرٌكة   شركة  ،   ضرب وتعبئة وتوزٌع وتؽلٌؾ االرز وتجارة المحاصٌل بالزراعٌة  شركة صفوت صالح -  12

، عن ضرب وتعبئة وتوزٌع  176661برلم  22191227،لٌدت فى  12222220222بالتجزئة وتصنٌع االعالؾ  ،رأس مالها   

مركز منشاة ابو عمر بملن عصام دمحم  -جهة : الفرحاتٌة وتؽلٌؾ االرز وتجارة المحاصٌل بالزراعٌة بالتجزئة وتصنٌع االعالؾ ، ب

 دمحم عبد الوهاب

شركة // محمود عطٌة ابراهٌم دمحم وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة والمبٌدات  -  11

الحشرٌة ومطهرات الصحة العامة واؼذٌة االطفال ومستحضرات التجمٌل المحلٌة وتصنٌع ماسبك لدى الؽٌر   ،رأس مالها   

، عن تجارة وتوزٌع المكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة والمبٌدات  176658برلم  22191227،لٌدت فى  1222220222

شارع  8الحشرٌة ومطهرات الصحة العامة واؼذٌة االطفال ومستحضرات التجمٌل المحلٌة وتصنٌع ماسبك لدى الؽٌر ، بجهة : 

 ملن دمحم رمضان نبوى -لسم االشارة  -البوشى البحرى 

شركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى  ،رأس مالها   شركة / وائل دمحم سعٌد و -  12

، عن التورٌدات العمومٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة :  176616برلم  22191224،لٌدت فى  1522220222

 ملن دمحم احمد محمود احمد -بساتٌن االسماعٌلٌة 

ل دمحم سعٌد المهدى وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى  ،رأس مالها   شركة / وائ -  13

، عن التورٌدات العمومٌة عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة :  176616برلم  22191224،لٌدت فى  1522220222

 حمدملن دمحم احمد محمود ا -بساتٌن االسماعٌلٌة 

شركة دمحم عصام الدٌن احمد السٌد و شرٌكه   شركة  ،  خدمة انهاء كافة االجراءات الالزمة لسفر الطالب للدراسة  -  14

بالجامعات الحكومٌة و الخاصة بالدول االجنبٌة بمابل فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة  ،رأس مالها   

، عن خدمة انهاء كافة االجراءات الالزمة لسفر الطالب للدراسة بالجامعات  176727برلم  22191228،لٌدت فى  522220222

ش جامع 5الحكومٌة و الخاصة بالدول االجنبٌة بمابل فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 العٌداروس المنتزة ملن/ صبحى ٌحٌى حسٌن ناصؾ

 22191212،لٌدت فى  52220222دمحم احمد دمحم على وشرٌكه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ آلى  ،رأس مالها    شركة / -  15

 ملن فاطمة عتٌك خلٌل دمحم -اكٌاد البحرٌة  -، عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : عزبة بحٌرى ممبول  176282برلم 

المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل المحلٌة والتورٌدات  شركة / دمحم زٌن العابدٌن وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد -  16

العمومٌة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( وتصنٌع المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل المحلٌة لدى الؽٌر  ،رأس 

لتجمٌل المحلٌة ، عن تورٌد المستلزمات الطبٌة ومستحضرات ا 176435برلم  22191216،لٌدت فى  522220222مالها   

والتورٌدات العمومٌة)عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى( وتصنٌع المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل المحلٌة لدى الؽٌر 

 الزلازٌك بملن احمد زٌن العابدٌن موسى-بجوار بنن مصر-شارع سعد زؼلول  42-، بجهة : مكتب بالدور الثانى

م وشرٌكه   شركة  ،  توكٌالت تجارٌة وتورٌدات عمومٌة عدا مجاالات الكمبٌوتر والحاسب اآللى   شركة / هشام عبدالسال -  17

، عن توكٌالت تجارٌة وتورٌدات عمومٌة عدا مجاالات  176222برلم  22191228،لٌدت فى  222220222،رأس مالها   

 ملن دمحم فوزى عبده -ع المومٌة متفرع من شار -شارع مسجد السالم  2الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : 

،لٌدت فى  62220222شركة / دمحم ودٌع عبدالعال طه وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى  ،رأس مالها    -  18

 ، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : ش شرٌؾ العزازى ملن/ عزت ودٌع عبدالعال 176232برلم  22191229

 وشرٌكه   شركة  ،   تجارة وتورٌد المالبس عدا المالبس العسكرٌة  ،رأس مالها   شركة / اسالم دمحم احمد دمحم -  19

 14، عن تجارة وتورٌد المالبس عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : عمارة  176226برلم  22191228،لٌدت فى  192220222

 ملن محمود دمحم الهادى -شارع ترعة المركٌزة 

ٌز دمحم وشركاه   شركة  ،  تجارة السلع الؽذائٌة والتورٌدات العمومٌة عد مجاالت الكمبٌوتر شركة / احمد فتحى عبدالعز -  22

، عن تجارة السلع الؽذائٌة والتورٌدات  176528برلم  22191221،لٌدت فى  12222220222والحاسب االلى   ،رأس مالها   

 ملن مدٌحة دمحم الدمحمى عبدالوهاب -ء العمومٌة عد مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : شارع الجال



 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 جشجوال ي

شركة / ولٌد عبدالرحمن دمحم رحال وشركاه   شركة  ،  بٌع واٌجار المولدات الكهربائٌة والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر  -  21

هربائٌة ، عن بٌع واٌجار المولدات الك 176777برلم  22191232،لٌدت فى  5222220222والحساب االلى  ،رأس مالها   

ملن دمحم مصطفى  -شارع المركز المدٌم  -والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر والحساب االلى ، بجهة : عمارة المراسى الجدٌدة 

 ابراهٌم مصطفى المراسى

،لٌدت فى  1222220222شركة / دمحم السٌد عبدالعاطى خمٌس وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها    -  22

 ملن كمال كامل حناوى -شارع السٌد علٌم حى الزهور  6، عن مماوالت عامة ، بجهة :  176795برلم  22191231

شركة / شرٌؾ ثروت دمحم الشوادفى وشرٌكه   شركة  ،  معرض بٌع وشراء وتؤجٌر السٌارات للؽٌر والرحالت الداخلٌة  -  23

، عن  176625برلم  22191224،لٌدت فى  122220222أس مالها   ونمل العمال عدا الرحالت السٌاحٌة والنمل السٌاحى   ،ر

معرض بٌع وشراء وتؤجٌر السٌارات للؽٌر والرحالت الداخلٌة ونمل العمال عدا الرحالت السٌاحٌة والنمل السٌاحى ، بجهة : 

 ملن ثروت دمحم الشوادفى -الحجازٌة 

،لٌدت فى  122220222لدى نصؾ آلى  ،رأس مالها   شركه حسن شحاته سٌد صالح وشرٌكه   شركة  ،  مخبز ب -  24

الزلازٌك -من شارع الرحمة االشارة -ش محمود مرزوق  22، عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة :  176655برلم  22191227

 بملن حسن شحاته سٌد صالح

ا الرحالت السٌاحٌة   ،رأس شركة / نشوه فتحى منوفى على وشركائها   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عد -  25

، عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ،  176652برلم  22191227،لٌدت فى  122220222مالها   

 ملن جمال دمحم حسن حسٌن -بجهة : منشؤة ابواالخضر 

 22191222،لٌدت فى  192220222ش/اشرؾ عربى عبدالعظٌم احمد وشرٌكه   شركة  ،  نشر اخشاب  ،رأس مالها    -  26

 ، عن نشر اخشاب ، بجهة : شلشلمون منٌا الممح ملن عربى عبدالعظٌم احمد جوهر و سامى عبدالعظٌم احمد جوهر 176483برلم 

برلم  22191228،لٌدت فى  195220222ش/احمد دمحم ابراهٌم شفٌع وشرٌكه   شركة  ،  تجاره السٌارات  ،رأس مالها    -  27

 عن تجاره السٌارات ، بجهة : ابوسمران بلبٌس ملن حسن امٌن سالم،  176725

 22191222،لٌدت فى  32220222شركة / احمد دمحم احمد عزام وشرٌكه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ آلى  ،رأس مالها    -  28

 ملن اصالح دمحم احمد موسى الشٌمى -، عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : بنى لرٌش  176282برلم 

شركة / دمحم السٌد السٌد لادوس وشرٌكه   شركة  ،  انتاج االعالؾ واضافات ومركزات الدواجن   ،رأس مالها    -  29

ملن دمحم  -، عن انتاج االعالؾ واضافات ومركزات الدواجن ، بجهة : الولجا  176662برلم  22191227،لٌدت فى  52220222

 السٌد السٌد لادوس

،لٌدت فى  522220222عاونٌة لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة   شركة  ،  تنمٌة ثروة حٌولنٌة  ،رأس مالها   جمعٌة االمل الت -  32

 ملن اٌهاب رمضان السٌد اسماعٌل -بنى عامر  -، عن تنمٌة ثروة حٌولنٌة ، بجهة : عزبة الصبان  176398برلم  22191215

 ــــــــــــــــــــــ    

 اد  تعدٌالت السجل التجارى أفر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     22191221، وفى تارٌخ    166266احمد دمحم صالح دمحم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67435شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    63736اكرم دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67442السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    137526جمعة ابراهٌم عبدالؽنى جمعة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67436السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221فى تارٌخ ، و   174669صباح دمحم زٌن العابدٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67444السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191221، وفى تارٌخ    63733سٌد عبدالجواد عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 التجاره نهائٌا العتزال 2219/12/1فى  67442شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    119129راندا مصطفى رشدى صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67442السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191221، وفى تارٌخ    93782مٌرفت فتحى حسن محروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67437شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    138722عبدالعظٌم حسٌن سلٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67438السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    115375تامر ابراهٌم فهمى دمحم زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67443السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    115375سبك لٌده برلم : تامر ابراهٌم فهمى دمحم زٌدان  ،  تاجر فرد  ،     - 12

 السجل  تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    132255احمد السٌد ؼنٌمى دمحم هرٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 زال التجاره نهائٌاالعت 2219/12/1فى  67441السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191221، وفى تارٌخ    95552نجات عبدالحمٌد سلٌمان عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/1فى  67439السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    135422ده برلم : محمود دمحم الشافعى متولى عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 13

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67451السجل  شطب بام رالمحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22191222، وفى تارٌخ    132733نفٌسة دمحم السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اء عنهااللؽاء بسبب االستؽن

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌخ    158221دمحم عبدسا ه على دمحم علٌوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67448شطب بامر المحو رلم 

تم    22191222، وفى تارٌخ    122561لم : انجى عبدالمنعم ابراهٌم حسن ابوذكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 16

 محو/شطب السجل  تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    114657مجدى صبرى حافظ الكرانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 ٌاالعتزال التجاره نهائ 2219/12/2فى  67454السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم    22191222، وفى تارٌخ    122561انجى عبدالمنعم ابراهٌم حسن ابوذكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67455محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌخ    129283سعٌد دمحم احمد حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌخ    159652دمحم ماهر عبدسا ه حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/22فى  67547شطب بام رالمحو رلم 

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    165369ؾ عوض عبدالمنعم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عاط   - 21

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67449السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191222، وفى تارٌخ    163994خضره عبدالجلٌل دمحم على درهوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    74294السٌد مصطفى دمحم احمد الطوخى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/2فى  67452السجل  شطب بامر المحو 

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌخ    144734،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   محمود على سلٌم فهٌم   - 24

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67452شطب بامر المحو رلم 

 تم   22191222، وفى تارٌخ    142259دمحم عبدالعال عبدالعاطى بٌومى المربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/2فى  67447محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌخ    67215عبدالعظٌم شعبان دمحم مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191223، وفى تارٌخ    167923اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمٌه على ٌوسؾ ٌونس  ،  ت   - 27

 تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌخ    137423على عبدالحمٌد ؼنٌمى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    22191223، وفى تارٌخ    158499اشرؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 محو/شطب السجل  تم الشطب للمٌد لالستؽناء عنه

سجل  تم محو/شطب ال   22191223، وفى تارٌخ    74232مجلى  سعد مجلى  ٌعموب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌخ    121187امل انور عبد اللطٌؾ احمد ورده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌخ    134962نانسى طارق دمحم محمود ناٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191227، وفى تارٌخ    152278حمدى دمحم سعٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ه التجارة نهائٌاشطب العتزال

تم محو/شطب    22191227، وفى تارٌخ    139473عبدالستار عبدالرحمن دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم محو/شطب السجل  تم    22191227، وفى تارٌخ    168226عماد حمدى عٌاد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191227، وفى تارٌخ    62135سامٌه عبدالمنعم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191227، وفى تارٌخ    126494:  دمحم سعد زؼلول على سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 37

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191227، وفى تارٌخ    146622ثرٌا اسماعٌل دمحم االهوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191227، وفى تارٌخ    172238،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عبدسا ه صابر دمحم رباح    - 39

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191227، وفى تارٌخ    155195ٌوسؾ سمٌر ٌوسؾ علٌوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    87567عبد الناصر متولى السٌد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/8فى  67471السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191228، وفى تارٌخ    142456امال سلٌمان عبدالرحمن عبدالكرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/8فى  67472محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    175394ابراهٌم كامل دمحم السٌد عابدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/8فى  67474السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    136433احمد فوزى رٌاض عٌداروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/8فى  67468السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    158449سبك لٌده برلم : حامد عبدالعظٌم عطٌه عبدسا ه  ،  تاجر فرد  ،     - 45

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/8فى 67472السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    155874لٌلى على عبدسا ه على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67475شطب بامر المحو رلم 

تم    22191229، وفى تارٌخ    125946مصطفى دمحم عبدالحمٌد الزنكلونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67477محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    129383دسا ه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خضرة عبدسا ه عبدالسالم عب   - 48

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67479السجل  شطب بامر المحو رلم 

 تم محو/شطب   22191229، وفى تارٌخ    174462عبدالحكٌم منبى صالح حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67476السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    158272نسمه دمحم السٌد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67482شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    88826دمحم عوض دمحم محجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حنان   - 51

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67481السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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 جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    133151هالة خلٌل السٌد بهنساوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/9فى  67482شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191212، وفى تارٌخ    146264السٌد شعبان عبدالسالم الخزرجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 نهائٌا العتزال التجاره 2219/12/12فى 67489السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22191212، وفى تارٌخ    82442عٌد فرٌد بطرس صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

لسجل  تم محو/شطب ا   22191212، وفى تارٌخ    162126احمد دمحم عٌد عبدالرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67493شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191212، وفى تارٌخ    55772احمد صالح الدٌن اسماعٌل جمٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67495السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191212، وفى تارٌخ    142172مضان فران اسماعٌل احمد عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ر   - 57

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67492محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    22191212خ ، وفى تارٌ   83184اٌمن دمحم وحٌدالدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67485بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌخ    172962ثرٌا فتحى دمحم الموافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 جاره نهائٌاالعتزال الت 2219/12/12فى  67487شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌخ    146664ثروت دمحم على منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67494شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191212، وفى تارٌخ    167424عبٌر رمضان احمد دمحم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67492السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191212تارٌخ  ، وفى   84582دمحم سلٌم ابراهٌم رخا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67497شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191212، وفى تارٌخ    139974عبدسا ه احمد صادق احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191212، وفى تارٌخ    97897 سكران ٌوسؾ الجد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هناء دمحم   - 64

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/12فى  67486السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22191212، وفى تارٌخ    97897هناء دمحم سكران ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌخ    55772احمد صالح الدٌن اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    145363لم : صالح الدٌن عبدالكرٌم سالم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 67

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/13فى  67524السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    112795مصطفى دمحم مصطفى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 السجل  محو العتزاله التجارة نهائٌا



 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 جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     22191213، وفى تارٌخ    122192زٌنب دمحم دمحم سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/13فى  67525شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191213، وفى تارٌخ    64112دمحم  منصور   ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/13فى  67522شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    139528دمحم عبدالحمٌد عثمان عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191213، وفى تارٌخ    125857،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم احمد ماهر عكاشه   - 72

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/13فى  67521شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191213، وفى تارٌخ    139125خٌرى صالح احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    165498وفاء حمدى ابراهٌم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/13فى  67523السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    122126سبك لٌده برلم : احمد دمحم المصباح دمحم المنٌر  ،  تاجر فرد  ،     - 75

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌخ    152162مصطفى محمود خلٌل دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191214، وفى تارٌخ    167999الح دمحم زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم رجب ص   - 77

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/14فى  67527السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191214، وفى تارٌخ    122842سهام السٌد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 78

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/14فى  67511شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22191214، وفى تارٌخ    118468احالم دمحم دمحم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22191214، وفى تارٌخ    85724ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم احمد عزب  ،  تاج   - 82

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191214، وفى تارٌخ    171828عادل فكرى دمحم عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    22191214، وفى تارٌخ    174251احمد سعٌد السٌد سٌداحمد الصوالحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 82

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/14فى  67526محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191214، وفى تارٌخ    117196عبٌر دمحم حلمى احمد شحاتة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 83

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/14فى  67528السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191215، وفى تارٌخ    89641احمد عبدالحمٌد احمد المٌشاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 84

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/15فى  67518السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191215، وفى تارٌخ    85294امال دمحم عشرى الصبروت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 85

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/15فى  67517شطب بامر المحو رلم 



 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 جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     22191215، وفى تارٌخ    142272برلم :  اسامه السٌد جمعه على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 86

 تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191215، وفى تارٌخ    88784احمد ابراهٌم دمحم بندارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 87

 نهائٌا العتزال التجارة 2219/12/15فى  67515شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191215، وفى تارٌخ    128252اٌهاب اسماعٌل فهمى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 88

 السجل  شطب لالستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191215، وفى تارٌخ    132994هوٌدا حسن دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 89

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/15فى  67513شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191215، وفى تارٌخ    124938نبوى حسن على حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/15فى  67516شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191215، وفى تارٌخ    123359تامر ابراهٌم انور نمر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 ه نهائٌاالعتزال التجار 2219/12/15فى  67514السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191215، وفى تارٌخ    128252اٌهاب اسماعٌل فهمى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

محو/شطب  تم   22191216، وفى تارٌخ    166122مصطفى دمحم محمود دمحم النمٌطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 93

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/16فى  67529السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    92714عبدالمنعم عبدالحمٌد دمحم الجمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 94

 ائٌاالعتزال التجاره نه 2219/12/16فى  67521السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    22191216، وفى تارٌخ    99772اسامة عبدالؽفار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 95

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/16فى  67523بامر المحو رلم 

تم    22191216، وفى تارٌخ    126597شرؾ جروب لالستٌراد والوكٌالت التجارٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 96

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/16فى  67524محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌخ    126597سمٌر شرؾ للمفروشات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 97

 عتزال التجاره نهائٌاال 2219/12/16فى  67524شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌخ    143586مإمن جودة فاٌز عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 98

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/16فى  67522شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    143594: امال محمود ادرٌس ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 99

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/16فى  67531السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    151984ولٌد دمحم الشحات دمحم علوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/16فى  67519السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    166929انصاؾ دمحم دمحم دمحم عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/16فى  67528السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    139347تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اشرؾ محنى لرنى بٌومى  ،     - 122

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/16فى  67532السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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 جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌخ    131468حسٌن دمحم دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 123

 عتزاله التجارة نهائٌاشطب ال

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌخ    174643خالد احمد مرسى موافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/16فى  67522شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    111854برلم : محمود دمحم احمد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 125

 السجل  تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    127225حسن حمدى زٌنهم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 126

 ٌاالعتزال التجاره نهائ 2219/12/16فى  67526السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌخ    138716سورٌه دمحم على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 127

 العتزال التجارة نهائٌا 2219/12/16فى  67527السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191217، وفى تارٌخ    85453دعاء بٌومى  السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 128

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/17فى  67533شطب بامر المحو رلم 

تم    22191217، وفى تارٌخ    145422فتحى عبدالرازق احمد عبدالخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 129

 التجاره نهائٌاالعتزال  2219/12/17فى   67539محو/شطب السجل  شطب بامر المحو 

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌخ    152217دمحم محمود احمد سعد ؼالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/17فى   67535السجل  شطب بامر المحو 

تم محو/شطب السجل     22191217، وفى تارٌخ    85925اٌمان محمود حسن عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائٌا  2219/12/17فى  67534شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌخ    123285دمحم السعٌد اسماعٌل مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/17فى  67536السجل  شطب بامر المحو 

تم    22191217، وفى تارٌخ    162838عبدالرحمن دمحم خٌرى عبدالرحمن بكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191217، وفى تارٌخ    169722احمد دمحم عبدسا ه حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 تم االلؽاء بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191217، وفى تارٌخ    157982منى دمحم مصطفى هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/17فى  67542شطب بامر المحو 

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌخ    126981جاح مصطفى امٌن شوكت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ن   - 116

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/17فى  67537السجل  شطب بامر المحو 

م محو/شطب ت   22191222، وفى تارٌخ    172247ٌاسر رمزى حسٌن ؼنٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 117

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم    22191222، وفى تارٌخ    151531دمحم ابراهٌم عبدالخالك ابراهٌم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 118

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/22فى  67541محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191222، وفى تارٌخ    114316دمحمالعرٌان دمحمعبدالحمٌد علً الماضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 119

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/22فى  67543محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 
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تم    22191228، وفى تارٌخ    127153،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  صالح الدٌن دمحم احمد على النجار    - 183

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    168321سعدٌه رجب دمحم الشرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 184

 ئٌاالسجل  تم الشطب العتزال التجاره نها

تم محو/شطب السجل     22191228، وفى تارٌخ    159486هناء نجٌحى فتحى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 185

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/28فى  67598شطب بامر المحو رلم 

تم    22191228، وفى تارٌخ    157459عبدالحمٌد محمود عبدالسالم بمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 186

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/28فى  67595محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    162193هند عبدالمنعم السٌد البسٌونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 187

 االسجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    149896فارس عبداللطٌؾ دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 188

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/28فى  67622السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229تارٌخ ، وفى    149761احمد صابر السٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 189

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67611شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    74469حمدى فتحى عباس دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 192

 تجاره نهائٌاالعتزال ال 2219/12/29فى  67614شطب بامر المحو رلم 

تم    22191229، وفى تارٌخ    134548دمحم السٌد احمد البدوى عطٌة عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 191

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67623محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    175214برلم :  سالم رشاد سالم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 192

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67627شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    127581السٌد مصطفى عبدالحمٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 193

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67612السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    172918السٌد دمحم محمود الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 194

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67625شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    174143تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ابراهٌم دمحم عوض عبدسا ه  ،    - 195

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    123688طه سٌد احمد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 196

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    132952طنطاوى السٌد ابوالسعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حبٌب   - 197

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67628السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    161254اٌمن دمحم السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 198

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67618شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌخ    137826هٌثم عادل على مسٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 199

 تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    168759،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   هبا سعٌد عبدالستار حسن   - 222

 السجل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    147827اشرؾ عزٌز جورجى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 221

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67626السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    112322دمحم عبد الرحٌم احمد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 222

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/29فى  67625السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191232، وفى تارٌخ    121832فرد  ،  سبك لٌده برلم :  فاروق حسن عبدالرحٌم على حسن  ،  تاجر   - 223

 محو/شطب السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    22191232، وفى تارٌخ    162694عبدالناصر دمحم ابراهٌم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 224

 ل التجاره نهائٌاالعتزا 2219/12/32فى  67624السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم    22191232، وفى تارٌخ    112445امٌر السٌد عبد العزٌز احمد عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 225

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67621محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22191232، وفى تارٌخ    58328السٌد دمحم السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 226

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191232، وفى تارٌخ    175891على احمد على حسن خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 227

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67626شطب بامر المحو رلم  السجل 

تم محو/شطب    22191232، وفى تارٌخ    118822خٌرى مراد حسن عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 228

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191232، وفى تارٌخ    87583لٌده برلم :  عزه سعد سلٌمان الشاعر  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 229

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67622شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191232، وفى تارٌخ    59345فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 212

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67623 شطب بامر المحو رلم

تم محو/شطب السجل     22191232، وفى تارٌخ    172212رضا دمحم احمد العانوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 211

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67625شطب بامر المحو رلم 

تم    22191232، وفى تارٌخ    121832،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فاروق حسن عبدالرحٌم على حسن     - 212

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/32فى  67627محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191231، وفى تارٌخ    142921سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 213

 ل  تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنهالسج

تم محو/شطب    22191231، وفى تارٌخ    148829عبدسا ه دمحم عبدالسمٌع عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 214

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/31فى  67629السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191231، وفى تارٌخ    82743،  سبك لٌده برلم : السٌد دمحم عبدالسالم  ،  تاجر فرد     - 215

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/31فى  67631شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22191231، وفى تارٌخ    94652السٌد حمدى دمحم عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 216

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/31فى  67628لمحو رلم شطب بامر ا

تم    22191231، وفى تارٌخ    132523اشرؾ دمحم الحسٌنى عبدالعزٌز حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 217

 العتزال التجاره نهائٌا 2219/12/31فى  67629محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال   22191221وفً تارٌخ ،   162525احمد محمود عبدالبالى عبدسا ه حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191221وفً تارٌخ ،   167992هٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم على اسماعٌل احمد ابرا -  2

 جنٌه   322220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   167322راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191221وفً تارٌخ ،   145795سماح فوزى احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191221وفً تارٌخ ،   174518على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مى طلعت عبدالحلٌم  -  5

 جنٌه   252220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191221وفً تارٌخ ،   67428جمال احمد السٌد مجاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5222220222تؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   173414مصطفى فٌصل مصطفى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   722220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22191222وفً تارٌخ ،   165624مه والتورٌدات العمومٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابو جرٌش للمماوالت العا -  8

 جنٌه   522220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  22191222وفً تارٌخ ،   165624دمحم ابوجرٌش السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   169869شٌرٌن السٌد عبدالفتاح ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

  جنٌه  2512220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   141133امٌن ممدوح امٌن عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   222222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222 وفً تارٌخ ،  152251مٌنا راضى شاكر عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   322220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191222وفً تارٌخ ،   175341خالد عبدالعلٌم دمحم ابوالهدى البالط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   2222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191222وفً تارٌخ ،   175818جمال ابوعٌطه لبٌع المالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   119316مجدى احمد دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   222220222أس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   127214مدٌح عٌد عرفه عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   172771رمضان عمر عبدالعزٌز موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191222وفً تارٌخ ،   162458عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالجلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   122220222لمال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   153748دمحم ابراهٌم احمد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   87139، سبك لٌده برلم السٌد عبد الرإؾ دمحم العمٌلى  تاجر فرد ، -  22

 جنٌه   222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191223وفً تارٌخ ،   159718بسام ابراهٌم دمحم الدٌدامونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  وصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191223وفً تارٌخ ،   174614محمود دمحم سٌد احمد مهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191223وفً تارٌخ ،   122743جر فرد ،، سبك لٌده برلم سمٌر على نصر عبدالحى  تا -  23

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   123687عبدالعظٌم احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:  

وفً تارٌخ   126564مإسسة ضٌؾ سا ه دٌب لإلستٌراد وبٌع السٌارات  ووسائل النمل الخفٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191227، 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   126564دمحم دمحم ضٌؾ سا ه مصطفى دٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   126564ر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدل الى /مإسسة ضٌؾ سا ه دٌب لالستٌراد والتصدٌر ولطع الؽٌار  تاج -  27

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191227

تم تعدٌل رأس   22191227وفً تارٌخ ،   126564مإسسة ضٌؾ سا ه لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، المال ,

  126564مإسسة ضٌؾ سا ه دٌب لإلستٌراد وبٌع السٌارات  ووسائل النمل الخفٌؾ ولطع الؽٌار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5222220222لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال  22191227وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   151717احمد وحٌد دمحم طنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   162852برلم  عمر عبدالرحمن دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  31

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   126599حسام ابراهٌم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522220222ال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   112674دمحم احمد سٌد احمد دمحم الؽمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   122220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   171825، سبك لٌده برلم نهلة حسن دمحم عبدالعزٌز  تاجر فرد ، -  34

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌخ ،   172285حسن السٌد احمد خلٌل حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   12222220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل   22191228وفً تارٌخ ،   122658محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   2522220222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191228وفً تارٌخ ،   142462ى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عثمان دمحم متول -  37

 جنٌه   7522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  22191228وفً تارٌخ ،   167666عالء حافظ على عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191228وفً تارٌخ ،   175234انتصار دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌخ ،   167666عالء حافظ على عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌخ ،   144529هدى محسن عبدالمنعم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   752220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191228وفً تارٌخ ،   168658احمد دمحم عطٌه مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   422220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191229وفً تارٌخ ،   116735محمود السٌد احمد عبدالحمٌد عبدالمعطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   2222220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229،  وفً تارٌخ  172152حسن السٌد دمحم عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌخ ،   142324محمود هالل عطٌه خشانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   52222.000وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌخ ،   131995عصام فتحى ابراهٌم العسال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229تارٌخ ، وفً   176154عال عبدالرحمن دمحم علٌوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   722220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229وفً تارٌخ ،   175729السٌد دمحم ابراهٌم متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   522220222ه ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229وفً تارٌخ ،   157547حازم عنتر عبدربه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   622220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229ٌخ ، وفً تار  163962احمد رجب احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229وفً تارٌخ ،   117312عمرو ٌحٌى سٌدعبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   52222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌخ ،   175918فاطمة عبدالحمٌد سلٌمان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   122220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191212وفً تارٌخ ،   117282هبة احمد ابوهاشم الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   322220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191212وفً تارٌخ ،   155912هانى مرزق عزٌز متى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   2522220222ه ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   22191212وفً تارٌخ ،   166762احمد طلبة عبدالفتاح دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191212وفً تارٌخ ،   175792رلم دمحم سامى عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  56

 جنٌه   22220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191212وفً تارٌخ ،   144429محمود دمحم عبدالحلٌم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   1522220222مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22191212وفً تارٌخ ،   173762السٌد عبدالفتاح ابراهٌم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   2522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     22191212وفً تارٌخ ،   144471سبك لٌده برلم دمحم رضا دمحم دمحم  تاجر فرد ،،  -  59

 جنٌه   1522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191211وفً تارٌخ ،   175488مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1222220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌخ ،   136885سهام فوزى مجاهد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191213وفً تارٌخ ،   142498جر فرد ،، سبك لٌده برلم سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على  تا -  62

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191213وفً تارٌخ ،   161858وفاء شحاته عوض خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   252220222:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌخ ،   152286عمرو مجدى عٌسوى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌخ ،   139528د  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبدالحمٌد عثمان عبدالحمٌ -  65

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س تم تعدٌل رأ  22191213وفً تارٌخ ،   174762دمحم محمود عبدالممصود السٌد الؽٌطانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   1522220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌخ ،   144159امل فوزى عبدة سعد الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   3222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191214وفً تارٌخ ،   134522لد السٌد دمحم حسٌن ؼمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خا -  68

 جنٌه   522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  22191214وفً تارٌخ ،   156342دمحم حسن صابر عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191214وفً تارٌخ ،   148226اٌمان سمٌر السٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   2522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال ,   22191214وفً تارٌخ ،   159432عبدسا ه حسام شولى على ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   146957دمحم مسعد السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   2522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191215وفً تارٌخ ،   144467احمد السٌد عبدالجواد عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   4222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191215وفً تارٌخ ،   168598عبدالناصر عبدالحمٌد عطٌه بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215تارٌخ ، وفً   152499تامر دمحم عطٌه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   122220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   168695دمحم حسن على  احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   22222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   172932دمحم جمال الدٌن دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215فً تارٌخ ، و  175625السٌد احمد دمحم مصٌلحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   3222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191215وفً تارٌخ ،   169836دمحم الهادى دمحم ابراهٌم لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   522220222بح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   137832فرٌح محمود عامر فرٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   149222هانىء دمحم السٌد زوٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191215وفً تارٌخ ،   148122عبدسا ه صالح دمحم عبدسا ه الصباغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   522220222المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس

  22191215وفً تارٌخ ،   142272مإسسة اسامة جمعه للمماوالت العامه وتورٌد مواد البناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   2512220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   142272سٌد جمعه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامه ال -  84

 جنٌه   2512220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  22191215وفً تارٌخ ،   132232اٌمن دمحم عبدالعزٌز عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   52220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   171432دمحم عطٌه عبدسا ه عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   2222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191215وفً تارٌخ ،   124846لمفاص للفاكهة والخضار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ا -  87

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ  22191215وفً تارٌخ ،   175614دمحم حسن على على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   4222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191216وفً تارٌخ ،   129672دمحم سعٌد محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   252220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191216وفً تارٌخ ،   144134دمحم عشرى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  انوار -  92

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  22191216وفً تارٌخ ،   155246دمحم احمد السٌد دمحم على هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   122220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191216وفً تارٌخ ،   112731سامى دمحم توفٌك احمد احمد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 نٌه ج  5222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191217وفً تارٌخ ،   176126احمد ابراهٌم عبدالكرٌم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191217ٌخ ، وفً تار  146254دمحم السعٌد دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   512220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22191217وفً تارٌخ ،   142272مإسسة اسامة جمعه للمماوالت العامه وتورٌد مواد البناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   2522220222ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191217وفً تارٌخ ،   142272اسامه السٌد جمعه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   2522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191217وفً تارٌخ ،   152248ك لٌده برلم احمد دمحم حسن حسٌن  تاجر فرد ،، سب -  97

 جنٌه   122220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191217وفً تارٌخ ،   176138دمحم عبدالمحسن السٌد ؼرٌب مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   3222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  المال , وصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191217وفً تارٌخ ،   159531شادى دمحم دمحم عوض عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   2522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191217وفً تارٌخ ،   163526عالء الدٌن عبدسا ه عبدالحمٌد عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   2522220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     22191217ارٌخ ، وفً ت  158295ولٌد دمحم دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   1222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     22191217وفً تارٌخ ،   158295ولٌد دمحم دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   1222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   175642عزٌزه عٌد على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   1522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222تارٌخ ،  وفً  176227عالء عبدالستار دمحم حسٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   7522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال   22191222وفً تارٌخ ،   169365دمحم ابراهٌم السٌد مصطفى زعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   522220222رأس ماله ، , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   144132احمد ٌسرى فضل احمد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   122220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   163252رلم هشام السٌد دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  127

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   133284دمحم دمحم عبدالعال السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   522220222مال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   125211دمحم زكرٌا دمحم جالل احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   173279، سبك لٌده برلم دمحم السٌد عبدالفتاح على  تاجر فرد ، -  112

 جنٌه   2222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   134226عمرو دمحم محمود على جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   116523دمحم صالح دمحم على صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   176215صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد عبدالحلٌم متولى  -  113

 جنٌه   152220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   176327هانى ابراهٌم محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   522220222صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   132652جالل دمحم عبدالداٌم عبدالداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   138512براهٌم ابراهٌم الؽمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌاسر ا -  116

 جنٌه   4222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  22191221وفً تارٌخ ،   148216جورجى ؼالى رزق سا ه عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌخ ،   146396احمد اسماعٌل على السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   2522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191221وفً تارٌخ ،   158227احمد السٌد دمحم خلٌل ابراهٌم عرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   15222220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191221ٌخ ، وفً تار  139273وائل سعٌد كامل بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191221وفً تارٌخ ،   79432عماد الدٌن عبدسا ه مصطفى عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   5222220222رأس ماله ، المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال   22191222وفً تارٌخ ،   175186عبدالناصر دمحم دمحم محمود النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   752220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   51487لٌده برلم رشاد احمد دمحم الهمش  تاجر فرد ،، سبك  -  123

 جنٌه   122220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   176274نجوى ابراهٌم دمحم ابراهٌم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   252220222دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌخ ،   147611هٌثم سمٌر عبدالرازق شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   322220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191222وفً تارٌخ ،   164297ر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حمدى ابراهٌم دمحم  تاج -  126

 جنٌه   4222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191223وفً تارٌخ ،   164892فاطمه عبدالفتاح دمحم على حسٌن بالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   3222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، المال

تم تعدٌل رأس المال   22191224وفً تارٌخ ،   176149محمود احمد محمود على حشٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   252220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌخ ،   115898ٌحى رزق سا ه عزمى بطرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌخ ،   171952ٌحٌى عادل عبدالمحسن ؼنٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌخ ،   139423اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   155261دمحم السٌد على محمود سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   112126عادل السٌد دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   122220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191227وفً تارٌخ ،   122236ابراهٌم دمحم مهدى ابراهٌم الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   2222220222ل لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   128921عواطؾ موسى نصر سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

 جنٌه   3222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191227وفً تارٌخ ،   122876رلم حماد دمحم دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  136

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   155721منى ابراهٌم عبدالهادى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

 جنٌه   2222220222المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   116523دمحم صالح دمحم على صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   176561ر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمد  تاج -  139

 جنٌه   122220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   172294اٌمان دمحم عبدالهادى الهاللى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌخ ،   172331عٌد عبدسا ه محمود عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   452220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191227وفً تارٌخ ،   164215سى على الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الفت جالل مر -  142

 جنٌه   122220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال تم ت  22191228وفً تارٌخ ،   176621لطفى سٌد احمد عبدالعال سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  143

 جنٌه   2522220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191228وفً تارٌخ ،   173431رضا دمحم السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

 جنٌه   7522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌخ ،   117798ابراهٌم على ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   2522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  22191229وفً تارٌخ ،   156364عالء دمحم صالح عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌخ ،   136112حاتم محمود دمحم الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  147

 جنٌه   522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌخ ،   176222فٌفى عبدالرحمن السٌد لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

 جنٌه   252220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229وفً تارٌخ ،   147624اسماء دمحم عٌد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  149

 جنٌه   12222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191229وفً تارٌخ ،   137826هٌثم عادل على مسٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 نٌه ج  252220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   156253حسٌنى دمحم حسٌنى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   148283صابر دمحم كامل حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   4222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌخ ،   115822احمد شعٌب السٌد عجمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  153

 جنٌه   5222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌخ ،   176363دمحم عبدالعزٌز تونى طوفانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232 وفً تارٌخ ،  142463احمد حسن حسن السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   176652دمحم حسٌن دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  156

 جنٌه   522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   172277عماد دمحم السٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  157

 جنٌه   2522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌخ ،   143184مصطفى محمود احمد عبدالداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  158

 جنٌه   12222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   153322السٌد كٌالنى السٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  159

 جنٌه   122220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   142461سعٌد ابوهاشم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   7522220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌخ ،   167322راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   2522220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232ً تارٌخ ، وف  171261عبداللطٌؾ على احمد رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   452220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191232وفً تارٌخ ،   68824امل دمحم السٌد بؽدادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  163

 جنٌه   52220222، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191231وفً تارٌخ ،   123379اسماء دمحم دمحم عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  164

 جنٌه   1222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191231وفً تارٌخ ،   176568الشتٌحى لتجارة وبٌع الموباٌالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  165

 جنٌه   212220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191231وفً تارٌخ ،   139379جمٌل لوٌز خلٌل هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

 جنٌه   122220222رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191231وفً تارٌخ ،   142921سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  167

 جنٌه   1222220222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191231وفً تارٌخ ،   74687م نعٌم ابراهٌم امٌن عمار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  168

 جنٌه   5222220222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191231وفً تارٌخ ،   176211رٌه مختار عبدالحمٌد مكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  169

 جنٌه   212220222ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  167322راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 نفس العنوانوصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الملن الى ملن الطالب ب

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  167322راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاإه بسبب االستؽناء عنه

ٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعد 22191221وفً تارٌخ  176269محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ملن دمحم احمد دمحم -الزلازٌك  -لسم عبدالعزٌز  -، شارع االشراؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176251عبدالمنعم منصور عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الدروس ملن محسن احمد دمحم بدر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191221وفً تارٌخ  176249ناجى احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، سعود المبلٌة بملن احمد حسن على

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176263ثرٌه عمر عبدالواحد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتؤشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة بملن ادرٌس ادرٌس اللك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176264دمحم موسى منصور موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 المنتزة بملن السٌد دمحم السنوسى-شارع مولد النبى -حارة عبدالمادر  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176252لٌمان احمد عكٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم س -  8

 الـتؤشٌر:   ، ش الترعه المردومه /الصالحٌه المدٌمه /ملن احمد السٌد منصور حموده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221 وفً تارٌخ 176266السٌد ابراهٌم عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الـتؤشٌر:   ، عمارة حنا مسجد حطٌن /لسم المستشارٌن /الزلازٌك ملن فاتن جوده فاضل عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176241عرفات عصام عرفات منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 رابحه خلٌفه صالح جاب سا هوصؾ الـتؤشٌر:   ، صفٌطه بملن 

تم تعدٌل  22191221وفً تارٌخ  176245احمد سعٌد ابراهٌم الشحات ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع مسجد الصحابه بملن سهٌر دمحم فتحى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176267لٌده برلم     احمد محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  12

 الـتؤشٌر:   ، كفر العزازى ملن دمحم جمال دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176246احمد صبحى فرج حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 طوه دمحمالـتؤشٌر:   ، شارع هندسة الرى بملن خٌرى ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176262حمدى السٌد الطوخى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتؤشٌر:   ، الخشة / مركز مشتول السوق بملن راوٌة شحاته عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان  22191221وفً تارٌخ  176261السٌد اسماعٌل احمد اسماعٌل الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصالحٌه المدٌمه ملن هبه دمحم فرج ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221خ وفً تارٌ 176255ابراهٌم عبدسا ه ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 منشؤة ابوعمر ملن عاٌشه سالم نصار-الـتؤشٌر:   ، هانون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176253سهام محمود حلمى جاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 شارع المومٌة بملن عفاؾ احمد حسٌن الجبالى 45الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان  22191221وفً تارٌخ  176257اٌمن مصطفى عبدالحمٌد السٌد لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، البالشون بملن دمحم عطٌه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  112747احمد دمحم عبد الرازق دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 -سً  -الدور  3الزلازٌك بناحٌة جنٌنه مول محل رلم  112747وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176242احمد عبدالحمٌد عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 عمارة نمابة المهندسٌن ملن مصطفى احمد عادل عبدالبدٌع-االمام ؼرٌب  ش 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  175828هدى صالح سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش / مشتول السوق بملن دمحم العرالى رفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  175398فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر صابر السٌد  -  22

 الـتؤشٌر:   ، العصلوجى / بملن وائل ابراهٌم احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176242نورا رضا دسولى عطٌه دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ـتؤشٌر:   ، األعراس بملن عاطؾ عبدسا ه ابراهٌم السٌدوصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176247ابوالٌزٌد احمد ابراهٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، العباسة بملن احمد ابراهٌم سرحان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176248،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن دمحم فهمى حسنٌن ، تاجر فرد  -  25

 الـتؤشٌر:   ، ش المحطه الزنكلون ملن عزه ابراهٌم على هاشم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176262سحر عاشور ابراهٌم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وت ملن دمحم عبده عبدالممصودالـتؤشٌر:   ، ش شلت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176238دمحم شعبان سعد عطٌة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ملن فإاد عبدالحمٌد على -الجناٌدة  -الـتؤشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176237سبك لٌده برلم      مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ ، تاجر فرد ، -  28

 ملن هدى عبدالمنعم صالح  -السعدى بشارة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الطرٌك العام 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176237مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ملن هدى عبدالمنعم صالح  -السعدى بشارة  -تؤشٌر:   ، الطرٌك العام وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176252السٌد على عبدالعال السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش السٌد حسٌن ملن محمود على على دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176252السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد على عبدالعال  -  31

 بناحٌة ش احمد عرابى 2219-5-15والؽى فى  2229-2-4فى  117896وصؾ الـتؤشٌر:   ، كان له استٌراد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221تارٌخ وفً  176258رحاب دمحم عطٌه عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتؤشٌر:   ، عزبة االسداوى ملن عبدالحلٌم على عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176265لمعى عماد لمعى ٌحً سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 صبحى السٌدبحر مشتول بملن السٌد دمحم -الـتؤشٌر:   ، كفر الحصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176369دمحم ٌوسؾ حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتؤشٌر:   ، كفر اباظة بملن سلٌمان السٌد سلٌمان
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ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22191221وفً تارٌخ  172597اشرؾ زؼلول دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتؤشٌر:   ، بنى عباد / بملن اشرؾ دمحم عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  145795سماح فوزى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 سالم الحسٌنٌه ملن عماد كامل عبدال-الـتؤشٌر:   ، تعدل الى الفولى الصؽٌرة منشؤة ابو عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176268احمد عبدسا ه عوض عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ملن احمد دمحم الحسٌنى -شارع المومٌة  17الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22191221وفً تارٌخ  176244هانى البٌر خلٌل هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش بور سعٌد مٌدان المنتز 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176256تامر محمود دمحم على هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 مركز صان الحجر بملن على محمود دمحم على-صان الحجر -الـتؤشٌر:   ، اللبشة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176239دمحم عبدالفتاح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  42

 ملن دمحم عبدالفتاح عوض -الـتؤشٌر:   ، منشؤة بشارة 

ان , تم تعدٌل العنو 22191221وفً تارٌخ  176254اشرؾ جوده عبدالجلٌل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شنبارة المٌمونه ملن صفاء محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176259سحر محمود اسماعٌل هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اوالد زٌد ملن احمد دمحم عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176121ناٌر هانى عباس ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتؤشٌر:   ، العزٌزٌه ملن نبٌل عبدالمنعم احمد ابو المجد

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22191222وفً تارٌخ  176111ولٌد دمحم ؼنٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتؤشٌر:   ، دهمشا مشتول السوق ملن  دمحم ؼنٌم دمحم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176277شربات لطفى عباس سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السطوحٌة بملن عمرو لطفى عباس سٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176125 دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب دمحم -  46

 الـتؤشٌر:   ، الهٌصمٌه كفر الهمشرى فالوس ملن جمعه دمحم على ابراهٌم

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191222وفً تارٌخ  65249ناصر دمحم بؽدادى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتؤشٌر:   ، كفر السوالى / ابو كبٌر بملن نبٌلة عبدالمجٌد السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176275اشرؾ سامى دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن دمحم مصطفى حسانٌن-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الشٌخ خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176299 عبدالؽفار مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  49

 ملن عبٌر عبدالؽفار مرسى دمحم -الـتؤشٌر:   ، شلشلمون 

ل العنوان , تم تعدٌ 22191222وفً تارٌخ  175982رؼده دمحم رضا على ابراهٌم شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الدٌر / بملن دمحم رضا على ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176112فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 المالن -ش دمحم نجٌب  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176112تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ،  -  52

ش شركات  86سجل تجارى ؼرفة الماهره الممٌز عن نشاط مكتب تؤجٌر سٌارات بناحٌة  522وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل برلم 

 البترول محل بالدور االرضى المصٌرٌن الزاوٌه الحمراء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176279احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدالعظٌم  -  53

 الزلازٌك ملن ابراهٌم عبدالفتاح شكرى-امام حى مبارن -النحال -الـتؤشٌر:   ، ش ابراج الشباب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191222وفً تارٌخ  176283دمحم فتوح دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ملن حماد فتوح دمحم حماد -صان الحجر  -، بنن السكر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176285هانى شاكر عبدالباسط على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 هٌثم الزلازٌك ثان ملن سكٌنه هالل السٌد عبدربهالـتؤشٌر:   ، برج نوران ش الفجر الجدٌد من ش الحسن بن ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176112السٌده عبدالعظٌم دمحم حسن الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع الؽره بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن دمحم احمد اسماعٌل عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191222وفً تارٌخ  176273 حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا دمحم -  57

 صان المبلٌة بملن ابراهٌم عطا شحاته السٌد-، المصبى ؼرب 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22191222وفً تارٌخ  87139السٌد عبد الرإؾ دمحم العمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتؤشٌر:   ، ش العمدة / م منشاة ابو عمر بملن عبدالستار حسن سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  87139السٌد عبد الرإؾ دمحم العمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ن سالمه الـتؤشٌر:   ، ش العمدة / م منشاة ابو عمر بملن عبدالستار حس

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176286عالء اسماعٌل ابراهٌم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 فالوس ملن شرٌؾ على ابراهٌم دمحم-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصالحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222خ وفً تارٌ 176113جمال احمد دمحم كامل زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتؤشٌر:   ، ش المظلوم / بملن ابراهٌم فهمى مصطفى المرجل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176284دمحم راضى على حبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتؤشٌر:   ، كفر دمحم حسٌن ملن سامح دمحم المؽاورى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176126احمد ابراهٌم عبدالكرٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، لصاصٌن الشرق ملن زٌنب دمحم السٌد عبدالؽفار

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22191222وفً تارٌخ  176297نوره عبدالسالم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتؤشٌر:   ، كفر موسى عمران بملن سعٌد دمحم عبدالرحمن عوض

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176293خالد حسن دمحم منصور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 عمرصان الحجر م صان الحجر ملن السٌد طه السٌد  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176276احمد محمود دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتؤشٌر:   ، بنى اٌوب بملن صباح عبدالخالك احمد

ن , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوا 22191222وفً تارٌخ  176114فرات على دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ، الحماٌدة / الكتٌبة بملن  فتحى ابراهٌم دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176123احمد رمضان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ملن على دمحم على حسٌن  -الـتؤشٌر:   ، شارع الجوازات المدٌمة 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176129دمحم درهوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم توفٌك  -  69

 الـتؤشٌر:   ، كفر حافظ ابوحماد ملن خالد دمحم دمحم نصر

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176271سعداوى عبدالحمٌد عطٌه سعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الجٌش ملن دمحم عبدالحمٌد عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176278رمضان احمد سالم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزوامل بملن السٌد دمحم عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  126297عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كوبرى الحاج احمد / مركز صان الحجر بملن / ابراهٌم عبدالفتاح سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176128ه برلم    عبدالحمٌد رمضان احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  73

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، جوار مسجد الكوثر سندنهور بلبٌس ملن عادل احمد عبدالحمٌد ؼنٌمى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176272هند حسن عبده ٌوسؾ سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ملن مصطفى عبدالحمٌد احمد -المالن  -الثمانٌن  الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176127دمحم السٌد جوده عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتؤشٌر:   ، العصلوجى بملن السٌد جوده عبداللطٌؾ

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176124ك لٌده برلم    عبدالمادر دمحم منصور مصطفى ، تاجر فرد ،  سب -  76

 ملن احمد دمحم عبدالكرٌم -مركز الحسٌنٌة  -بحر البمر  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176296احمد عبدسا ه دسولى عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ، النعانمة بملن محمود عبدالحلٌم عبدالعظٌم الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176281دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتؤشٌر:   ، ش العروبه من ش وادى النٌل لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن احمد حماد رضوان حماد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  127214د عرفه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدٌح عٌ -  79

بملن جمال  1/ شمة  222الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تابع فى العاشر من رمضان / الحى العاشر / ثان العاشر من رمضان عمار رلم 

 ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  122939تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام دمحم السٌد دمحم دسولى ،  -  82

الزلازٌك عن نشاط تورٌدات عمومٌه واستٌراد وتوكٌالت تجارٌه  122939الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 عدا الكمبٌوتر 26محل  2تر ومستلزمات االمن الصناعى وعدد وآالت عدا الكمبٌوتر بناحٌة المصرٌه سن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176295احمد عاطؾ دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتؤشٌر:   ، مشتول الماضى بملن عبدالمنعم السٌد دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176282لم    اٌمن عبدالرحمن هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  82

 بملن اسامه عبدالرحمن هرٌدى-وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شارع ماهر اباظه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176122دمحم امام ؼرٌب امام الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 طرٌك بلبٌس انشاص الرمل بملن اٌمن دمحم دمحم هالل-ودى الـتؤشٌر:   ، بجوار كوبرى السع

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176294فاطمه عبدالحمٌد عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الهاوٌس صان الحجر المبلٌه ملن دمحم كامل دمحم دمحم
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 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176292م لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد لطب عبدالسال -  85

 ملن صالح هالل دمحم -المطاوٌة  -الـتؤشٌر:   ، بجوار مسجد آل البٌت 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22191222وفً تارٌخ  176291شٌماء محمود مسلم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الـتؤشٌر:   ، عزبه ضاهر م راؼب الحسٌنٌه ملن حسٌن الشافعى محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  172457دالٌا السٌد كمال دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

  سلٌم امام المسلمى ش االمام على / فلل الجامعه / الزلازٌك / بملن دمحم 17وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176292احمد دمحم احمد منصوردمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتؤشٌر:   ، ؼزالة الخٌس ملن احمد منصوردمحم احمد

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  176298عبدالرحمن مصطفى دمحم احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة ابوعرالى بملن مصطفى دمحم احمد

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  176298عبدالرحمن مصطفى دمحم احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

بؤمر محو رلم  2217/12/24وتم المحو بتارٌخ  2215/4/8بتارٌخ  144298العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كان للمذكور محل برلم

64551 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176287مشٌره الشبراوى خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الـتؤشٌر:   ، المناجاه  الصؽرى ملن خالد مرسى ابراهٌم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176288ز محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عبدالعزٌ -  92

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، النعامنه ملن سمٌر محمود حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176274دمحم اسماعٌل سالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 :   ، الجماٌلة بملن احمد محمود سلٌمالـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176123رشا الشبراوى دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 صان الحجرملن مسعد ابراهٌم مسعد عبدالمادر -صان الحجر المبلٌه -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  119316دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى احمد  -  95

 الـتؤشٌر:   ، نبتٌت / مشتول السوق بملن احمد دمحم ابراهٌم 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191222وفً تارٌخ  176122مجدى خٌرى مؽاورى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ملن خٌرى مؽاورى خلٌل  -الـتؤشٌر:   ، شلشلمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176289دمحم عبدالمنعم على سالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الـتؤشٌر:   ، ش احمد عرابى مشتول السوق ملن ثناء عبدالحمٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176272، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد عبدسا ه السٌد وفائى -  98

 الـتؤشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176148دمحم السٌد على دمحم ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ملن عبدالحمٌد دمحم دمحم عبدالحمٌد-تؤشٌر:   ، سواده الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176147عالء على ؼرٌب عبدالرحٌم منٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 م.راؼب بملن فٌصل الشافعى محمود-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ضاهر 
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وفً تارٌخ  176132مإسسة مإمن للتورٌدات التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

ملن دمحم مصطفى  -بجوار مسجد رب العالمٌن  -شارع عبدالعزٌز المرشى  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22191223

 متولى مصطفى االهوانى 

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  158499عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ سمٌر  -  122

بردٌن الزللزٌك ملن  1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مصنع مسمار ومفصالت وتشكٌل معادن واستسوارات فى منزل 

 حلمى عبدالفتاح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  174614، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم سٌد احمد مهدى  -  123

 بملن علوى جودة متولى  -المطاوٌة  -الـتؤشٌر:   ، الطرٌك الدولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176144دمحم رضا احمد ابراهٌم المتعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 صؾ الـتؤشٌر:   ، ش النادى بلبٌس ملن رضا احمد ابراهٌم المتعبو

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176117احمد دمحم عبدالمادر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، خلؾ التؤ مٌن الصحى بلبٌس ملكرجب حماد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176118حسٌنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد دمحم عرفات -  126

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر عطا سا ه سالمه ملن دمحم دمحم عرفات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176162شحات صبحى عنتر شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 ؤشٌر:   ، الزوامل / بملن كرم دمحم مصطفى الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176153دمحم احمد عبدالكامل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الحلمٌة بملن احمد عبدالكامل عٌسى- 1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  22191223وفً تارٌخ  176141اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد دمحم صابر عبدالعزٌز عبدالرحمن ، ت -  129

 ملن صبحى عبدالعزٌز متولى -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، دهمشا 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  148772احمد الشحات احمد دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ملن عمرو الشحات احمد الفمى  -ع الجالء وصؾ الـتؤشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  148772احمد الشحات احمد دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ملن سهر دمحم مصطفى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  132733لم    نفٌسة دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  112

 الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مكتب تورٌدات عمومٌه فى كفر الؽنٌمى منٌا الممح ملن دمحم رضا دمحم زكى

,  تم تعدٌل العنوان 22191223وفً تارٌخ  176146حسن حسٌن حسن المخزنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش مدرسة المشتركه المدٌمه /العصلوجى ملن حسٌن حسن حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  175298هاله السٌد سٌد احمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 مدوصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الهمشرى الهٌصمٌه فالوس ملن دمحم دمحم حسن سٌد اح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176122امل دمحم احمد عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتؤشٌر:   ، مٌت ربٌعه بملن دمحم منصور ٌوسؾ الشافعى

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191223وفً تارٌخ  176129حسن دمحم عبدالحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتؤشٌر:   ، مالمس بملن دمحم عبدالحلٌم احمد
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176125محمود دمحم دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتؤشٌر:   ، المنشٌه ملن على عبدالممصود على 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176155، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشحات دمحم شحاته عبدالمادر  -  118

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المدٌنه المنورة مشتول السوق ملن دمحم شحاته عبدالمادر

ـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 22191223وفً تارٌخ  159571بدر دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ، العزازى / بملن فاطمة احمد دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176122رامى احمد عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتؤشٌر:   ، السعدٌة بملن احمد عطٌه ابراهٌم على مطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176137بك لٌده برلم    دولت حسن دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  س -  121

 الـتؤشٌر:   ، تلحوٌن / بملن اكمل زكى مهران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176116شكرى على ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لى حسٌنالـتؤشٌر:   ، االسدٌه ملن ساره محمود ع

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176142صبحى عبدالنبى حفنى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ؼٌته بملن نعٌم عبدالنبى حفنى طنطاوى-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الترعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223ً تارٌخ وف 176154عال عبدالرحمن دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتؤشٌر:   ، ش الرشاح جسر المصرؾ ملن ورثة محمود عبدالحمٌد مطلك

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176133عمر صبحى السٌد على مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 مرسىوصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن هاشم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176124السٌد السٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ملن السٌد حسن عبدالحمٌد عبدالرازق-صان الحجر -الـتؤشٌر:   ، كوبرى الحاج احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223ً تارٌخ وف 176152حسن السٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 خلؾ العال للحدٌد  بلبٌس ملن رامى حسان بؽدادى -الـتؤشٌر:   ، مٌدان الطٌارة

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176126محمود بٌومى عبدالرحمن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ٌسرى احمد دمحم حسنوصؾ الـتؤشٌر:   ، الزوامل بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  148772احمد الشحات احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 22222الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة ش الجالء المرٌن بنشاط مكتب توكٌالت تجارٌة راس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  113759حسن سالمة دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، هرٌة رزنة / بملن عبدالنبى السٌد عبدربة دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176135احمد دمحم بكر على الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن جمال السٌد عبدالعال طه

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  172766ماجده صالح حسٌن حسٌن جلهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المستشفى / بملن هالل شعبان عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176158جمعه طلبه شاهٌن صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتؤشٌر:   ، الشٌخ جبٌل ملن دمحم طلبه شاهٌن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل  22191223وفً تارٌخ  176138دمحم عبدالمحسن السٌد ؼرٌب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش االسٌوطى النحال الزلازٌك ملن مدٌحه دمحم رشاد 56عنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176132ماجدة ابراهٌم محمود النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ملن ابراهٌم حسن حسن  -النحال  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176127السباعى ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتؤشٌر:   ، االخٌوة ملن دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176134تامر عبدالحفٌظ دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بنى عمرو دوامه فالوس ملن زٌنات صباح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176121هناء عبدالرحمن السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتؤشٌر:   ، الشٌخ جبٌل ملن جابر دمحم مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  159718اهٌم دمحم الدٌدامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام ابر -  139

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش م ش االنتاج ملن احمد صابر احمد الجناٌنى

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 22191223وفً تارٌخ  154281احمد ابراهٌم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش الشادر ملن دمحم على دمحم سعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  138471رشا ثابت نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتؤشٌر:   ، المصبى شرق / صان الحجر بملن احمد احمد على 

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  176151ن سعٌد دمحم عبدالفتاح فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحم -  142

 مشتول السوق بملن زٌنب محمود احمد اسماعٌل-طرٌك منٌا الممح  39, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223خ وفً تارٌ 176152السٌد كمال السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتؤشٌر:   ، كفر اباظه بملن دمحم رشدى نصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  132733نفٌسة دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتؤشٌر:   ، كفر الؽنٌمى منٌا الممح ملن دمحم رضا دمحم زكى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  132733ة دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نفٌس -  145

 ملن رضا دمحم زكى -الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن مخبز طبالى نصؾ الى فى كفر الؽنٌمى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223تارٌخ وفً  176139دمحم احمد دمحم االحمدى ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، هرٌه رزنه الزلازٌك ملن ابراهٌم دمحم  االحمدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176128هانى عبده محمود مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتؤشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن خالد عطٌه صابر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176136امل موسى عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 صان الحجر ملن ابراهٌم عبدالرحمن على السٌد-طرٌك سعود -الظواهرٌه -الـتؤشٌر:   ، السعدى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176145لاسم محمود عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش سعد زؼلول بلبٌس ملن حلٌمه عبدالعظٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176119على عبدالرإؾ عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 دسة الرى بملن الشحات على ٌوسؾمتفرع من هن-الـتؤشٌر:   ، شارع صالح سالم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176142كرٌمه دمحم رشاد جوده شرٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر احمد جبران بملن احمد عبدالفتاح سعد الدٌن

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  158499بك لٌده برلم    اشرؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  س -  152

 بردٌن الزلازٌك ملن حلمى عبدالفتاح دمحم 1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، منزل 

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  158499اشرؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 له محل اخر عن تجاره معدات واالت زراعٌه فى بردٌن ملن اسماء حلمى عبدالفتاح , وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176143اٌمان نور ابوالنور البساتٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شبرا النخلة بملن على الشحات عفٌفى

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  176156شدى خلٌفه ٌوسؾ نجٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء بهاء ر -  155

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، النخاس الزلازٌك ملن فالل عباس حلمى

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 22191223وفً تارٌخ  176115دمحم محمود عبدالستار حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ملن زٌنب خلٌل السٌد  -الـتؤشٌر:   ، سوادة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176149محمود احمد محمود على حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الزوامل ملن احمد محمود على حشٌش-وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الورثة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176364ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عٌد سالمه سالمان ، تاج -  158

 الـتؤشٌر:   ، لرٌه السالم بلبٌس ملن ناصر دمحم جابر

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176173محمود دمحم صبرى حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌه الخرس منٌا الممح ملن احمد عبدسا ه دمحم

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 22191227وفً تارٌخ  168226عماد حمدى عٌاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176182حسٌن دمحم حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش عزت الشرٌعى /المومٌه /ملن هدى على شعبان 42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176165ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى ابراهٌم ابراهٌم الدفراو -  162

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر بدران بملن اٌمن دمحم دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176179دمحم دمحم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ارع االنتاج بملن كمال دمحم على حسنالـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  173945وجٌه عبدسا ه عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 كشٌن ابوحماد ملن  عبدسا ه عبدالسالم محمود 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  173945فرد ،  سبك لٌده برلم    وجٌه عبدسا ه عبدالسالم محمود ، تاجر  -  165

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن ورشه نجاره موبٌلٌا فى ابوحماد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176172دمحم مصباح عبدالسمٌع زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 السعدٌه ابوحماد ملن  مصباح عبدالسمٌع زكى الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176161دمحم جمال عبددالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ملن عبدالهادى سلٌمان سٌد  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، سلمنت 
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 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  163719ك لٌده برلم    ابراهٌم النادى عنانى عطٌه ، تاجر فرد ،  سب -  168

عن نشاط وحدة دش وخلط اعالؾ برأسمال عشرة آالؾ جنٌه  163719الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى 

 شوبن بسطه ملن سماح نادى دمحم احمد - 2بناحٌة جمالون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  112129، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد دمحم الجمل  -  169

 الـتؤشٌر:   ، العدلٌة بملن ابراهٌم دمحم عزازى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176187السٌدة دمحم دمحم السٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ش نور االسالم / بملن دمحم على دمحم على الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  163719ابراهٌم النادى عنانى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 شوبن بسطه ملن سماح نادى دمحم احمد - 2الـتؤشٌر:   ،  جمالون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  163719،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم النادى عنانى عطٌه ، تاجر فرد -  172

 بناحٌة شوبن بسطه ملن سماح نادى دمحم 2218-4-18فى  163719الـتؤشٌر:   ، له مزرعة دواجن برلم 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191227وفً تارٌخ  176184نجاح فرج ٌونس عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتؤشٌر:   ، سوادة بملن عبده عبدالمنعم ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  173945وجٌه عبدسا ه عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 كشٌن ابوحماد 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن حظٌره مواشى فى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176167دمحم عطٌة لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرؾ دمحم -  175

 الـتؤشٌر:   ، سماكٌن الشرق ملن اٌهاب دمحم دمحم عزت 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176167اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 بناحٌة سماكٌن الشرق ملن دمحم دمحم عطٌه لاسم 2219-12-3فى  176167الـتؤشٌر:   ، له ورشة نجاره برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176188دمحم فاٌز حافظ السٌد العرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 عٌد سلٌمان دمحم سلٌمانوصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابومسلم ابوحماد ملن س

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176181دمحم عالء دمحم فإاد عوض الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت حمل ملن عالء دمحم فإاد عوض 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176162حسم مصطفى ابوهاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الزلازٌك  ملن اسامه عبدالحمٌد عبدالواحد -النحال -ش فاروق  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176162حسن مصطفى ابوهاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الزلازٌك  ملن اسامه عبدالحمٌد عبدالواحد -نحال ال-ش فاروق  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176175اشرؾ السٌد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتؤشٌر:   ، اوالد وافى بملن صالح السٌد عبدالعال دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176163جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناجى عبدالحمٌد عبدالعظٌم السٌد ، تا -  182

 ملن دمحم محمود عبدالعلٌم داود -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176178احمد دمحم سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 كفر الهمشرى بملن هابى عبدالبدٌع دمحم الشوادفى-لهٌصمٌة الـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176167اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتؤشٌر:   ، سماكٌن الشرق ملن دمحم دمحم عطٌه لاسم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176167ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم ، تاج -  185

 بناحٌة سماكٌن الشرق ملن اٌهاب دمحم دمحم عزت 2219-12-3فى  176167الـتؤشٌر:   ، له محل حداٌد وبوٌات برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227ارٌخ وفً ت 176183دمحم طارق دمحم التهامى عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 سنهوت بملن منى صالح السٌد عوض سا ه-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الطرٌك الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176164عمرو سامى عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 زلازٌك ملن اسماعٌل حسن اسماعٌلال-ش بسٌونى الزلازٌك بحرى  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176192امٌر احمد عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الـتؤشٌر:   ، خلؾ المركز الطبى جوار انس ابن مالن بلبٌس ملن احمد مسلم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176177احمد عبدالفتاح عبدالشافى ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك بنها منٌا الممح ملن محمود عبدالفتاح عبدالشافى ؼرٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176192دمحم دمحم عبدالسالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 شارع المستشفى بملن دمحم السٌد دمحم عطعوط 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176185طه دمحم ؼرٌب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتؤشٌر:   ، الزوامل ملن دمحم ؼرٌب دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176186اسامه سعٌد عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتؤشٌر:   ، نبتٌت م مشتول السوق ملن كامٌلٌا عبدالعزٌز دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176171عبدسا ه دمحم حسن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 الـتؤشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌلٌة بملن خالد حسن دمحم

تم تعدٌل  22191227وفً تارٌخ  123556جمال عبدالرحمن عبدالرحمن عبدسا ه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 رحمن عبدسا هالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، السماعنة بملن حسن عبدالرحمن عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176191سوسو جرجس تادرس مٌالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حى الزهور خلؾ المستشفى الحسٌنٌه ملن اشرؾ داود مٌخائٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176182احمد هشام كمال السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شبرا النخلة بملن امل عفٌفً عبدالعزٌز سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  131256صالح ابراهٌم دمحم دمحم كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ح ابراهٌم دمحم دمحم كشنالـتؤشٌر:   ، ش ٌونس البطرٌك / بملن صال

تم تعدٌل  22191227وفً تارٌخ  176172عماد عبدالحكٌم فرؼلى دمحم االسٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، االسدٌه ابوحماد ملن منى على ؼرٌب ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان  22191227وفً تارٌخ  176168د ،  سبك لٌده برلم    عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم جاب سا ه ، تاجر فر -  199

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طاروط ملن عبدالنبى دمحم على                                                             

تم تعدٌل العنوان  22191227 وفً تارٌخ 176174اسامه احمد مصطفى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ابوبكر الصدٌك حسن صالح الزلازٌك ملن  احمد مصطفى مصطفى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176169حمدى على ابراهٌم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن امٌرة عبدالصبور عبدالرحمن علىالصٌاؼٌن -الـتؤشٌر:   ، شارع السادات 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176189حاتم على على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتؤشٌر:   ، شارع اللواء توفٌك زٌدان بملن دمحم خٌرى دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  162792ٌده برلم    بدوى دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  223

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى منشاة ابو عامر ملن ابراهٌم دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176193امال عبدالحمٌد حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ب منٌا الممح ملن عاطؾ عبدالفتاح حسٌن سالموصؾ الـتؤشٌر:   ، زهر شر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176176رامى حسان بؽدادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتؤشٌر:   ، مٌدان الطٌاره خلؾ العال للحدٌد ملن حسن السٌد احمد حسن

تم تعدٌل  22191227وفً تارٌخ  176166م ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد السٌد عبدالممصود عبدالحلٌ -  226

 ملن السٌد عبدالممصود عبدالحلٌم ٌوسؾ  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصنافٌن المبلٌة 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22191228وفً تارٌخ  176225دمحم اسمر عطٌه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 الـتؤشٌر:   ، الطٌبه ملن اسمر عطٌه السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176221فرٌاله دمحم رشاد حسن عوض سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الشعاوره منٌا الممح ملن لدرى دمحم حسنى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  157219دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ؼاده سٌد محمود -  229

 الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تجاره االدوات المنزلٌه واالجهزه الكهربائٌه فى الحسٌنٌه ش ترعه سراج 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176211 دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 /ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /الحسٌنٌه /الزلازٌك ملن عاطؾ دمحم عطٌه دمحم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

/ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /ملن  1بناحٌة عمار رلم  176211ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، له معرض زٌوت سٌارات برلم العنو

 زكرٌا حسٌن حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  173716رضا عبدالمحسن عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ى ام رماد  بملن عبدالصادق عبدالرازق دمحم عزب وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  121942امٌن دمحم عبدسا ه احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش خالد بن الولٌد / حى ابو صٌام بملن امٌن دمحم عبدسا ه احمد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176223ود رضا السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  214

 الـتؤشٌر:   ، طحله بردٌن الزلازٌك ملن عبدالمحسن عبدالفتاح عطٌه سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22191228خ وفً تارٌ 176228دمحم احمد السٌد عبدالرحمن جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 المومٌة الزلازٌك بملن احمد حمدى دمحم-شارع الشٌن من شارع االمن الؽذائى  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 / ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /الحسٌنٌه  1عمار رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

ش الشهٌد طٌار احمد فإاد /الحسٌنٌه /  2بناحٌة محل رلم  176211العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، له مركز صٌانة سٌارات برلم 

 الزلازٌك ملن عاطؾ دمحم عطٌه
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 سجل العاشر من رمضان15286الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الفرع العاشر من رمضان لٌصبح رئٌسى لٌد رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 سجل العاشر من رمضان15286الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الفرع العاشر من رمضان لٌصبح رئٌسى لٌد رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ر االرضى طرٌك الزرلٌه الزلازٌك ملن رضوان الصادق دمحم السٌدالـتؤشٌر:   ، الدو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتؤشٌر:   ، الدور االرضى طرٌك الزرلٌه الزلازٌك ملن رضوان الصادق دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176215احمد عبدالحلٌم متولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  222

 ش هانى منشٌه اباظه الزلازٌك ملن احمد عبدالحلٌم متولى6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176221احمد عوض خاطر امام خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شروٌده ملن عوض خاطر امام

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176229احمد منٌر عبداللطٌؾ مصطفى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لطٌؾ العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المسجد الكبٌر كفر جمعه الزلازٌك ملن محمود منٌر عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176214هناء السعٌد احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 م مشتول السوق بملن هانى سمٌر محمود-الـتؤشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  166225حسام دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

المناجاة - 2عن نشاط بٌع زٌتون بناحٌة  محل رلم  166225وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الكبرى ملن دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176222 هانى عبدالرحمن احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش احمد السٌد من ش الماذون فالوس ملن احمد بكر الصادق حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176199دمحم ابراهٌم سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 عمران بملن ابراهٌم سلٌم ابراهٌم الـتؤشٌر:   ، كفر موسى

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176217احمد سمٌر صالح فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ملن سمٌر صالح فتح الباب  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، البالشون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176227حسٌن دمحم على مدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ملن تؽرٌد عوض اسماعٌل متولى  -النحال ثان  -الـتؤشٌر:   ، شارع سور الجامعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176224دمحم دمحم عبدالعاطى ابو مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بملن احمد عبدالرازق دمحم  -د الـتؤشٌر:   ، ام رما

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176212اٌمان ابراهٌم دمحم مسلمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 مشتول السوق بملن والء دمحم عبدالمنعم العطار-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع العروبة بجوار مدرسة التجارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176195لحلٌم عطٌه على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطٌه عبدا -  233

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر اكٌاد بملن محمود عبدالحلٌم عطٌه على

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 22191228وفً تارٌخ  176216حسن فتحى على عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتؤشٌر:   ، الصوالح ملن احمد السٌد دمحم
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تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176218دمحم مجدى عبدسا ه الصعٌدى جادسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 مشتول السوق بملن شحته السٌد دمحم عبده-وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176196ظٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدٌل نبٌل عبدالع -  236

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزنكلون بملن السٌد احمد عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  175427احمد صابر امام رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 ٌر:   ، تعدل الى الصفر بملن رواٌح دمحم دمحم حسن الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176197والء احمد عطٌه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 االشارة بملن احمد محمود احمد حسن-شارع مصطفى عارؾ  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176224ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم ؼرٌب طلبه ، تاج -  239

 الـتؤشٌر:   ، كفر دمحم اسماعٌل ملن دمحم ؼرٌب طلبه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176213السٌد على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ملن دمحم السٌد على -المرٌن  -عبدالناصر  الـتؤشٌر:   ، شارع جمال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176213السٌد على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 73974لٌد  2214-3-6اؼلك  1995-12-24الـتؤشٌر:   ، كان له محل بناحٌة المرٌن ملن دمحم مصطفى افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176222ابراهٌم بندارى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  242

 الـتؤشٌر:   ، ش سعد زؼلول جوار بنن الماهره منٌا الممح ملن عمرو فتحى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176223عاٌده خلٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 مدٌنه الصالحٌه الجدٌده ملن رضا خلٌل السٌد دمحم ممبال 2عماره لطاع  12الـتؤشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176194عماد وجٌه فتحى حسن عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ر منٌا الممح ملن  وجٌه فتحى حسن عبدالمطلبوصؾ الـتؤشٌر:   ، بٌشه عام

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176219احمد على عبدالحمٌد االسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ملن على عبدالحمٌد االسطى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، العصلوجى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176222نعٌم دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتؤشٌر:   ، حوض الندا بملن ابتسام دمحم سلٌمان سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176212الحسن دمحم رشدى دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 العدلٌة بملن دمحم فتحى حسن-الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة-المنطمة السادسة- 176وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176227عالء عبدالستار دمحم حسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 بدالستار دمحم حسٌنىالـتؤشٌر:   ، علٌم ملن ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  157219ؼاده سٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الـتؤشٌر:   ، ش ترعه سراج الحسٌنٌه ملن توفٌمه دمحم عبدسا ه عوض

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228فً تارٌخ و 157219ؼاده سٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن ادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌه ومفروشات فى سماكٌن الؽرب ملن احمد عبدالحمٌد احمد

,  تم تعدٌل العنوان 22191228وفً تارٌخ  166225حسام دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 المناجاة الكبرى ملكدمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل- 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 
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بناحٌةالمناجاة الكبرى ملن  2218-8-19فى  166225وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل تجارة ادوات صحٌه وتورٌدات عمومٌه برلم 

 ضٌاء الدٌن اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176198وائل دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش عثمان بن عفان المومٌه الزلازٌك ملن محمود دمحم البندارى13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176255 دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدسا ه -  254

 الـتؤشٌر:   ، الخطاره الكبرى فالوس ملن عبدسا ه دمحم سلٌم

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191229وفً تارٌخ  176251وائل عبدالستار حفنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتؤشٌر:   ، حفنا ملن  عبدالستار حفنى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  149519سمٌر عٌد عٌد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتؤشٌر:   ، سعود البحرٌة / بملن عٌد عٌد دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176229ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عماد ابراهٌم على دمحم سالم -  257

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع متفرع من شارع عمر بن الخطاب خلؾ مركز مشتول السوق بملن عماد ابراهٌم على دمحم سالمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229تارٌخ  وفً 176232شادى احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الزلازٌك بملن احمد على سلٌمان-فلل الجامعة -شارع ابوبكر الصدٌك  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176257عبدسا ه سعٌد عبدسا ه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 ٌن منٌا الممح ملن راضى عبدالمطلب دمحم راضى ؼرٌبوصؾ الـتؤشٌر:   ، كوم حل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176252عمر احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 البٌروم ملن عادل دمحم دمحم-الـتؤشٌر:   ، ش العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176259لٌده برلم    على دمحم على ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  261

 الـتؤشٌر:   ، شعفوره لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن دمحم على ابراهٌم سالم وخالد دمحم ابراهٌم خلٌل

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 22191229وفً تارٌخ  176239دمحم سعٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتؤشٌر:   ، داٌر الناحٌه اوالد مهنا بلبٌس ملن سعٌد مصطفى دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان  22191229وفً تارٌخ  176226اشرؾ عبدالعظٌم موسى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لن السٌد احمد حسٌنالعزازى بم-بجوار بنزٌنة عبده االكٌادى -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، العلوات 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176241علٌه ابراهٌم اسماعٌل الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة ابو رضوان ملن عبٌرة ماهر دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229تارٌخ  وفً 176225هناء دمحم حسن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتؤشٌر:   ، عرب دروٌش ملن دمحم سلٌمان حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176253ٌاسمٌن عٌسى عبدسا ه دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 بملن رضا عبدالفتاح دمحم-وصؾ الـتؤشٌر:   ، المرارمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176263رانٌا السٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 الـتؤشٌر:   ، ش االنتاج / بملن احالم ابوالفتوح دمحم 

م تعدٌل ت 22191229وفً تارٌخ  159652احمد مصطفى السٌد مصطفى  الفواخرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 ش الولٌد بن عبدالملن / حى الزهور / بملن مصطفى السٌد مصطفى  9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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 ٌه فى ش ابوبكر الصدٌك الزوابعه ابوكبٌروصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تجهٌز فول وطعم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176234ؼرٌب دمحم ؼرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272
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تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176246ده برلم    سهام عبدالهادى اللٌثى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  271

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش فاروق حجاج لسم الحناوى الزلازٌك ملن عواطؾ مبارن ؼنٌم عبده

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  152489ابراهٌم ابراهٌم عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش الماضى الحسٌنٌه ملن اٌمن احمد دمحموصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176242صالح حسن احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتؤشٌر:   ، الرست صان الحجر ملن حسن احمد عبدالعال عوض

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176265ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمسٌح مكرم حبٌب جند -  274

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع مجمع الشرلٌة / بملن وفاء دمحم على حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176256هانى السٌد دمحم السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحجاجٌه المستجده فالوس ملن ابراهٌم احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191229ً تارٌخ وف 176262مصطفى دمحم عبدالخالك سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع بزان بملن هشام شمس الدٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176252حماده السٌد عبده عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتؤشٌر:   ، بنى عامر ملن  السٌد عبده عبدالؽنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176261زكرٌا شعبان فرحات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتؤشٌر:   ، لهله الجبله بلبٌس ملن شعبان فرحات حسن فرحات

تم تعدٌل العنوان  22191229وفً تارٌخ  176245عرفه عبدالعاطى عبداللطٌؾ كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت بشار بملن عبدالعاطى عبداللطٌؾ كٌالنى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176254بسام ثروت على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الـتؤشٌر:   ، المناجاه الصؽرى بملن ثروت على دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176262الممصود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم عبد -  281

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كردٌده منٌا الممح ملن جاد دمحم جاد دمحم

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  139263حسن فضل حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

ش جالل الدسولى وابور المٌاه  127-الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر عن نشاط مكتب لتجارة اجهزة تعوٌضٌة بناحٌة شرلى 

 ثالثة آالؾ جنٌها 3222برأسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  139263حسن فضل حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

ش جالل الدسولى وابور المٌاه  127-ـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر عن نشاط مكتب لتجارة اجهزة تعوٌضٌة بناحٌة شرلى ال

 ثالثة آالؾ جنٌها 3222برأسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  131488ابراهٌم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 ؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تجاره وتعبئه مواد ؼذائٌه وعطاره فى مٌت بشار منٌا الممح الـت
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 الـتؤشٌر:   ، بحطٌط بملن ممدوح عبدالفتاح على

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176258عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد السٌد  -  286

 الـتؤشٌر:   ، الزاوٌه الحمراء فالوس ملن احمد السٌد عبدالعال

,  تم تعدٌل العنوان 22191229وفً تارٌخ  176233سوسن دمحم عبدالرحٌم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش دمحم عبده المومٌه الزلازٌك ملن دمحم فرٌد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176244دمحم دمحم عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176237م عاطؾ عطٌه عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌها -  289

 الـتؤشٌر:   ، ش باب السالم مولؾ المنصورة ملن السٌد احمد السٌد

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191229وفً تارٌخ  162553احمد صابر دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش سعد زؼلول امام بنزٌنه بنها بمنٌا الممح ملن حمدى محمود اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176238اٌهاب على عوض سا ه مخٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الرشاح بملن السٌد السٌد عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176264احمد دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتؤشٌر:   ، ش االنتاج / بملن حسانٌن احمد متولى 

تعدٌل العنوان ,  تم 22191229وفً تارٌخ  176235عبدالفتاح سعٌد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن سعٌد دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176231امنٌه احمد ناجى جوده فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 الزلازٌك بملن صالح مجاهد دمحم على-حى الزهور  13ش  74الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176228اسماعٌل دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 الـتؤشٌر:   ، لرٌة الدهاشنه ملن مدحت دمحم منٌر

م تعدٌل العنوان , ت 22191229وفً تارٌخ  176236نبٌل ابراهٌم ابوالنور ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع الؽرباوى انشاص الرمل بلبٌس ملن شعبان ابراهٌم ابوالنور

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176243امٌن الشٌخ عبدالكرٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 ن عبدالكرٌم احمد علىوصؾ الـتؤشٌر:   ، ش من طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك مل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176247احمد دمحم عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 الـتؤشٌر:   ، مول المعلمٌن ش المحافظه الزلازٌك ثان ملن دمحم عطٌه حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176249    دمحم صالح جابر السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  299

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحرٌة بملن صبحى جابر السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176242عمر عبدالحلٌم ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 ٌم دمحم احمدوصؾ الـتؤشٌر:   ، تل مفتاح ملن عبدالحلٌم ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  131488ابراهٌم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتؤشٌر:   ، مٌت بشار منٌا الممح ملن احمد سٌد مشتهرى على
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229ٌخ وفً تار 131488ابراهٌم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 ملن دمحم وهمان دمحم وهمان -االشارة  -شارع مرسى جمٌل عزٌز  3الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن مطعم كشرى فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176293دمحم حلمى دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 :   ، السعٌدٌه بلبٌس ملن حلمى دمحم رشاد احمدالـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176288رئٌفه مصطفى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السبعٌن الحلمٌه ابوحماد ملن دمحم عبدالعزٌز سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176296ٌاسر دمحم السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتؤشٌر:   ، الطوٌلة بملن صفاء دمحم دمحم مصطفى 

م تعدٌل العنوان , ت 22191212وفً تارٌخ  176274نجوى ابراهٌم دمحم ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ترعة مصطفى افندى / لرٌة السعٌدٌة / بملن تامر ابو حلوة ابراهٌم امام 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176272دمحم السٌد دمحم عبدالحلٌم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 ن صالح السٌد دمحم عبدالحلٌم وصؾ الـتؤشٌر:   ، منٌة سنتا / بمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176294احمد فتحى صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 الـتؤشٌر:   ، ع ابوحجر االسدٌه ابوحماد ملن على فتحى صالح محمود

تم تعدٌل  22191212وفً تارٌخ  176292بك لٌده برلم    عطٌه احمد النشوى عمر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  س -  329

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نشوه الزلازٌك ملن السٌد احمد النشوى عمر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176277دمحم السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 صبحى منٌا الممح ملن السٌد زكرٌا احمدالـتؤشٌر:   ، كفر شلشلمون ع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176281احمد عبدالمادر دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ملن عبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم دمحم  -بحر البمر  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  157422لٌده برلم     رضا رٌاض شحاته على ، تاجر فرد ،  سبك -  312

 الـتؤشٌر:   ، تعدل اسم المإجر /دمحم عبدالعزٌز موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176278عبدسا ه جمال البسٌونى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ملن عبده احمد حسٌن -صان الحجر  -ة وصؾ الـتؤشٌر:   ، صان المبلٌ

تم تعدٌل العنوان  22191212وفً تارٌخ  176299ابراهٌم الشبراوى ابراهٌم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش االٌمان من ش ترعه المنٌا فالوس ملن السٌد محمود موسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176275اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مإسسه النجار للمالبس ، ت -  315

 الـتؤشٌر:   ، ش سالم ؼازى وابور النور فالوس ملن ثرٌا فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176267هبه دمحم امٌن شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ؤشٌر:   ، ش هارون الرشٌدى / المساكن التعاونٌة بملن امال دمحم كامل حافظ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176284حسن على دمحم على احمد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن سٌاده دمحم على الؽمرى

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176297 السٌد على سطوحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  318

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش محمود العزازى من طرٌك عبدالمنعم رٌاض بلبٌس ملن دمحم على سطوحى على
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212تارٌخ  وفً 162235مجدى دمحم حسٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش جمال عبدالناصر ملن عبدالجواد محمود السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176273احمد جمال احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 حامدملن وائل جمال احمد  -الـتؤشٌر:   ، مٌت حمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176269اسماعٌل احمد ٌوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتؤشٌر:   ، نشوة ملن اٌمن احمد ٌوسؾ 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22191212وفً تارٌخ  117282هبة احمد ابوهاشم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش / مشتول السوق بملن دمحم سلٌمان ؼرٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176271حسن ابراهٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الـتؤشٌر:   ، الدمٌٌن فالوس ملن دمحم ابراهٌم السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176279م دمحم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌ -  324

 الزلازٌك ملن دمحم ابراهٌم دمحم على مرسى-حسن صالح -الـتؤشٌر:   ، ش السٌد دمحم ابو سمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212 وفً تارٌخ 176291دمحم سامى السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ملن عبدالمنعم دمحم عبدالظاهر -الـتؤشٌر:   ، سوادة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176287فارس عوض عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ملن عوض عبدالعزٌز محمود -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176298نادى على سعودى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ه -  327

 الـتؤشٌر:   ، العصلوجى الزلازٌك ملن سعٌد ابراهٌم دمحم سالمه

العنوان ,  تم تعدٌل 22191212وفً تارٌخ  176283احمد عاطؾ عبدالرحمن داإد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ملن عاطؾ عبدالرحمن داإد  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت بشار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  121571ابراهٌم دمحم ابراهٌم الشٌشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش بور سعٌد بملن ابراهٌم احمد البطرٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  151229عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحاب دمحم دمحم  -  332

 الـتؤشٌر:   ، برج السالم ش السوق بملن زٌنات احمد السٌد الزهار 

ل العنوان , تم تعدٌ 22191212وفً تارٌخ  176266دمحم نجٌب دمحم عوض سا ه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش دمحم رفعت / حى الزهور / بملن عطٌات عبدالرحمن دمحم االهوانى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176276محمود دمحم توفٌك دمحم احمد بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 بدالعظٌم حجاجوصؾ الـتؤشٌر:   ، الصنافٌن منٌا الممح ملن سمٌره ع

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌخ  176272منى عبدالحكٌم دمحم حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصحافه مشتول السوق ملن ابراهٌم مصطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191212وفً تارٌخ  176268دمحم دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 ، بنى عامر بملن وفاء دمحم دمحم ابراهٌم 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191212وفً تارٌخ  176289عمرو عبدالمنعم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 بحر البمر ملن عماد الدٌن حسن صادق  2الـتؤشٌر:   ،  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176292اسالم دمحم الشحات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 عبدالمعبود ممبل الدور االول النٌل بالزا الصالحٌه الجدٌده ملن عبدالمعبود دمحم 34الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176282زؼلول دمحم هاشم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الـتؤشٌر:   ، شنبارة ملن حسام الدٌن حسن عبدالكرٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212رٌخ وفً تا 176322خالد شحاتة ابراهٌم شخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 ملن اٌمان عزت ابراهٌم خلٌل  -الـتؤشٌر:   ، شلشلمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191212وفً تارٌخ  176285الفت راضى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 الـتؤشٌر:   ، صفط الحنه ابوحماد ملن رمضان عطٌه سلٌم عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191211وفً تارٌخ  175488مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 صان الحجر ملن عبدالصمد عبدسا ه عبدالصمد -صان المبلٌه -الـتؤشٌر:   ، تانٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213ٌخ وفً تار 176319دمحم احمد عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ملن تامر السٌد احمد زٌدان  -النحال  -الـتؤشٌر:   ، شارع الشهٌد رشاد الشناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  163438عمر دمحم رٌاض الرماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

عن نشاط مكتب مماوالت عامة وتورٌد مستلزمات البناء والتورٌدات العامة)عدا مجاالت الـتؤشٌر:   ، للمذكور محل رئٌسى آخر 

 لرٌة السالم بملن دمحم دمحم رٌاض-الكمبٌوتر والحاسب اآللى(بناحٌة عزبة التل 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 22191213وفً تارٌخ  176327هانى ابراهٌم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ملن دمحم دمحم دمحم البطل  -المحطة  -بجوار مسجد الرحمة  -الـتؤشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان  22191213وفً تارٌخ  176315احمد دمحم الهادى عبدالممصود عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 عبدالحمٌد دمحم عرالى, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع ابواسماعٌل بملن نجات 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176112فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ش دمحم نجٌب المالن ابوحماد2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213ارٌخ وفً ت 176112فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 المالن-ش دمحم نجٌب  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن حظٌره مواشى تربٌه وتسمٌن وحالب فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176328خالد عادل حمٌده خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 زبه الحمراء ملكاحمد دمحم ابراهٌمالع-اكتوبر  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176317سامى سعٌد جمعه اسماعٌل مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الزلازٌك ملن هبه دمحم عبدسا ه عبدسا ه -حى الزهور -ش الوسطانى  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176325عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حٌاتى عبدالؽنى اسماعٌل  -  349

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الشٌخ الشعراوى حى مبارن  ملن سالم دمحم سالم اسماعٌل

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22191213وفً تارٌخ  163438عمر دمحم رٌاض الرماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لرٌة السالم بملن دمحم دمحم رٌاض-الـتؤشٌر:   ، عزبة التل 

وفً تارٌخ  176323مإسسه ابوالجداٌل لتجاره االدوات واالكسسوارات والخردوات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 شٌماء صالح عبداللطٌؾتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك الممابر مالمس منٌا الممح ملن  22191213

تم تعدٌل  22191213وفً تارٌخ  176324رؼدة السٌد العربى عبدالعزٌز دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 برج النجاة حى الزهور / امام مدرسة الشبان / بملن احمد شولى كامل على شرؾ  8العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176311دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرؾ شحته مصطفى -  353

 الـتؤشٌر:   ، كفر مسعود حجازى بلبٌس ملن شحته مصطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176318صالح دمحم دمحم الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش السٌد حسٌن فالوس ملن دمحم دمحم الٌمانى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176324مدحت شعبان نبٌه متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتؤشٌر:   ، البٌوم بملن اسامه شعبان نبٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  156961، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ضٌاء دمحم دمحم صالح الدٌن موسى -  356

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اوالد سٌؾ بلبٌس ملن ضٌاء دمحم دمحم صالح الدٌن موسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176326دمحم السٌد دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ـتؤشٌر:   ، العباسه ابوحماد ملن السٌد دمحم ؼرٌبال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176322هبه حلمى جابر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 الـتؤشٌر:   ، واحد الصالحٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن على عبدالعزٌز على

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176325دالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى عبدالفتاح دمحم عب -  359

 ملن دعاءعبدالحمٌد دمحم السٌد  -الحسٌنٌة  -شارع الشهٌد طٌار  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة البردٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213ارٌخ وفً ت 152162مصطفى محمود خلٌل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176313السٌد دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتؤشٌر:   ، ع بحر البمر بملن احمد دمحم احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176314مروه السٌد ؼرٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتؤشٌر:   ، ش السبٌل كفر دمحم حسٌن الزلازٌك ملن احمد حامد احمد مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  139528دمحم عبدالحمٌد عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 المومٌة بملن دمحم شحاته عبدالفتاح  -ش االٌمان  133وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  139528دمحم عبدالحمٌد عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 ى االخر وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176322دمحم دمحم الشاورى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ملن صباح دمحم لطب -السوق التجارى  124عمار رلم  -الـتؤشٌر:   ، الصالحٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176321  لطفى حماده دمحم لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  366

 الـتؤشٌر:   ، كفر اكٌاد بلبٌس ملن صفاء رجب دمحم

تم تعدٌل  22191213وفً تارٌخ  176323احمد دمحم عبدالمحسن ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 مبارن بملن محمود الصاوى محمود حى-شارع محمود الصاوى 7العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176112فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ش دمحم نجٌب المالن ابوحماد2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن نشاط مزرعه دواجن بٌاض وتسمٌن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176316العال عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رجب عبد -  369

 الـتؤشٌر:   ، االسدٌة بملن احمد دمحم ٌوسؾ
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تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176329كرٌم لتجاره وتسوٌك الكرتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 ٌر:   ، ش المنشٌه المدٌم طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك ملن دمحم كامل خلٌل متولىوصؾ الـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  176312اسماعٌل دمحم حمدى توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 هٌموصؾ الـتؤشٌر:   ، ش مصطفى كامل النحال الزلازٌك ملن احمد ابراهٌم ابرا

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌخ  126347امٌمه عبدالعزٌز دمحم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 الصٌرافٌه المرٌن ملن صالح دمحم حسن دروٌش 125وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191213تارٌخ  وفً 176312هٌثم رمضان على على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصوه ملن  رمضان على على ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176328ممدوح احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 د علىالـتؤشٌر:   ، المناجاه الصؽرى الحسٌنٌه ملن ابوالفتوح حسن السٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  128167دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 الـتؤشٌر:   ، ش الوحده الوطنٌة م من ش االنتاج / بملن هند دمحم منصور شعٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191213تارٌخ وفً  176326هبه دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 ، السعٌدٌة بملن دمحم فهمى امام الكبٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176321دمحم السٌد محمود عزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 دمحمفالوس ملن اسماعٌل احمد اسماعٌل-الـتؤشٌر:   ، ش احمد عرابى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191213وفً تارٌخ  176322ولٌد عبده محمود مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 ملن محمود مجاور عبدسا ه -منازع -الـتؤشٌر:   ، سعود المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  172533احمد دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى كفر عمار/ لنتٌر / بملن محمود دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176361حامد عٌسى على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 ٌة بملن عالء الدٌن احمد زكى الملشالمساكن التعاون-شارع صالح الدٌن االٌوبى  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176359السٌد على دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الـتؤشٌر:   ، جهٌنه المبلٌه ملن على دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176336لٌلى عبدسا ه احمد ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الزلازٌك ملن دمحم دمحم عبده-حى الزهور  3ش  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176334احمد على حسن مصطفى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 الزلازٌك بملن على حسن مصطفى ٌوسؾ-لكونت شدٌد ا-ش ابراهٌم عبدالممصود 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191214وفً تارٌخ  176329مإسسة الورلى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 ملن منى باز دمحم باز -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، بنى جرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176354، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عالء دمحم ابراهٌم هنداوى  -  385

 ش صالح الدٌن االٌوبى المساكن التعاونٌه ثان الزلازٌك ملن احمد مصطفى مصطفى دمحم8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  131942دمحم السٌد السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 ملن رمضان عطٌة ٌوسؾ -شارع المدارس الصٌادٌن  17الـتؤشٌر:   ، نعدٌل العنوان الى 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل  22191214وفً تارٌخ  175529مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

ئٌسى اخر بنشاط تعبئة سكر / بناحٌة كفر ااالشراؾ مركز الزلازٌك / بملن احمد العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح محل ر

 ابراهٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176363دمحم عبدالعزٌز تونى طوفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 ه على ابراهٌمش البندارى النحال  الزلازٌك ملن سٌد 56الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176349باسمة سعٌد سعٌد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 ملن اٌمن دمحم هشام سعٌد -الـتؤشٌر:   ، المبة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176353محمود طارق محمود صالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكننه ابوحماد ملن طارق محمود صالح حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  156713دمحم طلعت شبراوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مواشى حالبه فى سعده ابوخلٌل النوافعه فالوس ملن احمد طلعت شبراوى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176365سبك لٌده برلم      السٌد عبدسا ه السٌد حسن ، تاجر فرد ، -  392

 ش االمام الشافعى حى مبارن الزلازٌك ملن محمود ابراهٌم دمحم دمحم 12الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176366دمحم سمٌر احمد علٌوه حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 الـتؤشٌر:   ، مدخل ع حمدى ابوحماد ملن احمد سمٌر احمد علٌوه

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176343شحاته دمحم شحاته ؼرٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الطوٌله ملن احمد دمحم شحاته ؼرٌب ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176362ابراهٌم بندارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالعال -  395

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بندر فالوس جوار بوابه الساحه الشعبٌه فالوس ملن السٌد عبدالحمٌد دمحم عرالى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214تارٌخ  وفً 176345عادل الددمونى للبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 ش صالح الدٌن /المومٌه / الزلازٌك ملن عفاؾ دمحم  سعٌد احمد 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  157414جمال صدٌك عبدالصادق عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 بن العاص مستشفى صٌدناوى الفزلازٌك ملن عزة سلٌم صالحوصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش عمرو 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  157414جمال صدٌك عبدالصادق عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش عنرو بن العاص بجوار مستشفى صٌدناوى / الزلازٌك بملن عزت سلٌم صالح فٌاض

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  156372ابراهٌم عفٌفى متولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طهره حمٌد الزلازٌك ملن صبرى دمحم عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176344نور عبدالواحد على عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصنافٌن المبلٌة بملن رندا عزت على عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176362على مصطفى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتؤشٌر:   ، المزارله ملن  شٌماء السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  135948محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صبحى جودة -  422

 الـتؤشٌر:   ، كفر الزلازٌك المبلى منٌا الممح ملن صبحى جودة محمود

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22191214وفً تارٌخ  94755خالد ابراهٌم دمحم السٌد عطوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى عزبة حسٌن افندى مشتول السوق ملن حمدى دمحم دمحم دمحم شحاتة 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176367دمحم الصادق دمحم سلٌمان معالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 عوض عبدالفتاح وصؾ الـتؤشٌر:   ، منشاه عبدون فالوس ملن عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176338دمحم الشحات احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 ملن الشحات احمد دمحم على  -الـتؤشٌر:   ، نشوة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176351شٌماء دمحم عبدالممصود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 مركز صان الحجر بملن دمحم رجب عبدسا ه-وصؾ الـتؤشٌر:   ، النجٌحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176339شٌماء دمحم الصاوى رشاد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 صاوىوصؾ الـتؤشٌر:   ، المزارله ملن شٌماء السٌد دمحم ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176352عبدالعزٌز شاكر الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 الـتؤشٌر:   ، نزله العزازى ابوحماد ملن منصور دمحم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191214خ وفً تارٌ 176358تامر السٌد عباس دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، النعانمة بملن السٌد عباس دمحم

تم تعدٌل  22191214وفً تارٌخ  175529مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر االشراؾ بملن احمد ابراهٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل  22191214وفً تارٌخ  175529مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

المناٌات / الشرلٌة / براسمال عشرون الؾ جنٌه بنشاط /  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة /  ش المٌنى 

 مكتب مماوالت عامه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176335مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن موسى ح -  412

 الصوالح بملن ولٌد حسن موسى حمود-الـتؤشٌر:   ، عزبة عوده 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176342عمرو عماد الدٌن دمحم ربٌع خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 ملن ابراهٌم دمحم السٌد  -االشارة  -شارع عطٌة االسكندرانى  12صؾ الـتؤشٌر:   ، و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  123397احمد السٌد عطٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 ٌن الـتؤشٌر:   ، تعدل الى كفر ابراش / مشتول السوق بملن محمود السٌد زٌن الد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176357نور السٌد دسولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 الـتؤشٌر:   ، الحوض الطوٌل بملن السٌد دسولى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  153221سٌؾ الدٌن السٌد ابراهٌم السٌد ؼبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، العزازى / بملن سامى فتحى عطٌة دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176337هانى السٌد السٌد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 الـتؤشٌر:   ، انشاص الرمل بملن وئل صبحى رشاد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176356صر عبداللطٌؾ على الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نا -  418

 سعدون ملن  ناصر عبداللطٌؾ على الملٌجى-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش عبدالمنعم رٌاض 

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176341ابراهٌم احمد دمحم كمال دمحم ابوخلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 الزلازٌك بملن عبدالحمٌد دمحم عبدالعزٌز-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش/ صالح ابورحٌل الحناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176347هٌثم عٌسى عبدسا ه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتؤشٌر:   ، بردٌن بملن هشام صالح حسن



 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 جشجوال ي

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  172534خالد علٌوه احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى السماعنه بملن احمد علٌوة احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176342احمد السٌد دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتؤشٌر:   ، كفر شاوٌش ملن  السٌد دمحم لطب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176332،  سبك لٌده برلم     مها السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد -  423

 الزلازٌك البحرى بملن صالح ابراهٌم دمحم سلٌمان-الـتؤشٌر:   ، شارع البكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176346حماده احمد السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 شٌر:   ، المسلمٌه ملن على دمحم عطٌه على الـتؤ

تم  22191214وفً تارٌخ  176331جمال الشٌخ لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة السكران /النخاس /ملن تامر دمحم السٌد على

تم  22191214وفً تارٌخ  176331وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال الشٌخ لتجارة  -  426

-2-5والؽى فى  2229-4-7فى  118656تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كان له محل بٌع وتوزٌع منظفات صناعٌة برلم 

 بناحٌة ش عمرو بن العاص منشٌة السالم ملن عماد حسن السٌد 2217

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176333عطٌه عبدسا ه عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 الـتؤشٌر:   ، طحلة بردٌن بملن عبدسا ه عبدالعظٌم دمحم

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191214وفً تارٌخ  176332اشرؾ ناجى هرٌدى ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 انشاص الرمل ملن عالء الدٌن ناجى هرٌدى ادم -جمعٌة المهندسون المستثمرون -11الـتؤشٌر:   ، ش المجزر امام بوابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176332اشرؾ ناجى هرٌدى ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 بناحٌة بنى هالل ملن الطالب1998-12-13فى  123ن سٌارات برلم الـتؤشٌر:   ، له محطة تموٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176348ابراهٌم السٌد على احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة بملن فوزٌة دمحم حسانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  176355ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزت حفنى دمحم حفن -  431

 ملن حفنى دمحم حفنى  -الـتؤشٌر:   ، ترعة بحر فخر طاروط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191214وفً تارٌخ  134522خالد السٌد دمحم حسٌن ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ٌر:   ، الملعه المرٌن ملن دمحم ثروت دمحم اسماعٌل الشبراوىالـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌخ  176352ماٌسه السٌد السٌد حفنى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طحله بردٌن الزلازٌك ملن دمحم عبدالرازق دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  139931ٌن دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌناس دمحم نجٌب ام -  434

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، العزٌزٌه ملن ابراهٌم دمحم جاد عبدالرحمن

عدٌل العنوان , تم ت 22191215وفً تارٌخ  139931اٌناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 بناحٌة العزٌزٌه ملن عبدالرحمن دمحم عبدالمادر 2214-6-11فى  139931وصؾ الـتؤشٌر:   ، لها مخبز بلدى برلم 

 22191215وفً تارٌخ  176372مإسسة عبدالعاطى لتجارة لطع ؼٌار سوست سٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 ملن حسن الهادى العزازى  -:   ، كفر العزازى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  139931اٌناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

ى بناحٌة العزٌزٌه عن نشاط مخبز بلدى نصؾ آل 139931وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ملن ابراهٌم دمحم جاد عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176391عٌد عبدالشافى فرج لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 ش الشبراوى /خلؾ الساحه الشعبٌه /ملن عاطؾ عبدالعزٌز عبدالنبى  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176375صطفى دمحم االسود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء احمد م -  439

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الجراٌة بملن احمد مصطفى دمحم االسود

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191215وفً تارٌخ  132452السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 الـتؤشٌر:   ، كفر الحوت ملن الطالب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  132452السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

لن زٌنب بناحٌة الزاوٌه الحمراء خلؾ المسجد الكبٌر م 2212-2-6فى  132452الـتؤشٌر:   ، له محل لطع ؼٌار سٌارات برلم 

 منصور احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176389احمد حسٌن الشوادفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 االسدٌه ملن احمد عاطؾ دمحم ابو هاشم -الـتؤشٌر:   ، ش المستشار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176393منال شلبى ٌوسؾ حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 الزلازٌك ملن ابو مسلم اسماعٌل ماضى -االشارة -ش ابو بكر الصدٌك  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176397دمحم عباده عطٌه على دمحم عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 مصطفى زٌدان المرٌن ملن احمد دمحم احمد عبدالرحمن وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176385دمحم المؽازى صالح نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 مشتول السوق بملن دمحم فاروق صبرى-الـتؤشٌر:   ، المنٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176381فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد نبٌل سلٌمان سلٌمان خضر ، تاجر  -  446

 امام مولؾ العاٌد المدٌم بملن نجالء دمحم دمحم على-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 22191215وفً تارٌخ  176382نادر خلٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 الـتؤشٌر:   ، شٌبه ملن فاطمه دمحم الصؽٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176373رضا دمحم عاكؾ عزت دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت حمل ملن دمحم دمحم عاكؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176387دمحم الهادى بدر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 الـتؤشٌر:   ، كفر زٌدان مندٌل بملن متولى السٌد على عبدالعاطى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191215وفً تارٌخ  176392رانٌا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ، البوهى منشاه ابو االخضر الزلازٌك ملن نهى حسن عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176372اٌهاب دمحم عبدالرحمن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

  وصؾ الـتؤشٌر:   ، السماعنه ملن دمحم عبدالرحمن احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142498سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 الـتؤشٌر:   ، المناجاه الكبرى الحسٌنٌه ملن عبدالسالم ابراهٌم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142498سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن استٌراد فى المناجاة الكبرى ملن دمحم على دمحم كامل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176396السٌد احمد دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 الحسٌنٌة بملن دمحم احمد عطٌه ابراهٌم-ى بندر الحسٌنٌة الـتؤشٌر:   ، شارع المستشفى االمٌر

تم  22191215وفً تارٌخ  176371مإسسة عسكر لبٌع البطارٌات واطارات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض امام مسجد الكوٌتٌة ملن اٌهاب احمد عسكر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176388السٌد موسى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الـتؤشٌر:   ، سعود المبلٌه ملن موسى السٌد ابراهٌم

تعدٌل العنوان , تم  22191215وفً تارٌخ  176383اٌمان على حافظ على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر مصطفى افندى بملن على حافظ على سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142272اسامه السٌد جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 ناء عنهلإلستؽ 2219/9/1فى  13287الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142272اسامة السٌد جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 لإلستؽناء عنه 2219/9/1فى  13287الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر المودع برلم 

وفً تارٌخ  142272، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مإسسة اسامه جمعه للمماوالت العامه وتورٌد مواد البناء -  462

 لإلستؽناء عنه 2219/9/1فى  13287تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر المودع برلم  22191215

ٌل العنوان , تم تعد 22191215وفً تارٌخ  169282عمرو على احمد موسى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 ش مسجد التوحٌد ابوحماد ملن على احمد موسى 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  169282عمرو على احمد موسى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 جد التوحٌد المإجر على احمد موسىوصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن بٌع وتداول ادوٌه ولماحات بٌطرٌه فى ش مس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  128252اٌهاب اسماعٌل فهمى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش م من ش حسنى جاب سا ه حى المؽازى ابو حماد ملن وداد السٌد فوزى طنطاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  128252فهمى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌهاب اسماعٌل -  464

 بسبب االستؽناء عنه 2216-4-14فى  4914الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء المحل اآلخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215تارٌخ  وفً 148122عبدسا ه صالح دمحم عبدسا ه الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حفنا / بملن صالح دمحم عبدسا ه الصباغ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142272اسامه السٌد جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 ازٌك بملن الطالبالـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة نشوة مركز الزل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176394عبده السٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 الـتؤشٌر:   ، ش السالم كفر العزازى ابوحماد ملن ٌاسر السٌد عطٌه

وفً تارٌخ  142272د ،  سبك لٌده برلم    مإسسة اسامة جمعه للمماوالت العامه وتورٌد مواد البناء ، تاجر فر -  468

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة نشوة مركز الزلازٌك بملن الطالب 22191215

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176379امل فوزى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 الـتؤشٌر:   ، الجعفرٌة بملن السٌد دمحم عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176368حازم عبداللطٌؾ عرفة عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 ملن عبداللطٌؾ عرفة عبداللطٌؾ -وصؾ الـتؤشٌر:   ، مشتول السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  169282فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو على احمد موسى ، تاجر  -  471

 ش مسجد التوحٌد ابوحماد 2الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تصنٌع االدوٌه البٌطرٌه لدى الؽٌر فى محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176428هانى محمود السٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 الزلازٌك بملن رائد سعٌد دمحم حمزة-الحسٌنٌة -على طرٌك المعهد الدٌنى-شارع دمحم على1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176382منى عبدالمنعم الشحات محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 ملن عبدالخالك سمٌر عبدالخالك -ع سعد زؼلول بجوار التوحٌد والنور وصؾ الـتؤشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  165355امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

الخطاب / فلل الجامعه / الزلازٌك ش عمر بن  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط مطعم اسمان بناحٌة / 

 بملن هشام ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  142498سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 جاه الكبرى الحسٌنٌهالـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مصنع لتصنٌع وتجمٌع الساعات وعلب الهداٌا والنظارات فى  المنا

تم تعدٌل العنوان  22191215وفً تارٌخ  176376شرٌؾ احمد عبدالحمٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك هرٌه المدٌم ش ابو مناع ملن نجاح ٌحٌى دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176395ٌده برلم    دمحم احمد عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  477

 الصالحٌة الجدٌدة بملن احمد مصباح على دمحم 8الحى الثالث مجاورة  24/2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176378احمد دمحم دمحم دمحم نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 الـتؤشٌر:   ، شارع سعد زؼلول بملن عبدالشافى محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  165355امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  479

 ش عمر بن الخطاب فلل الجامعه الزلازٌك ملن هشام ابراهٌم دمحم31وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  165355امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 شارع عمرو بن العاص فلل الجامعه الزلازٌك ملن دمحم ابراهٌم السٌد 18فى  وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن بٌع اسمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  132452السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

  132452تر ومجاالته تابع للسجل التجارى رلم الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر  تصنٌع وتجمٌع ادوات كهربائٌه عدا الكمبٌو

 برأسمال عشرة آالؾ جنٌه بناحٌة كفر الحوت ملن الطالب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191215وفً تارٌخ  176386دمحم اٌهاب دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 ملن ناهد احمد ؼرٌب  -الـتؤشٌر:   ، الشبانات 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  165221زٌنب عبدالفتاح عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر حفنا / بملن رضا دمحم عبدالؽنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176377سعٌد لتجارة المراتب والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع سعد زؼلول بملن دمحم رضون رضوان

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176374اسماعٌل احمد فإاد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  485

 ملن  احمد فإاد عبدالحمٌد  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع سوق االثنٌن 
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 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌخ  176392دمحم عالء الدٌن خٌرى فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، هرٌة رزنة بجوار المرور بملن عبدسا ه فوزى ٌوسؾ سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176434دمحم دمحم دمحم سالم شرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش مركز مشتول السوق ملن عمرو دمحم دمحم  شرفه

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176423دمحم حسام السٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 بدربهاكتوبر بملن دمحم فتحى ع6وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176425دمحم عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمبارة المٌمونة بملن سعٌد دمحم عبدالحافظ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191216وفً تارٌخ  176437احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 ، الطاهره الزلازٌك ملن وحٌد عبدالرحمن عوض

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176418احمد خالد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 بندؾ بملن دمحم ابومسلم مسلم-الـتؤشٌر:   ، شارع السوق 

تم تعدٌل  22191216وفً تارٌخ  176425عبدالرحمن السٌد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  492

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، بٌشه لاٌد الزلازٌك ملن حسن حسن سٌد احمد

تم تعدٌل  22191216وفً تارٌخ  176429اٌمان عبدالرإؾ عبدالمجٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 ملن بسبوسة عبداللطٌؾ عباس جسن -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، بردٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176412عطاهلل دمحم عطاهلل العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 ة دمحم حسن ابوالخٌرالـتؤشٌر:   ، صان الحجر مدخل البلد بجوار المطافى ملن/ فاطم

تم تعدٌل العنوان  22191216وفً تارٌخ  176419رحاب احمد عبدالمنعم السٌد دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجوسك بملن احمد عبدالمنعم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176417    دمحم عبدالمعطى عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  496

 فالوس ملن احمد عبدالمعطى عبدالمنعم السٌد-خلؾ وكالة ابو مهنى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المدرسه المدٌمه 

تم تعدٌل  22191216وفً تارٌخ  176424عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 لعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع نصار عطوه مٌت ردٌن ابوحماد ملن دمحمعبدالمعبود عبدالمعطىا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176421محمود احمد السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 د حسن داودمركز صان الحجر بملن احمد السٌ-الناصرٌة -الـتؤشٌر:   ، المساعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176414كمال دمحم كمال ابراهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، خلؾ المحكمه الجدٌده بلبٌس ملن فاطمه على عمر البطرٌك 

تم تعدٌل العنوان  22191216وفً تارٌخ  176416سبك لٌده برلم     دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم جندى ، تاجر فرد ،  -  522

 الحسٌنٌه ملن  ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، كوبرى بحر البمر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176432محمود عشماوى عبدالصمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 بجوار مطعم ابوسالم بملن عماد دمحم ٌوسؾ الٌاسرجى-الـتؤشٌر:   ، شارع االنتاج وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176399فادى عاطؾ ٌوسؾ عزمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 زمى نسٌم فرٌد / شارع المومٌة / الزلازٌك بملن عاطؾ ٌوسؾ ع 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176422عبدالؽنى عطٌه على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 الـتؤشٌر:   ، شارع سعد زؼلول بملن رضا عطٌه على

م تعدٌل العنوان , ت 22191216وفً تارٌخ  176421علٌوة متولى علٌوة على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 ملن اشجان السٌد كامل  -مشتول السوق  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع فاطمة الزهراء 

تم  22191216وفً تارٌخ  176411ابو المجد للتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 االسكان والتعمٌر /ملن نجوى لطفى كمال الدٌن عمارات بنن 19تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  111854محمود دمحم احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176424نٌفٌن سعٌد عبدالعزٌز شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 ش حسن صابر متفرع من ش طلبه عوٌضه /المومٌه /الزلازٌك ملن احمد سمٌر عاطؾ عبدالعال 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176422سبك لٌده برلم    رضا دمحم دمحم حسن البرى ، تاجر فرد ،   -  528

 ملن دمحم عجمى دمحم  -حى االربعٌن  -الـتؤشٌر:   ، شارع فلسطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  52197لٌلى على على دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 زرٌك بملن/ عبدسا ه السٌد نصر الـتؤشٌر:   ، صفط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  52197لٌلى على على دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 صفط زرٌك دٌرب نجم مكتب االبراهٌمٌه 2الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مواد بناء فى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176415اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبده دمحم حسٌن دمحم ، ت -  511

 الـتؤشٌر:   ، لصاصٌن الشرق ملن حسنى دمحم حسٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176431ٌحى دمحم احمد شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لن الطالب الـتؤشٌر:   ، لمرونه م

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  71582شولى مصطفى عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفدادنة ـ بملكه

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191216وفً تارٌخ  176429دمحم عالء لطفى دمحم سالكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 الصالحٌة الجدٌدة بملن/على صابر على ابراهٌم-فالوس بجوار الصوامع -الـتؤشٌر:   ، طرٌك الصالحٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176426احمد خالد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لد احمد محمودالـتؤشٌر:   ، انشاص البصل بملن خا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176423منى فتح سا ه دمحم دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 الـتؤشٌر:   ، تماطع من شارع على بن ابى طالب مع شارع احمد عرابى بملن مدحت عبدالعظٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176426فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد وصفى عبدسا ه دمحم ، تاجر  -  517

 ملن وصفى عبدسا ه دمحم  -الـتؤشٌر:   ، عزبة اسماعٌل راشد 

تم تعدٌل العنوان  22191216وفً تارٌخ  176432شرٌؾ محمود دمحم محمود االسٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 :   ، حى المؽازى ابوحماد ملن محمود دمحم محمود االسٌوطى, وصؾ الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176422شربات عبدالستار محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 ملن رضا حسن السٌد -مشتول السوق  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان  22191216وفً تارٌخ  176412ٌوبى حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد صالح الدٌن اال -  522

 الزلازٌك بملن نبٌله عبده عبدالمعبود-شارع شونة الملح لسم الجامع 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176439تامر احمد عطٌة ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 بملن حسن عبدالمادر عبدالسالم -الـتؤشٌر:   ، ش المٌسارٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176428دمحم رافت سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 الـتؤشٌر:   ، الروضه فالوس ملن  رافت سالم عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176427دالعال دمحم عبدالعال صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  523

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، منشؤة السالم ملن/ دمحم عبدالعال صالح

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176433عمرو عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 الصالحٌه الجدٌده ملن اٌناس عادل سعد فارس -صناعٌه ثانٌه -صناعات صؽٌره  121وصؾ الـتؤشٌر:   ، منطمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  71582شولى مصطفى عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

حل رئٌسى اخر  نشاطه تشؽٌل منتجات نسٌجٌة و عمل مالبس عدا المالبس العسكرٌة براسمال لدره وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح م

 مائة الؾ جنٌه بناحٌة الفدادنة ـ فالوس بملكه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  176438دمحم سعٌد على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 البالشون بلبٌس ملن سعٌد على دمحمالـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176413زٌنب زكرٌا عبدالرحمن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 حاره الطوخى لسم النظام الزلازٌك ملن معاذ سٌد كامل2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176436فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالخالك دمحم متولى عبدالرحمن ، تاجر -  528

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، سعود البحرٌه الحسٌنٌه ملن دمحم متولى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176422اسالم زؼلول عبدالمجٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 شبرا النخلة بملن زؼلول عبدالمجٌد عبدالحلٌم-ـتؤشٌر:   ، عزبة سعٌد وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  176427ثروت مرجان عرفه المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، المرالره ملن شحته السٌد حسٌن السٌد

وفً تارٌخ  154929 لتورٌد الزجاج ومستلمزمات المصانع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود عبدالحمٌد دمحم -  531

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه زخرفة و تورٌد زجاج براسمال احدى عشر  22191217

 الؾ جنٌه بناحٌة عزبة العالٌا كفر اٌوب ملن/ احمد حموده دمحم صمر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  154929دمحم محمود عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه زخرفة و تورٌد زجاج براسمال احدى عشر الؾ جنٌه بناحٌة عزبة العالٌا كفر اٌوب 

 ملن/ احمد حموده دمحم صمر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176462حازم سلٌمان فرج ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 الـتؤشٌر:   ، جزٌرة علٌوه /ملن نبٌل دمحم دمحم ابراهٌم

ل العنوان , تم تعدٌ 22191217وفً تارٌخ  176467طارق احمد احمد دمحم الخمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الزهور / امام نمابة العمال / حى السلخانه بملن فاطمه احمد دمحم الزهار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176463ولٌد عبدالحمٌد على حسن سٌاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 ابراهٌم  وصؾ الـتؤشٌر:   ، سندنهور / بملن نٌازى سعٌد



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176459احمد ابومسلم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 الزلازٌك بملن صالح السٌد دمحم الشملى-االشارة -ش عمر شاهٌن  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176457سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 الـتؤشٌر:   ، ش سمٌر حسنٌن م من ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176457سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

بناحٌة ش سمٌر حسنٌن م من  2219-8-4والؽى فى  2216-1-3فى  148443الـتؤشٌر:   ، كان له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 

 ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176457م    سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  539

 الـتؤشٌر:   ، ش سمٌر حسنٌن م من ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176457سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

بناحٌة ش سمٌر حسنٌن م من  2219-8-4والؽى فى  2216-1-3فى  148443كان له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم الـتؤشٌر:   ، 

 ش االنتاج فالوس ملن السٌد حسن دمحم طنطاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  154929دمحم محمود عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 شٌر:   ، عزبة العالٌا كفر اٌوب  ملن/ احمد حمودة دمحم صمرالـتؤ

تم تعدٌل العنوان  22191217وفً تارٌخ  117918محمود احمد مصطفى حسن الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 ز ش عمار بن ٌاسر / فلل الجامعه / الزلازٌك بملن الفت دمحم بهجت عبدالعزٌ 3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176452مشٌره سلٌم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 طوٌحر بملن ٌاسر فتحى عٌد صالح-الـتؤشٌر:   ، الحطابٌة

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22191217وفً تارٌخ  176451دمحم السٌد على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 الـتؤشٌر:   ، كفر حافظ ملن احمد السٌد على حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176445دمحم حسن احمد محمود الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجعفرٌة بملن حسن احمد محمود الراعى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176453 ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالؽفار دمحم -  546

 الـتؤشٌر:   ، ش رشدى  /المساكن التعاونٌه /الزلازٌك ملن عبدسا ه دمحم عبدالجواد

دٌل العنوان , تم تع 22191217وفً تارٌخ  99115حسن مصطفى حسن الحانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش داٌر الناحٌة / هرٌة / بملن دمحم عبدسا ه السٌد الجارحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  169722احمد دمحم عبدسا ه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 بملن محمود عبدسا ه حسن  82الـتؤشٌر:   ، المالن مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176449دمحم امام عبداللطٌؾ مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 الـتؤشٌر:   ، مٌت حمل بملن مروان امام عبداللطٌؾ مهدى

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191217وفً تارٌخ  176454دعاء دمحم عبدالسمٌع بفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 ش مسجد السالم /المومٌه /الزلازٌك ملن دمحم متولى دمحم 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191217وفً تارٌخ  176469سارة دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 اهٌم ، صان المبلٌة / مركز صان الحجر / بملن السٌد شعبان ابر



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176468دمحم طلعت عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 الـتؤشٌر:   ، شنبارة المٌمونه ملن سعدٌه معوض على

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176448حسام دمحم شحاته عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 الحسٌنٌة بملن شرٌؾ دمحم شحاته عبدالعاطى-الـتؤشٌر:   ، م مصطفى خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176178احمد دمحم سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 دمحم على  الـتؤشٌر:   ، عزبة العشماوى / الخطارة بملن دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176455سمٌر احمد دمحم حسن نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 مشتول السوق بملن رابحه دمحم دمحم-الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176442احمد السٌد العربى احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ابراهٌم عبدالممصود / الكونت شدٌد / الزلازٌك بملن ٌحى راشد بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176461دمحم عبدسا ه عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 شكر ملن محمود عشماوى عبدالصمدالـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176452معتز صابر على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 المساكن التعاونٌة بملن سمٌر محمود عبدالعزٌز-شارع المشٌر احمد اسماعٌل 29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176464ر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد وهدان تاٌه على ، تاج -  559

 الـتؤشٌر:   ، رمسٌس /صان الحجر /ملن دمحم وهدان تاٌه على 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176444هٌثم حسن عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 ، لمرونة بملن هند عطٌه عبدالجواد دمحم  وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176441السٌد احمد بدوى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 الـتؤشٌر:   ، زهر شرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176441السٌد احمد بدوى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 شارع ابراهٌم عالم  4 -الـتؤشٌر:   ، المنٌرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176446سعٌد جمال عبدالمجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 الـتؤشٌر:   ، طحلة بردٌن بملن تامر امام احمد على

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191217وفً تارٌخ  176456، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم دمحم على  -  564

 فالوس بملن فهمى السٌد السٌد-، المنشٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176458دمحم فخرى ابوطالب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 الـتؤشٌر:   ، كفر زٌدان مندٌل بملن جمعة دمحم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  124974مجدى عبدالرحمن ابوهاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 الجٌزة  -الدلى  -ش المدٌنة المنورة م من ش جامعة الدول  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176472نهال عاطؾ حسن احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 نى عامر ملن/ دمحم السٌدعلى السٌدوصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الؽندور ب

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176462همت حسانٌن دسولى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تٌمور نشوه ملن احمد دمحم محمود



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان  22191217وفً تارٌخ  176465لم    عبدالهادى محمود عبدالهادى الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  569

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المساعدة بملن كرٌمه جوده محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176447احمد دمحم جوده ابراهٌم عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

 ـ مصطفى حسٌن متولىوصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الؽشام بجوار مسجد ابواحمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌخ  176466جمال ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الزراعه /الحسٌنٌه  ملن عبدالحمٌد دمحم موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  176443احمد عطٌه عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

 الـتؤشٌر:   ، المرالرة بملن عطٌه عبدالعال السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191217وفً تارٌخ  169722احمد دمحم عبدسا ه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 الـتؤشٌر:   ، كفر مشرؾ / المالن / ابو حماد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  129853اسامة ٌحٌى عبدالمنعم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 3المصرٌة سنتر  43سجل العاشر لٌصبح شمة رلم  2219/9/5فى  2252وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع المودع برلم 

 م محمود ابو حمر / العاشر من رمضان الدور الرابع مدخل أ بملن دمحم ابراهٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191222وفً تارٌخ  176477ماركت الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  575

 ، العزٌزٌة بملن ابراهٌم مصطفى شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191222وفً تارٌخ  176477ماركت الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 ، العزٌزٌة بملن ابراهٌم مصطفى شاهٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176485طارق دمحم سعٌد حسن جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، العزٌزٌة بملن سناء مصطفى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176495ٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد جمال الس -  578

 الـتؤشٌر:   ، انشاص الرمل بلبٌس ملن جمال السٌد دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176475دمحم حسن دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 الـتؤشٌر:   ، ش عباس خرابٌش من ش بورسعٌد بلبٌس ملن عزه عكاشه دمحم الدق

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176491مصطفى دمحم احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 ء ابراهٌم دمحم هنداوىالزلازٌك بملن ضٌا-تمسٌم المعلمٌن -شارع خالد بن الولٌد  289وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  125211دمحم زكرٌا دمحم جالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء بسبب االستؽناء عنه 

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الشهٌد طٌار احمد فإاد / الحسٌنٌة / الزلازٌك بملن زكرٌا حسٌن حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176487احمد السٌد اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 ت بملن السٌد اسماعٌل صالحالـتؤشٌر:   ، السعادا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176481مإمن دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

 الـتؤشٌر:   ، ش الماضى من ش الشهٌد طٌار الحسٌنٌه ملن دمحم على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  133284ه برلم    دمحم دمحم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  585

 الـتؤشٌر:   ، سوادة / بملن السٌد احمد حامد 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176478عبدالحمٌد ابراهٌم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 ٌنٌه ملن منصور ابراهٌم السٌدوصؾ الـتؤشٌر:   ، النمره جزٌره علٌوه الحس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176479مرفت دمحم ابوالنور زرمبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  587

 الـتؤشٌر:   ، ش الترعه سراج الحسٌنٌه ملن سعد على سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176471سماح محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 الـتؤشٌر:   ، بردٌن الزلازٌك ملن مصطفى  عبدالعزٌز سٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  165738احمد ربٌع عبدالجلٌل شرؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 ش الحدائك من ش المحطه المؽربى 11مرج شمه بالدور الثالث عمار وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح فرع فى الماهره ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176492شرٌؾ عبدالهادى دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 الـتؤشٌر:   ، الكتٌبه بلبٌس ملن عاشور دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176474، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عزت عكاشه دمحم الدق  -  591

 الـتؤشٌر:   ، الوفاء واالمل طرٌك بلبٌس العاشر /بلبٌس ملن دمحم حسن دمحم حسان

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22191222وفً تارٌخ  176489دمحم احمد السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 الـتؤشٌر:   ، ع امٌن الحسٌنى ابراش مشتول السوق ملن السٌد ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176552احمد عبدربه عبدربه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 ربه عبدربه احمدالـتؤشٌر:   ، ع حسن عبدربه من كفر على ؼالى منٌا الممح ملن دمحم عبد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  132274السادات مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 الـتؤشٌر:   ، كفر ابواللٌل لصاصٌن الشرق  الحسٌنٌه ملن عبدالحمٌد مصطفى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  132274السادات مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 ملن السٌد مصطفى احمد -الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن ورشه نجاره مٌكانٌكٌه فى لصاصٌن الشرق 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  168325برلم    مروه ابوالعزاٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  596

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن عاطؾ عبدالجبار احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  168325مروه ابوالعزاٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

 عن حبوب فى سعود المبلٌه ملن عاطؾ عبدالجبار احمدوصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل اخر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176498حالوتهم دمحم عبدالؽفار عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر عبدالنبى منٌا الممح ملن رضا عبدالمعطى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176488سبتان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر السٌد احمد  -  599

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزوامل بلبٌس ملن السٌد احمد سبتان عٌسى 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 22191222وفً تارٌخ  163252هشام السٌد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  172293اسماعٌل السٌد اسماعٌل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ترعة السماعنة خلؾ مضرب االرز بملن دمحم السٌد اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176482اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼاده عبده بٌومى سٌد احمد عطا ، ت -  622

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الخرس بملن حمدان سٌد احمد شولى



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176473جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 مام الزلازٌك ملن ابراهٌم جمال ابراهٌمالـتؤشٌر:   ، كفر الح

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176496نجالء لطفى عبدالؽنى عطاسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 الزلازٌك بملن عبدالمولى ابوزٌد عبدالمولى-وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر دمحم جاوٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176476تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالعظٌم صالح حسٌن على ، -  625

 وصؾ الـتؤشٌر:   ،  حفنا بملن دمحم السعٌد دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176484امٌره فران احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن السٌد رمضان السٌد الطوخى الـتؤشٌر:   ، التفتٌش

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176522جمال دمحم عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، سماكٌن الؽرب بملن عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176493جر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم السعٌد عزب ، تا -  628

 الـتؤشٌر:   ، حوض الطرفه الزلازٌك ملن صفاء دمحم سالم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176497اكرام سمٌر عبدسا ه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 ر:   ، بحر البمر واحد الصالحٌه لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن احمد دمحم دمحم عبدالعالالـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176472مٌرفت عبدالعظٌم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 دمحموصؾ الـتؤشٌر:   ، اكٌاد المبلٌه النواصفه فالوس ملن دمحم الشبراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176482السٌد عطٌه حسٌن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الزلازٌك بملن على السٌد عطٌه حسٌن-منشٌة ابوعامر-الـتؤشٌر:   ، ش السٌد فرج الصٌادٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176499دمحم على دمحم برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتؤشٌر:   ، ش المركز جوار المعهد الدٌنى الحسٌنٌه ملن ادم على دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  168325مروه ابوالعزاٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 الحسٌنٌه 2حل اخر عن  تصنٌع اعالؾ فى سعود المبلٌه محل وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  132274السادات مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 الحسٌنٌه الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مكتب استٌراد وتصدٌر فحم واخشاب فى كفر ابو اللٌل لصاصٌن الشرق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176779ٌاسمٌن السٌد خضر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 ش الشمسى امام العز لالجهزه االشاره الزلازٌك ملن زٌنب احمد دمحم احمد بدوى2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176494سبك لٌده برلم    عصام الدٌن حسن ابوهاشم على ، تاجر فرد ،   -  616

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش مصطفى زٌدان بملن حسن ابوهاشم على الطوٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176521حمام عبده عبدسا ه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن ٌوسؾ على عبدالممصود ش عزت  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  122645احمد صالح الدٌن حالظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، سندنهور بلبٌس ملن ممدوح محمود عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176492راهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار ابراهٌم عبدالمعبود اب -  619

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بندؾ منٌا الممح ملن عبدسا ه سٌد احمد السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176486عبدالخالك عصام الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الزلازٌك بملن عبدسا ه دمحم عطٌه-النظام -شارع صبور 8بجوار المدخل 3صؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم و

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176511السٌد شعبان مصطفى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حفنا ملن شعبان مصطفى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176523منى دمحم عبدسا ه ابراهٌم الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتؤشٌر:   ، مٌت حمل بملن دمحم عبدسا ه ابراهٌم الوو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  159651زٌنب دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 الـتؤشٌر:   ، ش سوق االثنٌن / ش الجبانة المبلى / بملن مبرون دمحم مبرون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221فً تارٌخ و 172168احمد صالح دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل اخر عن بٌع وتوزٌع اسمان فى ابوحماد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  166629دمحم احمد على ملون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

راسمال لدره خمسون الؾ جنٌه بناحٌة الصالحٌة المدٌمة الشرلٌة ملن/ دمحم دمحم الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بنشاط تصدٌر  ب

 احمد على

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176535احمد دمحم عبدالنبى معوض رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 ن المسٌد ملن احمد محمود السٌد حس-وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الولؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176537احمد عادل احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 ش سمٌر همام من ش حرموش من ش دمحم اٌوب بلبٌس ملن مجدى حسن عثمان خلوصى1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176515    دمحم عبدالمعز صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  628

 منشؤة ابوعمر بملن صالح الدٌن عبدالمعز صالح-مدخل منشؤة ابوعمر -الـتؤشٌر:   ، شارع االسفلت 

تم تعدٌل العنوان  22191221وفً تارٌخ  176527اشرؾ عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 صؾ الـتؤشٌر:   ، لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن عمرو اشرؾ عبدالرحمن, و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176519لبنى رجب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 الـتؤشٌر:   ، انشاص الرمل ملن وائل السٌد على السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176526اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح الهادى الدمرداش احمد ، ت -  631

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المجارى النحال الزلازٌك ملن الهادى الدمرداش احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176526دمحم مصطفى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 ٌر:   ، ع العجاٌزه ابوحماد ملن السٌد السٌد عباس ابراهٌمالـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191221وفً تارٌخ  176529دمحم سمٌر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 ، البالشون بلبٌس ملن مصطفى ٌوسؾ السٌد خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176516،  سبك لٌده برلم     هٌثم احمد تاٌه سالمه ، تاجر فرد -  634

 مركز صان الحجر بملن احمد تاٌه سالمه على-رمسٌس -الـتؤشٌر:   ، عزبة السعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176523سعٌد حسنى دمحم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 الـتؤشٌر:   ، مٌت جابر بلبٌس ملن  حسنى دمحم دمحم بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176524هدى ابراهٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 الـتؤشٌر:   ، بٌشة لاٌد / بملن حمادة سعٌد عبدالعظٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176525،  سبك لٌده برلم    فتحٌة دمحم محمود مرسى ، تاجر فرد  -  637

 ملن هوٌدا السٌد حسن احمد -الـتؤشٌر:   ، الطاهرة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  99115حسن مصطفى حسن الحانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 / هرٌة رزنة بملن دمحم عبدسا ه دمحم الجارحى وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش داٌر الناحٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176527ساره مسعد محمود السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش فاروق النحال الزلازٌك ملن مكرم دمحم عبدسا ه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  112284فرد ،  سبك لٌده برلم     صالح دمحم عفٌفى الجزار ، تاجر -  642

 الـتؤشٌر:   ، الجدٌدة / بملن دمحم دمحم عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176525سمٌحه على احمد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 الحسٌنٌه ملن خالد حسن دمحموصؾ الـتؤشٌر:   ، الحمادٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176522دمحم ٌسرى احمد جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 الـتؤشٌر:   ، مٌدان السكة الحدٌد بملن محمود حفنى امٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176536 هاٌدى السٌد رشاد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 ش صالح ابو رحٌل /النحال /الزلازٌك ملن عبدالفتاح حمود دمحم 32وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  161339عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 فرع فى ش سعد زؼلول / جوار فودافون / بلبٌس  الـتؤشٌر:   ، افتتاح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176528دمحم دمحم امٌن دمحم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 الـتؤشٌر:   ، شارع سلٌمان نعمة من شارع فإاد مراد بلبٌس بملن عادل دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  172168دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد صالح دمحم -  646

 الـتؤشٌر:   ، ش عبدالسالم عارؾ ابوحماد ملن احمد عبدالمجٌد مكاوى

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191221وفً تارٌخ  172168احمد صالح دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن معلؾ تربٌه مواشى حالبه فى صفط الحنه ابوحماد ملن حسن عبده حسٌن على

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176572وفاء عبدالرحمن رجب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

  عبدالعاطى عبدالممصودوصؾ الـتؤشٌر:   ، بٌشة عامر  ـ ملن/ دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176531اسالم على دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 الـتؤشٌر:   ، الجوسك بملن على دمحم دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221ً تارٌخ وف 176512نجالء السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 الـتؤشٌر:   ، كفر مٌت بشار بملن وحٌد عبدالوهاب دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  134962نانسى طارق دمحم محمود ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 المرارمه الحسٌنٌه 2محل  وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مدشه حبوب واعالؾ فى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  141632فوزى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

عن نشاط تربٌة مواشى حالبه  بناحٌة كفر المدٌنه م م  141632الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ابوعمر ملن عماد الدٌن محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176532احمد الحنونى عبدالوهاب عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، هرٌة رزنة / بملن اعتماد عبدالوهاب عبدالعال دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191221ً تارٌخ وف 176517بالل عبدالمإمن امٌن دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 ش المومٌه ملن ولٌد دمحم صفوت دمحم 44وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176518رفعت دمحم احمد الصارمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لن دمحم صالح الدٌن دمحم الشهٌدىش مدرسه االمرٌكان لسم المنتزه الزلازٌك م1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  134962نانسى طارق دمحم محمود ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 المرارمه الحسٌنٌه ملن السٌد عبدالرحمن دمحم عبدالجواد 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  134962اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نانسى طارق دمحم محمود ناٌل ، ت -  657

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محالت اخرى مبٌدات زراعٌه ومعرض سٌارات فى المرارمه ملن السٌد عبدالرحمن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176533صالح على حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الشادر بملن عاطؾ السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176524اسراء احمد حسن حسن الصارمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 الزلازٌك بملن عبدالظاهر عبدالعزٌز حسن-لسم المنتزة -ش عبدالمسٌح موسى وعنانى بن - 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  161339عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 الـتؤشٌر:   ، ش سعد زؼلول جوار فرع فودافون بلبٌس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  161339    عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  661

 الـتؤشٌر:   ، افتتح فرع فى الحصه بردٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176529هدٌر دمحم صالح عبدسا ه ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 اباظة وصؾ الـتؤشٌر:   ، الطاهرة بملن دمحم احمد ثروت ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176532سامح السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 الـتؤشٌر:   ، الزاوٌه الحمراء فالوس ملن زٌنب احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  116523دمحم صالح دمحم على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 بملن مروة صالح دمحم -طرٌك ابو حماد ابو كبٌر  4الـتؤشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176522رٌه مصطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر احمد جبران بملن خلٌل الزٌنى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176514هدى عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش عبدالؽفار م من ش طاهر كؾ ملن وفاء محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  146396احمد اسماعٌل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 الـتؤشٌر:   ، منشؤة بشارة / بملن حسٌنى حسن الشافعى حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  138512ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حى الؽمرى بملن السٌد السٌد على الهاللى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  166629دمحم احمد على ملون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 الـتؤشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة ملن/ دمحم دمحم احمد على

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22191221وفً تارٌخ  141632فوزى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 الـتؤشٌر:   ، كفر المدٌنه م منشٌة ابو عمر ملن عماد الدٌن محمود دمحم



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  141632فوزى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 مدٌنة / مركز ـ م ـ ابو عمر/ ملن/عماد الدٌن محمود دمحمبناحٌة كفر ال 2214-12-32فى  141632الـتؤشٌر:   ، له محل بماله برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  176534سامى خٌرت عٌسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 ش صالح الدٌن االٌوبى المومٌه ثان الزلازٌك ملن عبٌر محمود دمحم امٌن25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  172929السٌد كامل جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كامل -  673

 الـتؤشٌر:   ، ش البحر / ؼٌته بملن حسٌن جمال فوزى

ن , تم تعدٌل العنوا 22191221وفً تارٌخ  176522السٌد مصطفى عبدالممصود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 بلبٌس الصناعٌه بلبٌس ملن دمحم احمد دمحم ادم 8فدان بلون ن لطعه  82وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176512داود بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

 ر مسجد الطاهرات بلبٌس ش بور سعٌد بجوا 36وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  176521روناء السٌد صبرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، علٌم ابوحماد ملن دمحم عبدالحمٌد احمد

تم تعدٌل العنوان  22191221وفً تارٌخ  176513  عبدالعزٌز على دمحم رشاد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  677

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شارع خلٌل الطوخى من شارع سعد زؼلول بملن سعدٌه الشحات عبدسا ه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  142229صبحى السٌد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 ش الدروس ملن ابراهٌم الدسولى دمحم الـتؤشٌر:   ، تعدل الى

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌخ  79432عماد الدٌن عبدسا ه مصطفى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191221وفً تارٌخ  166243امال على ٌوسؾ ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 الـتؤشٌر:   ، م خلٌل الملكٌٌن الحسٌنٌه ملن عبدسا ه حسٌنى حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  158826دمحم باهى السٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 ش محمود شلبى ملن/صالح محمود عبدالحمٌد شلبى 2الـتؤشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222خ وفً تارٌ 176554احمد دمحم متولى على الصادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش برج المتولى الؽشام الزلازٌك ملن دمحم دمحم محمود السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176566ٌاسر دمحم عبدالحمٌد خلٌل االكٌابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 ملن امانى دمحم فاٌز فإاد دحٌة  -حسن وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الشهٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176546امٌن احمد امٌن على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 الصالحٌة الجدٌدة ملن/ عبدالرحمن عبدالمادر دمحم ابراهٌم 8مجاورة  5عمارة  2الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191222وفً تارٌخ  158826فروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باهى للم -  685

ش محمود شلبى  2، التتاح محل رئٌسى اخر نشاطه تصنٌع ستائر و ركنٌات براسمال لدره عشرون الؾ جنٌه بناحٌة محل رلم 

 المناٌات ملن/ صالح محمود عبدالحمٌد شلبى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  173342 احمد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  686

 ش جامع دمحم على لسم الجامع الزلازٌك ملن/ زٌنب دمحم عبدالفتاح12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176563شٌماء السٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 ملن دٌاب عزب حسن عزب  -الزوامل  -الـتؤشٌر:   ، عزبة المربعة 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176544دمحم احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 الـتؤشٌر:   ، بنى اٌوب ملن عالء احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176538ٌم عبدسا ه عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراه -  689

 ملن ناصر السٌد السٌد مصطفى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، السناجرة 

تعدٌل العنوان , تم  22191222وفً تارٌخ  176565ؼاده محمود عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 ملن بدور مصطفى ابراهٌم -لرٌة بهنباى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الحبٌشى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  163411حافظ صبحى حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 درمسٌس /صان المبلٌه /صان الحجرملن عطٌات احمد احم 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  121722سامح عرفة حسن ابراهٌم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شبرا النخلة / بملن سعٌد عبدالوهاب دمحم البساتٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222خ وفً تارٌ 152878عائشه موسى السٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 الـتؤشٌر:   ، عرب الفدان ملن عزة منٌر دمحم صالح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  152878عائشه موسى السٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

ة ش حسنى جاب سا ه حى المؽازى ابو حماد ملن جمال دمحم الـتؤشٌر:   ، له محل بٌع وتجارة اجهزه كهربائٌه جمله ولطاعى بناحٌ

 حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176543حمادة حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 ملن حسن احمد على  -عزبة ابوسعفان  -الـتؤشٌر:   ، االخٌوة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176567ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدسا ه دمحم احمد السٌد رضوا -  696

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الروضة بجوار مسجد المنشٌة ـملن/ دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌخ  163411حافظ صبحى حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  697

 رمسٌس /صان المبلٌه /صان الحجر ملن عطٌات احمد احمد 3بناحٌة  163411الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176561دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 عنه فالوس ملن دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمدوصؾ الـتؤشٌر:   ، السما

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  138189دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لرٌة السالم ملن  رفٌع عمر رضوان- 2الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  138189رلم    دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  722

 بناحٌة  لرٌة السالم ملن رفٌع عمر رضوان 2214-1-16فى 138189الـتؤشٌر:   ، له مصنع تصنٌع بالستٌن برلم 

العنوان , تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  139858ؼرٌب طه مفٌد دمحم للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى االسماعٌلٌه منطمه التعاون  وجبل مرٌم امام محطه البنزٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  138189دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

لرٌة السالم ملن رفٌع  2عن نشاطالمماوالت بناحٌة مكتب  138189سجل التجارى رلم الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع لل

 عمر رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176542آٌه رجب اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 حارة ابو عثمان ملن اٌهاب دمحم صفوت-الـتؤشٌر:   ، ش بور سعٌد 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  133167اٌمان اسماعٌل على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 ش الزند البحرى / حى الزهور / الزلازٌك بملن محاسن حسٌن عبدالممصود  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  133167اٌمان اسماعٌل على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  173342دمحم احمد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 نب دمحم عبدالفتاحش جامع دمحم على لسم الجامع الزلازٌك ملن/ز12ٌالـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176545دمحم لاسم كامل الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 ش طلعت حرب ـ لسم الجامع ملن/ لاسم كامل الرشٌدى1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222فً تارٌخ و 176559كرٌم سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 ملن سعٌد دمحم احمد  -الـتؤشٌر:   ، لرملة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176551ربٌع السٌد ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 الـتؤشٌر:   ، كفر اباظه ملن عبدالنبى السٌد ٌوسؾ دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176552احمد السٌد عبدالسالم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، منشٌة الصفتى ملن/ السٌد عبدالسالم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  152878عائشه موسى السٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

عن نشاط تصنٌع وتجهٌز وتجمٌع اجهزه كهربائٌه عدا 152878الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الكمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللىبناحٌة عرب الفدان ملن عزة منٌر دمحم صالح

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  176558ضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدسا ه دمحم العرٌان دمحم عبدالحمٌد الما -  712

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت سهٌل منٌا الممح ملن احمد صبحى عبدالفتاح دمحم

وان تم تعدٌل العن 22191222وفً تارٌخ  176562احمد عبدالرزاق بركات احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت جابر بلبٌس ملن عبدالرزاق بركات احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176557عبدالعال محمود دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الجوازات المدٌمه فالوس ملن ابراهٌم الشوادفى سلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176539ء جمال عبدسا ه احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اال -  715

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش لاسم من ش طلبة عوٌضة المومٌة ملن/ ناصر دمحم فرحات

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176548اشرؾ كمال فتحى دمحم األعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السعدٌٌن ملن السٌد عبدالنبى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176562محمود طلعت احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بٌر عماره وسط البلد بلبٌس ملن حنان محمود عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176564طارق دمحم عبدسا ه الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 الـتؤشٌر:   ، ش عبدالسالم عارؾ ملن اشرؾ ٌوسؾ دمحم حلمى

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  176555مجدى احمد سالمه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 الـتؤشٌر:   ، السماعنه فالوس ملن احمد سالمه حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176556فاطمة سمٌر دمحم عبدالمحسن بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 عبدالسالم  ملن عبدالسالم ٌوسؾ -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع دمحم عبدالمادر خلؾ النٌابة االدارٌة 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176549السٌد دمحم السٌد دمحم صمر حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حى االزهر بنى عامر ملن/احمد دمحم رجب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222ارٌخ وفً ت 156245سامى فتحى زٌدان زٌد مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 الزلازٌك بناحٌة دٌرب السوق ملن على على عبدالحكٌم 156245الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176541وائل عبدالجلٌل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 المساكن التعاونٌه ملن دمحم صالح دمحم جوده-ؤشٌر:   ، ش السٌد عطٌه الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176568الشتٌحى لتجارة وبٌع الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 حىوصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الحرٌة بجوار السكة الحدٌد ملن/ احمد دمحم السٌد على الشتٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176547دمحم مسعد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 الـتؤشٌر:   ، طٌبة مركز صان الحجر ملن /سالمه ابراهٌم سالمه حسان

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌخ  176553دمحم صالح صابر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 ش الحكمه خلؾ مدرسة المومٌه ملن هادى عبدالفتاح دمحم 21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191222وفً تارٌخ  176542سهٌر حسانٌن احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 الـتؤشٌر:   ، سنهوا / بملن تامر معتز عبدالخالك 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176622احمد دمحم سعٌد عبدالعزٌز سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، البالشون ملن/راجح ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191223وفً تارٌخ  176584دمحم ذكى توفٌك عاٌدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 ش بٌومى عبدالحكٌم من ش سعد زؼلول بملن دمحم حسن االسطى 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176592عبدسا ه فإاد عبدسا ه دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 حمٌدملن دمحم مسلم عبدال -الـتؤشٌر:   ، كوبرى الصناٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176588رجب عبدالعظٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 الـتؤشٌر:   ، ش جراج فإاد ابوالعٌش مشتول السوق ملن/ كمال حسن عبدسا ه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223فً تارٌخ و 176572ناجى الشبراوى بدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 الـتؤشٌر:   ، شارع الشادر بملن الشبراوى بدوى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176576السٌدة ابراهٌم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

 ؽزل ملن/دمحم عبدالبدٌع دمحم سالمحى الجزٌزة شرٌدة امام مصنع ال 2الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176576السٌدة ابراهٌم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

صنع الـتؤشٌر:   ، لها محل رئٌسى اخر نشاطه بٌع بطارٌات و كاوتش براسمال مائة الؾ جنٌه بناحٌة حى الجزٌزة شروٌدة امام م

 الؽزل ملن/ دمحم عبدالبدٌع دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176576السٌدة ابراهٌم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 الـتؤشٌر:   ، حى الجزٌزة شروٌدة امام مصنع الؽزل ملن/ دمحم عبدالبدٌع دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176627طٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم رشدى ع -  736

 ملن هانى عبدالهادى حسن حسن  -حى الزهور  -شارع السٌد علٌم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة الشٌماء 

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  176587عبدالحمٌد دمحم عبدالهادى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  737

 الزلازٌك بملن منٌره عبدالعاطى زكى عامر-الحناوى -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع سلٌمان عطا سا ه 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176591حنان عبدالعزٌز سلٌمان االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 شبرا النخلة بملن السٌد دمحم دمحم طبل وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176571حسن دمحم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 منٌة سنتا بملن حسٌن دمحم حسن حسٌن-الـتؤشٌر:   ، عزبة مطر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176582دمحم احمد على ابوزٌد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

 ش ابو النور بملن مجاهد احمد على ابوزٌد 132وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176599نصر مسلم عبدالمنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مالمس بملن مسلم عبدالمنعم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176589لطفى دمحم لطفى نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

 ملن لطفى نبوى جعفر  -الـتؤشٌر:   ، شبرا النخلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176569نٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر رمزى حسٌن ؼ -  743

 ملن هانى رمزى حسٌن -الـتؤشٌر:   ، ابوطوالة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176626اٌمن عبدالمنعم عبدالعزٌز عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

 ش عزت على المساكن التعاونٌة ملن/ سمٌر دمحم حسن سالم12ٌر:   ، وصؾ الـتؤش

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  176624عبدالسالم عبدالرحمن مرسى عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  745

 منشؤة بشارة بملن عبدالمنعم دمحم حسن-, وصؾ الـتؤشٌر:   ، السعدى بشارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176625سالمه محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على -  746

 الـتؤشٌر:   ، الجزٌزة منشؤة ابوعمر ملن/ محمود سالمة حماد دمحم

تعدٌل العنوان , تم  22191223وفً تارٌخ  176583عمرو شحاته منصور الدٌدامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، خمسة بحر البمر بملن شحاته منصور الدٌدامونى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191223وفً تارٌخ  176593احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  748

 ، العباٌدة ـ بملكه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176622سبك لٌده برلم    دمحم فتحى صالح سلٌم ، تاجر فرد ،   -  749

 الـتؤشٌر:   ، طرٌك ابوشلبى الصالحٌة ملن/ ابو جرٌر حسن سوٌلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  122245عبدالرحمن دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

اح محل رئٌسى اخر نشاطه دش و خلط و تصنٌع اعالؾ براسمال لدره ثالثمائة الؾ جنٌه بناحٌة كوبرى المنشٌة الـتؤشٌر:   ، افتت

 ملن/ دمحم عطٌة دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176595دمحم حامد صالح عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 ن/ عنتر ابراهٌم ٌوسؾ حسٌنالـتؤشٌر:   ، الشٌخ جبٌل مل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176621فرٌد دمحم عدلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 الصالحٌة الجدٌدة ملن/ دمحم عدلى ابراهٌم 12مجاوره  38الـتؤشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176586ه برلم    رضا دمحم بدوى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  753

 مركز منشؤة ابوعمر بملن السٌد احمد السٌد-الـتؤشٌر:   ، كفر المنشٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  162914عصام ابراهٌم امٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

 ابو ضٌؾ بملن هناء السٌد ابراهٌم ش  49الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176596احمد عبدالحى جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  755

 ارض الربع بملن عبدالحى جبر دمحم دمحم-ش عبدالحى جبر من ش المتاجر  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌخ  176575، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فرج احمد الشبراوى عوض دمحم -  756

 الحسٌنٌة بملن بدرالدٌن صالح دمحم-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الشادر 

تم تعدٌل  22191223وفً تارٌخ  176592عبٌر شعبان ابراهٌم عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

 ملن اكمل اٌوب عبدالسالم -ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزنكلون العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176579السٌد عبدالنبى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  758

 الـتؤشٌر:   ، السعدٌٌن بملن اشرؾ كمال فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  173542جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم عبدالجواد دمحم ، تا -  759

 كفر حافظ بملن/احمد عبدالفتاح عبدالرحمن-بناحٌة عزبة ابوشنان  173542الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع تابع للسجل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223خ وفً تارٌ 176573دمحم جمال حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 الـتؤشٌر:   ، صان الحجر المبلٌة مركز صان الحجر ـ ملن/ جمال حسن على

تم تعدٌل العنوان  22191223وفً تارٌخ  176598جودة محمود السٌد عبدالصادق عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 ملن عربى دمحم شحاتة -مشتول السوق  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابراش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176585احمد دمحم سالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 ملن  دمحم سالم عبدالعال  -لصاصٌن الشرق  -الـتؤشٌر:   ، مفارق المطار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176577   حامد السٌد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  763

 الـتؤشٌر:   ، شارع مصطفى زٌدان بملن سالى فتحى عطٌه اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176578رضا دمحم سنوسى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  764

 ٌم السٌدالـتؤشٌر:   ، المالن بملن اٌناس ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176628سباعى حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 الـتؤشٌر:   ، الشبانات / بملن محمود وعبده حسن احمد 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 22191223وفً تارٌخ  176594سلوى دمحم طه بدوى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 الـتؤشٌر:   ، سعدون بملن صاحب الشؤن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  173542هبه دمحم عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  767

 كفر حافظ بملن احمد عبدالفتاح عبدالرحمن-الـتؤشٌر:   ، عزبة ابوشنان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176582دمحم عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 ملن دمحم احمد رزق -الـتؤشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191223وفً تارٌخ  176581عمرو حمدى دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

 الـتؤشٌر:   ، الزنكلون بملن دمحم فوزى عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191223وفً تارٌخ  136543منتجات البان زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  772

 ، تعدٌل اسم المالن الى زكى على عبداللطٌؾ سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  136543تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     زكى على عبداللطٌؾ سالم ، -  771

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى زكى على عبداللطٌؾ سالم 
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 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176574ٌاسر دمحم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  772

 ، الحرٌة ملن/ صالح حسن احمدالـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176623محمود دمحم دمحم عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

 الـتؤشٌر:   ، لرٌة الصالح منشاة ابوعمر ملن/ دمحم دمحم عبدسا ه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  176597برلم    شحاتة ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  774

 ملن دمحم ابراهٌم دمحم  -منشؤة ابوعمر  -الـتؤشٌر:   ، لرٌة طارق بن زٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191223وفً تارٌخ  122245عبدالرحمن دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 وبرى المنشٌة ملن/ دمحم عطٌه دمحمالـتؤشٌر:   ، ك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  93123خالد دمحم نبٌل عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  776

 ش الثوره م اباظه ملن سمٌحه عبدالعزٌز جاد  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  93123ه برلم    خالد دمحم نبٌل عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  777

 ش الثوره م اباظه ملن سمٌحه هاشم عبدالعزٌز 12الـتؤشٌر:   ، له مكتب نمل ورحالت بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176632احمد حسن دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 ٌر:   ، شارع الجالء بملن هبه ابراهٌم حسن السٌدالـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176613اٌمان جوده على دمحم على علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  779

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر على ؼالى بملن دمحم طلعت عبدالحفٌظ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176612،  سبك لٌده برلم     نهى عبدالناصر جوده على ، تاجر فرد -  782

 الـتؤشٌر:   ، الحمٌدٌة بملن دمحم عبدالفتاح عباس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  172254مدحت عبدسا ه عامر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 سٌنٌة / بملن سعاد ابراهٌم السٌد دسولى الـتؤشٌر:   ، الحجازٌة / الح

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176639انتصار زكرٌا عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  782

 ملن على فتحى احمد على  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، االسدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176634لٌده برلم    ابراهٌم مصطفى ابراهٌم بندارى ، تاجر فرد ،  سبك  -  783

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض خلؾ المستشفى بلبٌس ملن مصطفى ابراهٌم بندارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176622سمر دمحم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  784

 شٌر:   ، انشاص البصل بملن دمحم السٌد اسماعٌلالـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176624مإسسه حرب للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  785

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، امام الستوصؾ ش حسٌن حنفى ابوحماد ملن سند منصور دمحم حرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176641السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فإاد دمحم سعٌد فإاد  -  786

 الـتؤشٌر:   ، شارع هندسة الرى بملن رنٌا رمضان عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176641فإاد دمحم سعٌد فإاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 2212-12-9واؼلك  2229-1-15بجوار الساحة الشعبٌة افتتح فى  -لـتؤشٌر:   ، كان له محل بناحٌة شارع هندسة الرى ا

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176633نادر كامل عبدالرحمن عطٌه النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  788

 نشاه ابوعمر ملن منٌره عبدالمجٌد امٌنوصؾ الـتؤشٌر:   ، دٌمو الظواهرٌه م م
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176631حنان ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 الـتؤشٌر:   ، ش السادات المنشٌه الجدٌده فالوس ملن مى اسماعٌل مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176631جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تا -  792

 الـتؤشٌر:   ، ش السادات المنشٌه الجدٌده فالوس ملن مى اسماعٌل مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176635سمٌه لطب على لطب عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 مٌت زافر ملن دمحم خلٌفه سلٌم-تؤشٌر:   ، كفر النمر وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  132524امال منتصر عطٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  792

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش المدٌنه المنورة متفرع من ش الشٌخ ابو حماد ملن سامى السٌد ربٌع نوٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176644كمال احمد دمحم دمحم حسٌن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  793

 خالد احمد دمحم دمحم  -الصالحٌة المدٌمة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة النجاجرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224ارٌخ وفً ت 135948دمحم صبحى جودة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مزرعه دواجن فى منٌا الممح كفر الزلازٌك المبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176637حسن احمد ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  795

 ٌد احمد ابراهٌمالـتؤشٌر:   ، تل مفتاح بملن ول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  135948دمحم صبحى جودة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  796

 دمحم السٌد عبدالمطلب-الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن توزٌع وتعبئه بٌض فى كفر الزلازٌك المبلى ملن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  93123خالد دمحم نبٌل عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  797

عن نشاط مكتب مماوالت وتورٌدات عامه عدا مجاالت 93123الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الثورة م اباظه ملن سمٌحه عبدالعزٌز جادش  12الكمبٌوتر والحاسب اآللى بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176619هبة دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  798

 ملن تامر دمحم نبٌل دمحم على  -الـتؤشٌر:   ، مٌت سهٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176627لم    دمحم سلٌم جرٌر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  799

 الجعفرٌة ابوحماد بملن عالء الدٌن سعٌد موسى عكر-ارض ابوعكر-الـتؤشٌر:   ، امام كوبرى الشباب 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 22191224وفً تارٌخ  176626بسام حربى بخٌت دمحم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 الـتؤشٌر:   ، انشاص الصناعٌه خارج الزمام بساتٌن االسماعٌلٌه ملن دمحم دمحم سعد الدٌن السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176626بسام حربى بخٌت دمحم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

بناحٌة الحى الثامن االسكان العائلى بلون  2216-2-7فى  14692نشاط برلم الـتؤشٌر:   ، له مماوالت متكامله وتورٌدات ماٌلزم ال

 مالعبور 21لطعه رلم  33

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176615همت منصور بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 السعٌد بٌومىالـتؤشٌر:   ، كفر سالمه ابراهٌم منٌا الممح ملن هٌام دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176265عبدالمسٌح مكرم حبٌب جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش النمراشى / بملن رحاب حسٌن السٌد 

تم تعدٌل  22191224تارٌخ  وفً 176617عبدالمنعم عبدالستار عوض عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 ازولٌن بملن عبدالستار عوض عبدالمنعم-العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة دمحم عبٌد 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176642اشرؾ دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 زلازٌك ملن ٌاسر دمحم عبدالعزٌز دمحمالـتؤشٌر:   ، ش مسجد الرحمه حى مبارن ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  156713دمحم طلعت شبراوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 الـتؤشٌر:   ، سعده ابوخلٌل النوافعه فالوس ملن احمد طلعت شبراوى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  156713رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم طلعت شبراوى سلٌمان ، تاجر ف -  827

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن مماوالت عامه فى النوافعه ملن طلعت شبراوى سلٌمان خاطر

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22191224وفً تارٌخ  176636دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 الحسٌنٌه ثان  ملن ابراهٌم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم-ازولٌن -الـتؤشٌر:   ، جزٌرة ابو بدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176612دمحم عبدالمنعم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  829

 ٌد دمحمالـتؤشٌر:   ، كفر على ؼالى ملن عبدالمنعم الس

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176628مصطفى احمد عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الدٌار الشامٌه المرٌن ملن  احمد عبدالحمٌد مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176638خالد ممدوح حسن دمحم العبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽوارنه م العباسه ملن ابتسام منصور دمحم العبسى

تم تعدٌل العنوان  22191224وفً تارٌخ  176622دمحم محمود جوده محمود على حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 مود جوده محمود على, وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر شلشلمون بملن مح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176623دمحم سعٌد عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 الـتؤشٌر:   ، بنى هالل ملن  سعٌد عبدالسالم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176614بالل احمد ذكى حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 الـتؤشٌر:   ، اوالد وافى بملن احمد ذكى احمد حسونه

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176632حسام حسن دمحم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الدروس فالوس ملن دمحم دمحم الخطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176611رعة ابوزٌد للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مز -  816

 الـتؤشٌر:   ، العدلٌة بملن عبدالناصر السٌد عبدالفتاح

لعنوان , تم تعدٌل ا 22191224وفً تارٌخ  176629نجاة عبدالحمٌد سلٌم المرصفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الؽربى /طاروط ملن زٌنب سلٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191224وفً تارٌخ  176618هاله السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 الـتؤشٌر:   ، كفر عمر مصطفى ملن عبدالعزٌز السٌد على على 

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  176621دالعال سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لطفى سٌد احمد عب -  819

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مفارق السعدى اول طرٌك السعدى ملن زٌاد عبدالظاهر على 

عدٌل العنوان , تم ت 22191224وفً تارٌخ  176629انشراح عطٌه دمحم على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الوزٌرى الصٌادٌن ملن محسن دمحم سمٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  171952ٌحٌى عادل عبدالمحسن ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طاروط / بملن زٌنب سلٌم دمحم المرصفاوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌخ  139423اسماعٌل دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسماعٌل دمحم -  822

 51عماره  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل اخر عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه وتجاره ادوات كهربائٌه فى العبور محل 

 الدور االضى

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176675ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بشٌر عبدالفتاح دمحم محمود زحاف -  823

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجوسك ملن ثرٌا دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176651ابراهٌم رزق عبوده سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 كى بملن وفاء سٌد محمودالـتؤشٌر:   ، شارع الفل

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176656دمحم نظمى على متولى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن وحٌد لطب السٌد محسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176672على ممدوح على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 الـتؤشٌر:   ، الؽزالى /بجوار ترعة الؽزالى /فالوس ملن سعٌد عماد على محمود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227خ وفً تارٌ 176649فاطمه السٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  827

 الـتؤشٌر:   ، سنهوت بملن احمد سعد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176662ٌاسر احمد سمٌر حلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 ملن صالح طلٌة صالح -الـتؤشٌر:   ، كفر دمحم جاوٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176677بدالمالن فرؼلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ع -  829

 ملن عبدالملن فرؼلى حسن  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة البطرٌك 

ل العنوان , تم تعدٌ 22191227وفً تارٌخ  176664دمحم دمحم ابراهٌم اسماعٌل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، طحلة بردٌن ملن مجدى سامى عبدالرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176652دمحم حسٌن دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 ملن حسٌن دمحم ٌوسؾ -هرٌة رزنة  -الـتؤشٌر:   ، شارع النادى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176672دسا ه الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم احمد عب -  832

 وصؾ الـتؤشٌر:   ،  ش الشهٌد دمحم عبدالهادى ملن كامل دمحم احمدعبدسا ه الجعفرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176671رمضان عبدالواحد احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر االشمم بملن صالح عبدالواحد احمد امٌن

تم تعدٌل العنوان  22191227وفً تارٌخ  176665سعٌد عبدالؽنى ابراهٌم عبدالؽنى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  834

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لمرونة بملن صباح حسن على

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176643مى عبدالحمٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حل -  835

 الـتؤشٌر:   ، مٌت سهٌل ملن دمحم حلمى عبدالحمٌد ؼنٌم

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22191227وفً تارٌخ  142761دمحم ابراهٌم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 هرٌة بملن ام احمد احمد ابراهٌم-الـتؤشٌر:   ، شارع ابوالشهٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  174816عصام عبدالعزٌز جودة اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بجوار السنترال / بملن ممدوح السٌد احمد رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176674محمود حسٌنى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  838

 الـتؤشٌر:   ، منزل نعٌم بملن دمحم احمد دمحم احمد



 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 جشجوال ي

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 22191227وفً تارٌخ  176676حسن السٌد احمد عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  839

 الـتؤشٌر:   ، لرٌة اشكر الصؽرى بملن فكرٌه حسن منصور دمحم سعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176679وفاء احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 من ش مجمع المصالح  المومٌه ملن دمحم محمود سٌد احمد-ش احمد شولى  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176663ابراهٌم احمد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 الـتؤشٌر:   ، ش الفردوس ملن نجاة محمود دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176666على ابراهٌم على ابراهٌم سالم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حفنا بملن ابراهٌم على ابراهٌم سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176681ابراهٌم احمد الصاوى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السنٌطة بملن احمد الصاوى عبدالعاطى

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176659حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان اٌمن -  844

 الزلازٌك بملن السٌد احمد السٌد دمحم-لسم النظام -ش صبور  25وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176682اٌه احمد عبدالحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

 النحال بملن دمحم سامى ٌونس-الـتؤشٌر:   ، شارع مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176668احمد دمحم احمد مصطفى االهوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجوسك ملن عطٌات انور السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191227وفً تارٌخ  176667دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صبرى -  847

 بلبٌس بملن سالم مصطفى اسماعٌل-، سلمنت 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176684دمحم رمضان احمد عبدسا ه سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  848

 ؾ الـتؤشٌر:   ، شارع التحرٌر بملن حسام لطب صٌاموص

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176646عمر اشرؾ عبدالكرٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  849

 الزلازٌك بملن اشرؾ عبدالكرٌم ابراهٌم-وصؾ الـتؤشٌر:   ، المومٌة شارع الشٌماء امام مسجد آل ٌاسر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  116523دمحم صالح دمحم على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 طرٌك ابو حماد ابو كبٌر بملن مروة صالح دمحم  4الـتؤشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176648خالد دمحم عزازى ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

 الـتؤشٌر:   ، الزنكلون ملن اسماعٌل عبدالسالم امٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176683دمحم عبدالمنعم السٌد النجدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 دى وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنشٌة الجدٌدة / بملن دمحم السٌد النج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176647دمحم رشدى اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

 الـتؤشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر ملن على دمحم الصابر ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176653اٌهاب ابراهٌم ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  854

 ملن عطٌة دمحم عطٌة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، االحرار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176642ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  855

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش البحر امام بنن المرٌة / بملن الست السٌد دمحم عبدالحمٌد 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191227فً تارٌخ و 176673جمعه دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 ، ش ترعة كفر العدوى فالوس ملن عبدسا ه احمد سوٌلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176657دمحم فرحات دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  857

 لسٌد خلٌلالـتؤشٌر:   ، هرٌة رزنة بملن عبدالعزٌز جبر ا

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176669اٌمن عبدالعزٌز هٌبه على هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  858

 شارع الساحة الشعبٌة بملن حسام عبدالعزٌز هٌبه 8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176678احالم دمحم سالم دمحم عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  859

 طوٌحر بملن خالد لدرى فرحان-الـتؤشٌر:   ، عزبة سلمى صادق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176645محمود دمحم كامل احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

 لازٌك بملن خلٌل دمحم جادالز-لسم النظام -شارع صبور  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  142761دمحم ابراهٌم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

هرٌة بملن ام احمد احمد -الـتؤشٌر:   ، للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط تجارة مالبس)عدا العسكرٌة(بناحٌة شارع ابوالشهٌدى 

 براهٌما

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  127295سوسن عبدالعظٌم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

عن نشاط مكتب تورٌد مستلزمات طبٌه وتصنٌع  127295وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ش الجهاد الحسٌنٌه الزلازٌك ملن خالد دمحم حسنى  12ٌة جنٌه بناح 12222لدى الؽٌربراسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  176682دمحم ابراهٌم موسى ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابو طه المرٌن ملن دعاء على حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌخ  127295ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوسن عبدالعظٌم على السٌد ، تاج -  864

 الحسٌنٌه الزلازٌك ملن خالد دمحم حسنى عبدالمنعم-ش الجهاد  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 22191227وفً تارٌخ  127295سوسن عبدالعظٌم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  865

 ش الجهاد الحسٌنٌه الزلازٌك ملن دمحم حسن عبدالمنعم 12بناحٌة  2226-4-27فى  127295وصؾ الـتؤشٌر:   ، لها صٌدلٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191227وفً تارٌخ  176654حسن دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 اد ملن محمود صالح احمد سلٌمان الـتؤشٌر:   ، ش المركز المدٌم ابو حم

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176724امال عبداللطٌؾ دمحم دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  867

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اوالد سٌؾ / بملن زٌنب صابر دمحم ؼنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176685لم    عمر شحته شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  868

 ملن وسٌم محمود حامد على فراج  -المومٌة  -شارع سعٌد عٌسى من شارع الحسن بن الهٌثم  1الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22191228وفً تارٌخ  176722أٌه دمحم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  869

 الزلازٌك بملن مصطفى كمال حماد دمحم-شارع رمضان الزلازٌك البحرى  18الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176722ٌاسمٌن فكرى عبدالمنعم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  872

 دمحم صالح الدٌن خضرى ش حسٌن عفاشه النظام الزلازٌك ملن هناء9وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176722دمحم حسن دمحم الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 ملن صالح سالمه دمحم مسل-الـتؤشٌر:   ، ابو سمران تبع لرٌة السالم 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176689 عبدالعزٌز سٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  872

 الـتؤشٌر:   ، دهمشا مركز مشتول السوق ملن سٌد حسن السٌد

تم تعدٌل العنوان  22191228وفً تارٌخ  176721عبٌر عبدالعزٌز عبدالحى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  873

 ن ماهر دمحم شاكر ابراهٌم المراسى, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش صالح الصالحى مل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176712دمحم عبدالحمٌد منصور ٌاسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  874

 الـتؤشٌر:   ، علٌم بملن اٌمن دمحم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176729دمحم عبدالموى جوده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  875

 الـتؤشٌر:   ، شلشلمون بملن احمد جوده ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176725صدٌك احمد محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  876

 حفنى الـتؤشٌر:   ، المنٌرمركز مشتول السوق  ملن عز الدٌن كمال

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176696امٌمه السٌد عبدالمجٌد احمد حالبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  877

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، سندنهور بملن عاطؾ طه طه عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  878

 الـتؤشٌر:   ، شوبن بسطه الزلازٌك ملن دمحم احمد حامد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  879

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن  رحالت ونمل عمال فى الزلازٌك شوبن بسطه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191228وفً تارٌخ  176717احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 ش سعدون حجاج / لسم النحال / الزلازٌك بملن خضرة عبدالحمٌد ابراهٌم  12، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176711ابراهٌم عطٌه اسماعٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدمٌٌن ملن مروه فرج دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176692احمد السٌد السٌد مرسى دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 حسن العصلوجى بملن دمحم حسن السٌد-وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع محروس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176698محمود ٌسرى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  883

 الـتؤشٌر:   ، الطاهره الزلازٌك ملن نادٌه ابراهٌم حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176693ثروت عبدالجلٌل ابراهٌم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌة خالد بن الولٌد الصالحٌه الجدٌده ملن نورا سعد الشبراوى دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان  22191228وفً تارٌخ  176715بك لٌده برلم    محمود احمد دمحم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  885

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نشوه ملن احمد دمحمعبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176692مصطفى احمد دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  886

 ماد ملن هانم على عبدالكرٌم حسٌنوصؾ الـتؤشٌر:   ، شنباره الطنانات ابوح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  132429شٌماء عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  887

 الـتؤشٌر:   ، عزبة شفٌع تبع جزٌرة السعادة بملن سعٌد السٌد مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176724ه برلم    وفاء رضا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  888

 الـتؤشٌر:   ، سنهوا بملن اٌمان دمحم سعٌد



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  176723مصطفى محمود جمال عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  889

 حمود جمال عبدالرحمن محمودالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش البوستة طوٌحر ملن/ م

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176713معرض باز لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  892

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش االنتاج فالوس ملن عبدالحمٌد دمحم سالم دمحم سالم

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  133667،  سبك لٌده برلم     عبدالرحمن السٌد السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد -  891

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مساكن احمد حلمى / بملن مجلس مدٌنة فالوس وٌمثلها وجٌه صدلى احمد بصفته رئٌس مجلس مدٌنة 

 فالوس 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228خ وفً تارٌ 176716احمد معوض عبدسا ه على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  892

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة ابو حامد شبرا النخله ملن معوض عبدسا ه على موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176699رشا دمحم المؽازى عبدالعزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 رضا دمحم المؽازى عبدالعزٌز وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنٌر مشتول السوق ملن

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176712زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  894

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الزهراء ع مرعى الزلازٌك ثان ملن دمحم محمود حسن دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176712فرد ،  سبك لٌده برلم     زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد ، تاجر -  895

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الزهراء ع مرعى الزلازٌك ثان ملن دمحم محمود حسن دمحم محمود

,  تم تعدٌل العنوان 22191228وفً تارٌخ  176691فتحى عبدالفتاح احمد السنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  896

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزنكلون بملن ابراهٌم سعد زكى

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176695رفٌك محفوظ عبدسا ه حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  897

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع الطوبجى النعامنه منٌا الممح ملن وفاء كرٌم الشحات دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176697اهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبدسا ه ابر -  898

 الزلازٌك ملن اشرؾ سعٌد عبدالمجٌد عبدالكرٌم-الـتؤشٌر:   ، كفر دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176728محمود عبدالعزٌز دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  899

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اسكان الشباب النحال ملن/ دمحم على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176723ابراهٌم دمحم السٌد دمحم عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 الـتؤشٌر:   ، اكٌاد المبلٌه فالوس ملن دمحم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176687احمد حماده دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 الـتؤشٌر:   ، هرٌه رزنه الزلازٌك ملن محمود حماده دمحم احمد

عدٌل العنوان , تم ت 22191228وفً تارٌخ  176718دمحم محمود احمد حامد الكشكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 ش الجالء ابوحماد ملن منال دمحم مهدى 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176714اٌه سمٌر عبدالصادق ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع هندسة الرى بملن سمٌر عبدالصادق ؼنٌمى

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  132217عاطؾ دمحم عزمى العدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد -  924

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الى النجاجرة ملن عاطؾ دمحم عزمى العدروس

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  925

 الـتؤشٌر:   ، شوبن بسطه الزلازٌك ملن اٌمن دمحم عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  926

 الـتؤشٌر:   ، له محل اخر عن بماله فى مشتول السوق المنٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176726عبدالهادى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  927

 الـتؤشٌر:   ، الشباروه بنى جرى ابوحماد ملن عالء حسن دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176721سعٌد السٌد عبدالمطلب دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  928

 ملن اسماعٌل دمحم ابوالخٌر -وصؾ الـتؤشٌر:   ، النخاس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176722دمحم عادل عطٌه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

 الـتؤشٌر:   ، ش بورسعٌد ابوحماد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176719د حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌ -  912

 الـتؤشٌر:   ، بٌر عمارة ملن السٌد حافظ السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176686سمٌر احمد احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 ، بردٌن ملن/ رٌحاب احمد احمد علٌوه  الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191228وفً تارٌخ  176688دمحم بهجت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 ش حافظ رمضان تمسٌم المعلمٌن الزلازٌك ملن عبدالمادر عبدالجواد عبدالمادر6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌخ  176719مإسسة حافظ للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بٌر عمارة ملن السٌد حافظ السٌد

م تعدٌل العنوان , ت 22191229وفً تارٌخ  176736االمٌر عبدالناصر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

 الزلازٌك بملن آمال دمحم محمود منجود-كفر الزند -حى الزهور  8وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176731اسماء عبدالواحد جوده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 ل على عبدسا ه علىوصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت ابوعلى الزلازٌك ملن اسماعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  172722دمحم عثمان ابوالٌزٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 الـتؤشٌر:   ، ش الجٌش ملن فتحى احمد دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229ٌخ وفً تار 172722دمحم عثمان ابوالٌزٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

بناحٌة ش امٌن شاهٌن م من ش بور سعٌد ابو حماد ملن احمد دمحم  2219-4-32فى  172722الـتؤشٌر:   ، له محل مفروشات برلم 

 سالمه

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  162255شادى جمعه دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  918

 الـتؤشٌر:   ، مالمس ملن امٌر السٌد عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  162255شادى جمعه دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 بناحٌة مالمس ملن جمعه دمحم فرج 2217-11-13فى  162255الـتؤشٌر:   ، له مصنع رخام برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176737عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد على -  922

 الـتؤشٌر:   ، عرب دروٌش فالوس ملن على عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم

ل العنوان , تم تعدٌ 22191229وفً تارٌخ  176752محمود حسٌنى دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب بملن دمحم حسٌنى دمحم احمد منصور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176746دمحم فوزى شعبان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 ش الحسن بن الهٌثم االشارة ـ ملن/ محمود فوزى شعبان2الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176734دمحم الشحات السعٌد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 الـتؤشٌر:   ، شوبن بسطه الزلازٌك ملن سعٌده دمحم السٌد

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191229وفً تارٌخ  176732احمد محمود ٌحٌى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  924

 الـتؤشٌر:   ، الولجا منٌا الممح ملن رواٌح احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان  22191229وفً تارٌخ  176742احمد شعبان الصادق امام سالم دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  925

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الحوت بملن نوال ابراهٌم ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  137826عادل على مسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هٌثم -  926

 ش احمد اسماعٌل المساكن التعاونٌه المومٌه الزلازٌك 12الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191229وفً تارٌخ  172722دمحم عثمان ابوالٌزٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  927

 الـتؤشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تصنٌع مالبس جاهزه وستاٌر ومفروشات فى ش الجٌش ابوحماد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  172722دمحم عثمان ابوالٌزٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  928

عن نشاط تصنٌع مالبس جاهزه وستاٌر ومفروشات عدا  172722للسجل التجارى رلم الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع 

 المالبس العسكرٌه بناحٌة ش الجٌش ملن فتحى احمد دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176754اشرؾ احمد ٌوسؾ على سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

 احمد عرابى / مشتول السوق بملن احمد ٌوسؾ على سالمان  وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176743احمد سمٌر السٌد سلٌم دمحم الصادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 لصادىوصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المحافظة / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن سمٌر السٌد سلٌم دمحم ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176523شٌرٌن حسنى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 الـتؤشٌر:   ، كفر الدٌر ملن عبدالحمٌد زكرى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229 وفً تارٌخ 176733دمحم عبدالعاطى خلٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 م ابو عمر ملن على احمد احمد-وصؾ الـتؤشٌر:   ، كوبرى الملح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176739دمحم احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 الـتؤشٌر:   ، االخٌوه الحسٌنٌه ملن احمد ابراهٌم احمد حسٌن

تم تعدٌل  22191229وفً تارٌخ  176744عمر دمحم ابوالفتوح عبدالحمٌد فرج رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 ش السالم منشٌه السالم الزلازٌك ملن دمحم ابوالفتوح عبدالحمٌد فرج1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176728ٌده برلم    احمد دمحم ابو النجا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  935

 الـتؤشٌر:   ، ش على بن ابى طالب منشٌة السالم خلؾ كلٌة التجارة  ملن زٌنب عبدسا ه بهلول 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176222فٌفى عبدالرحمن السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  936

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى بجوار الجمعٌه الزراعٌه  بنى صرٌد  ملن فاطمه سلٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176745عبدالنبى عٌد على ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت جابر بملن عٌد على ابراهٌم حامد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176749ٌنب رأفت ابو طالب دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ز -  938

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر نشوه ملن اسامه نصٌؾ رفاعى ابراهٌم

م تعدٌل العنوان , ت 22191229وفً تارٌخ  176748مروه رضا دمحم عبدسا ه عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

 ش خالد بن الولٌد مشتول السوق ملن محمود دمحم دمحم عطٌه الشامى8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176755نصره ابراهٌم دمحم زكى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  942

 احمد وصؾ الـتؤشٌر:   ، بهجات الزلازٌك ملن رمضان جمعه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  162255شادى جمعه دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

عن نشاط مكتب مماوالت عامه برأسمال عشرة آالؾ جنٌه  162255الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الحلٌم بناحٌة مالمس ملن اٌر السٌد عبد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176751دمحم عبدالناصر عبدالظاهر عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  942

 ملن احمد عبدالناصرعبدالظاهر عفٌفى-وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر الزلازٌك المبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  121545صالح كامل منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  943

الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه مكتب تورٌدات عمومٌة و اعمال المماوالت عدا مجاالت الكمبٌوتر و الحاسب االلى 

 ملن/ ناجى دمحم على منصور 75لطعة  81مجاورة  13ة الحى براسمال لدره عشرة االؾ جنٌه بناحٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176752دمحم محمود حسن عبدالعزٌز مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  944

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، شوبن بسطة بملن مصطفى محمود حسن عبدالعزٌز مدكور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176735دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم الهادى  -  945

 لصاصٌن الشرق بملن عبدالرحمن دمحم الهادى دمحم-الـتؤشٌر:   ، شارع الكسارة 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191229وفً تارٌخ  176732عال طلعت عبدسا ه هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  946

 الزلازٌك بملن طارق دمحم منٌر الشربٌنى-المومٌة -شارع مدرسة جمال عبدالناصر  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176742دمحم عنتر ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  947

 سؾالـتؤشٌر:   ، الشٌخ جبٌل بملن عنتر ابراهٌم ٌو

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176727حسام احمد ابراهٌم على الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  948

 الزلازٌك ملن السٌد خلٌل ابراهٌم حسٌن-الحسٌنٌه -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش احمد العوضى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176741رلم    زٌنب عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  949

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السعادات بملن دمحم دمحم احمد ؼرٌب

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌخ  176738مإمن دمحم صابر حلمى احمد شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  952

 وس ملن توفٌك عبدالعال احمدوصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الساحه الشعبٌه فال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176747عماد عادل دمحم دمحم المناٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 الـتؤشٌر:   ، كفر ٌوسؾ شحاته مشتول السوق ملن سعاد خفاجه الصٌاد خفاجه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176753ك لٌده برلم    اسعد دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سب -  952

 الـتؤشٌر:   ، لرٌه نوبه بلبٌس ملن راجح دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  169648حارس لطب عبدسا ه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 احمد دمحم عبدالستارالـتؤشٌر:   ، تعدل الى سواده ملن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191229وفً تارٌخ  176729دمحم سعٌد كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  954

 الـتؤشٌر:   ، ش الالسلكى ملن سعٌد كامل حسن

تم تعدٌل  22191232ارٌخ وفً ت 176782احمد عرابى عبدالسالم عبدالرحمن زواده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  955

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه بٌشة عامر ملن عرابى عبدالسالم عبدالرحمن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176773سامح دمحم احمد دمحم ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  956

 مومٌه الزلازٌك ملن دمحم خمٌس عبدالعظٌم اسماعٌلال-ش مسجد السالم  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176762عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  957

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ترعة المنٌا ملن السٌد عبدالحمٌد عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22191232وفً تارٌخ  176759فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر -  958

 ، سعود البحرٌة بملن عبدالرازق عدالن كرٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  118925رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  959

عن نشاط مكتب مماوالت عامه برأٍسمال مائة الؾ  118925افتتاح محل رئٌى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 جنٌه بناحٌة ش مسجد المصطفى ارض سوق االثنٌن منٌا الممح ملن ٌاسر ابراهٌم عبدالممصود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232 وفً تارٌخ 176775احمد حسن السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  962

 الـتؤشٌر:   ، الخطاره الصؽرى ع جمال شعٌر فالوس ملن سماح عبدالباسط عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176783رجاء السٌد دمحم ٌوسؾ علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 بلبٌس ملن حلمى عبدالحمٌد ابراهٌم -ام البنن االهلى وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر ام

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  132272عبدالفتاح صالح عبدالفتاح عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  962

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفضالى / بردٌن بملن سامى صالح عبدالفتاح عبدسا ه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  169112ٌوسؾ زاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد طارق احمد -  963

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌت ٌزٌد / بملن ٌوسؾ طارق احمد ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176772ماجد ابوالفتوح عبدالرحمن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  964

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السعدٌة بملن ابوالفتوح عبدالرحمن مصباح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176757مها احمد مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  965

 لسم الجامع الزلازٌك ملن طالل اسماعٌل عبدالممصود-الـتؤشٌر:   ، حارة الحمام وشارع السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176769ٌاسر ابراهٌم محمود على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  966

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش احمد حسٌن جوار مكتبه حبٌب كفر دمحم حسٌن الزلازٌك ملن هبه طوسون احمد عطٌه حبٌب

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176758د ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالحمٌد دمحم السٌد احمد ، تاجر فر -  967

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجمالٌه ملن السٌد ابراهٌم دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176787اشرؾ محمود حسن السحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  968

 نشاه ابوعمر ملن لٌلى حسٌنى عبدالمجٌدالـتؤشٌر:   ، ع ابواٌوب م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176792عطٌات محمود عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  969

 الـتؤشٌر:   ، الملكٌٌن البحرٌه الحسٌنبٌه ملن احسان عمران عبدالهادى عمران

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176763جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن دمحم بٌومى سالم ، تا -  972

 الـتؤشٌر:   ، بنى هالل بملن ابراهٌم دمحم عطوه عٌسوى

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176781جرجس ابراهٌم امٌن جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 كفر ٌوسؾ سالمه ملن ابراهٌم امٌن جرجس-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176792السٌد صالح امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  972

 الـتؤشٌر:   ، كفر شاوٌش بملن احمد عبدالبدٌع احمد
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176786ٌحى سعٌد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  973

 الـتؤشٌر:   ، سعود البحرٌة بملن سعٌد احمد عبدالعال

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176765تاح دمحم الهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند عبدالف -  974

 الحسٌنٌه الزلازٌك ملن السٌد سعٌد السٌد فراج-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المعلمٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176771احمد محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  975

 خلؾ مركز الشرطة بملن دمحم فوزى عبدالحلٌم-الـتؤشٌر:   ، ش المزلمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176794ابراهٌم عبدالعلٌم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  976

 دمحم وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر شاوٌش / بملن السٌد صالح امٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  85255دمحم الشبراوى عبدالمجٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  977

 لصاصٌن الشرق ملن الطالب -وصؾ الـتؤشٌر:   ، مشروع الخطارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232رٌخ وفً تا 85255دمحم الشبراوى عبدالمجٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  978

 بناحٌة الحاجر ملن فاطمه عبدسا ه دمحم 1999-8-23فى  85222وصؾ الـتؤشٌر:   ، له مكتب مماوالت واعمال محاجر برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176774احمد حسن شحاته دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  979

 ش بور سعٌد ملن حسن شحاته دمحم عبداللطٌؾ  36الـتؤشٌر:   ،  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176791دالٌا عزٌز داإد مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

 الـتؤشٌر:   ، االخٌوه الحسٌنٌه ملن مالن عبدالسٌد ممار سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176784سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد سمٌر صابر ال -  981

 بناحٌة السعدٌه ملن سمٌر صابر السٌد 2219-9-12والؽى فى 2218-2-7فى  162253الـتؤشٌر:   ، كان له مماوالت برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176784السٌد سمٌر صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

 الـتؤشٌر:   ، السعدٌه ابوحماد ملن امٌنه عبدالرإؾ حامد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176771احمد محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

 حمد سلٌمانمٌز الظباط بملن دمحم ا-الـتؤشٌر:   ، ش السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176771احمد محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  984

خلؾ مركز الشرطة بملن دمحم فوزى -الـتؤشٌر:   ، للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط توكٌالت تجارٌة بناحٌة ش المزلمان 

 عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  85222لشبراوى عبدالمجٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  985

عن نشاط مصنع خلط وتصنٌع اعالؾ بناحٌة  85222وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 لصاصٌن الشرق ملن الطالب-مشروع الخطارة 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176785دمحم كامل توفٌك شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  986

 الـتؤشٌر:   ، كفر مٌت سهٌل بملن حٌاة دمحم سعٌد السٌد 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22191232وفً تارٌخ  176776هشام صابر عطٌه دمحم الؽباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  987

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ع الماضى تبع مشتول السوق الزلازٌك ملن دمحم عبدالستار عبدالعزٌز مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176766احمد دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  988

 ادهالـتؤشٌر:   ، حارة الجامع بملن ثناء احمد ٌوسؾ ذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176782سامى سلٌمان على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  989

 بحرالبمر بملن صاحب الشؤن)سامى سلٌمان على سلٌمان(-(الصالحٌة 1الـتؤشٌر:   ، )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  142461سعٌد ابوهاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  992

والفمرة  19عن نشاط مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه  142461الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 برأسمال خمسمائة الؾ جنٌه بناحٌة الشباروهملن الباشاعزت دمحم سالمه 6من المجموعه  36

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176636لرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدا -  991

 شارع الجدٌد / ازولٌن الصؽرى بملن  عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ٌوسؾ 2الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232فً تارٌخ و 176636دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  992

 ش الجدٌد ازولٌن الصؽرى الحسٌنٌه ثانى ملن عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ٌوسؾ 2الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176778دمحم احمد ؼرٌب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 بساتٌن االسماعٌلٌة بملن احمد ؼرٌب احمد على-التفتٌش الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176772دمحم عبدالحمٌد نافع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  994

 صان الحجر ملن احمد سعد ؼرٌب دمحم كٌالنى-الـتؤشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176793 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالرإؾ عٌاد دمحم -  995

 الـتؤشٌر:   ، سوادة بملن عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  112192مإسسة الطاهر للتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  996

 تؤشٌر:   ، تعدل الى ش االنتاج ملن حنان ابراهٌم دمحموصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  142461سعٌد ابوهاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  997

 الـتؤشٌر:   ، الشباروه ملن الباشا عزت دمحم سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  142461لٌده برلم     سعٌد ابوهاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك -  998

 بناحٌة ش الجٌش ملن محمود دمحم سالمه 2214-4-6فى  142461الـتؤشٌر:   ، له محل اكسسوار محمود برلم 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  22191232وفً تارٌخ  176768خلٌل عبدالفتاح عباس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  999

 منٌا الممح ملن شعبان جوده حسن زوٌد-الـتؤشٌر:   ، ش سٌد مرعى امام المحكمه بجوار الملعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  112192صفوت دمحم دمحم الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى ش االنتاج ملن حنان ابراهٌم دمحم

تعدٌل العنوان ,  تم 22191232وفً تارٌخ  152935رضا سعٌد عبدالحمٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر اكٌاد /بملن خالد لطفى موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176788اٌه عبدالعظٌم حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

 الـتؤشٌر:   ، بٌشه عامر منٌا الممح ملن صبرى دمحم رضا سعد

تم تعدٌل  22191232وفً تارٌخ  164213ع ودهان وبٌع المونتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصٌر لتصنٌ -  1223

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، االخٌوه الحسٌنٌه ملن نشات السٌد دمحم حسن

وفً تارٌخ  164213ممدوح السٌد دمحم حسن المصٌر لتصنٌع ودهان وبٌع الومنتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1224

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، االخٌوه الحسٌنٌه ملن نشات السٌد دمحم حسن 22191232

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  164213ممدوح السٌد دمحم حسن المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1225

 لسٌد دمحم حسنوصؾ الـتؤشٌر:   ، االخٌوه الحسٌنٌه ملن نشات ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  118925رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1226

 ارض سوق االثنٌن ملن ٌاسر ابراهٌم عبدالممصود -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش مسجد المصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  118925بك لٌده برلم    رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  س -  1227

بناحٌة ش هندسة الرى ملكمحمود عبدالعزٌز  2229-4-29فى  118925وصؾ الـتؤشٌر:   ، له ورشة نجارة موبلٌات برلم 

 عبداللطٌؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176767سامح دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1228

 الزلازٌك بملن امانى مصطفى احمد-امام مسجد المدس -شارع مولؾ المنصورة المدٌم -الـتؤشٌر:   ، برج الهداٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  176764رضا عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1229

 ، الحرٌه ملن رحاب حامد حنفى    وصؾ الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176789اسماعٌل دمحم خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1212

 الـتؤشٌر:   ، كفر حافظ ملن محمود دمحم خلٌل دمحم

 22191232وفً تارٌخ  176762فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب ابوالنجا للتورٌدات العامة والمماوالت العمومٌة ، تاجر -  1211

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر دنوهٌا بملن نجوى محمود دمحم مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191232وفً تارٌخ  176761فكرى احمد فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1212

 خ ابوحماد بملن السٌد فإاد عزتالـتؤشٌر:   ، شارع الشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌخ  172555اسامه السٌد السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1213

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، جوار ع عاصم / طرٌك بحر موٌس بملن السٌد السٌد عبدالمادر 

تم  22191231وفً تارٌخ  176824سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد جمال عبدالناصر عبدالعزٌز ال -  1214

 الطرٌك العام بملن سمٌر عبدالعزٌز دمحم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، البالشون 

ل العنوان , تم تعدٌ 22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1215

 الصٌادٌن الزلازٌك ملن محمود السٌد دمحم الشملى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الوزٌرى منشٌة ابو عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1216

ش حلمى ابو عامر الصٌادٌن ملن  جمال 32بناحٌة  2216-2-28فى 149515ائٌه برلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل تعبئة مواد ؼذ

 عبدالمحفوظ عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176815فاتن عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1217

  السٌد حفنى السٌدوصؾ الـتؤشٌر:   ، حفنا جوار البنزٌنه بلبٌس ملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176819عمرو دمحم احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1218

 الـتؤشٌر:   ، كشٌن ابوحماد ملن خٌرى على عبدالسالم

تم تعدٌل  22191231وفً تارٌخ  176813اٌمن محمود عبدالعزٌز عبدسا ه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1219

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، السعادات بلبٌس ملن محمود عبدالعزٌز عبدسا ه

تم تعدٌل العنوان  22191231وفً تارٌخ  176812مدحت دمحم نصٌؾ عبدالهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

  جاوٌش بملن ماجد دمحم نصٌؾكفر دمحم-, وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك مٌت ربٌعة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176829دمحم اسماعٌل اسماعٌل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الملعه ملن عبدسا ه رمضان عبدسا ه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176822    دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  1222

 الزلازٌك بملن احمد فإاد احمد-النحال -الـتؤشٌر:   ، شارع الورش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  157952خالد صبرى برعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1223

 ملن اسامة دمحم محفوظ - الـتؤشٌر:   ، شارع مدرسة المومٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  151527السٌد على دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1224

عن نشاط تصنٌع مسلى نباتى وشورتٌنج وتصنٌع وتعبئة  151527الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ذائٌه بناحٌة انشاص الرمل ملن الطالبمواد ؼ

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176814محمود دمحم حسن على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1225

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش خلؾ المجزر االلى بلبٌس ملن دمحم حسن على سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176821جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود سامى على عبدالمتعال ، تا -  1226

 الزلازٌك بملن رجاء الزكى اسماعٌل-لسم النظام -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع حسٌن عفاشة 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191231وفً تارٌخ  176796احمد السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1227

 الـتؤشٌر:   ، لرٌة السالم بملن سامح السٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  142521دمحم جمعه سالمه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1228

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة ش الساحه ملن جمال دمحم على الدماصى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176812حسن دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1229

 الـتؤشٌر:   ، اوالد زٌد بملن محمود دمحم شعبان دمحم

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191231وفً تارٌخ  176812حسن دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1232

 الـتؤشٌر:   ، اوالد زٌد بملن محمود دمحم شعبان دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176828هٌام السٌد عبدالعزٌز احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1231

 ملن الطاهر جمعه بدر-وصؾ الـتؤشٌر:   ، اوالد سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176825ٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد متولى دو -  1232

 الـتؤشٌر:   ، مٌت ملن عاطؾ جوده احمد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  157952خالد صبرى برعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1233

 35222ح محل رئٌسى آخر بناحٌة شارع مدرسة المومٌة بنشاط اكسسوار حرٌمى براسمال الـتؤشٌر:   ، افتتا

تم تعدٌل العنوان  22191231وفً تارٌخ  162227صالح ابوالفتوح عبدالرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1234

 جدٌده ملن صالح ابوالفتوح عبدالرحمناسفل العمارات امامى الصالحٌه ال 2المجاوره  3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176826طارق احمد عبدالوهاب ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1235

 مشتول السوق بملن دمحم رضا دمحم عبدالمجٌد-وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176822فرد ،  سبك لٌده برلم     روحٌه محمود عبدالعزٌز محمود ، تاجر -  1236

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش النصر من ش عبدالمادر طه فالوس ملن احمد دمحم ندا خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  151527السٌد على دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1237

 الـتؤشٌر:   ، انشاص الرمل ملن الطالب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  151527السٌد على دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1238

 بناحٌة انشاص الرمل ملن سامى سعٌد حسن 2216-6-22فى  151527الـتؤشٌر:   ، له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  142921سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1239

 الـتؤشٌر:   ،  تعدل الى جمعٌة الٌسر / الصالحٌة الجدٌدة / بملن دمحم ابراهٌم محجوب دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  142921سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1242

 بسبب االستؽناء عنه  2219-7-1فى  1222الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء المحل الىخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1241

عن نشاط عطارة بناحٌة ش   2216-2-28فى  149515ؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـت

 الزلازٌك ملن محمود السٌد دمحم الشملى -الصٌادٌن -الوزٌرىمنشٌة ابو عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1242

ش  1عن نشاط مطعم بناحٌة   2216-2-28فى  149515وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الزلازٌك ملن زهٌره دمحم فتحى -الؽشام -مرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176797حامد ابراهٌم السٌد ابراهٌم ؼبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1243

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، العزازى ملن ابراهٌم السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176817امٌره عبدسا ه السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1244

 الـتؤشٌر:   ، الخٌس بملن دمحم السٌد دمحم عٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1245

 الزلازٌك ملن زهٌرة دمحم فتحى -الؽشام -ش مرسى  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231ارٌخ وفً ت 149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1246

 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1247

امر الصٌادٌن ملن  جمال ش حلمى ابو ع32بناحٌة  2216-2-28فى 149515وصؾ الـتؤشٌر:   ، له محل تعبئة مواد ؼذائٌه برلم 

 عبدالمحفوظ عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  173435سالى ناجى عبده طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1248

 الـتؤشٌر:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى االسكندرٌه رمل ش ابن عمٌل الرمل

تم تعدٌل  22191231وفً تارٌخ  176798حمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عالء الدٌن عبدالجواد ا -  1249

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع ترعة المنٌا بملن عالء الدٌن عبدالجواد احمد

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191231وفً تارٌخ  134935حسن صالح دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1252

 الـتؤشٌر:   ، تعدل الى الشعاٌره ملن دمحم صالح دمحم خلٌال

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176827هشام دمحم صالح ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1251

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، السنٌطه بملن ماجده كمال حسن حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191231وفً تارٌخ  176816، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم محفوظ عبدالهادى البنا -  1252

 الـتؤشٌر:   ، شٌبه النكارٌه الزلازٌك ملن هدى عبدالحلٌم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176799دمحم السٌد دمحم مصطفى وصفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1253

 الـتؤشٌر:   ، بهنباى بملن السٌد دمحم اسماعٌل وصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176818مرٌم عبدالحى ٌوسؾ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1254

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌه ابوشلبى ش مدرسه سواده االعدادٌه فالوس ملن السٌد دمحم احمد
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تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌخ  176822لطٌؾ شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر شلبى عبدال -  1255

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الساحه كفر ابراهٌم ملن انشراح احمد دمحم

ان , تم تعدٌل العنو 22191231وفً تارٌخ  176811احمد محمود احمد خلٌفه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1256

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر امام النساجون جوار لاعه الرٌفٌرا بلبٌس ملن عبدالحلٌم مصطفى السٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  167322راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر:  تعدل الى تعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه

اط , تم تعدٌل النش22191221وفً تارٌخ  123346مروان حسانٌن عبدالعاطى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى محطة فرز وؼربلة وتدرٌج وتمشٌر وتعبئة الفول السودانى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  173427ابوبكر عبدالرحمن عبدسا ه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 والحاسب اآللىالتؤشٌر:  ٌضاؾ اعمال نظافه وتورٌدات عمومٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191221وفً تارٌخ  169278دمحم السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدل الى مكتب لإلنشاءات والمماوالت والوكاالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191221ٌخ وفً تار 145795سماح فوزى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدل الى مصنع مواسٌر اسمنتى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  172592مٌاده مصطفى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر:  مماوالت وتورٌدات عمومٌة للجهات الحكومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191221وفً تارٌخ  149346جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عدوى احمد ، تا -  7

 تعدل الى اكسسوار المونتال وتجمٌع المونتال ٌدوى

تم تعدٌل النشاط , 22191222وفً تارٌخ  175982رؼده دمحم رضا على ابراهٌم شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 الى حظٌرة تربٌة مواشى وصؾ التؤشٌر:  تعدل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  87139السٌد عبد الرإؾ دمحم العمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر:  تعدل الى تجارة مواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  172457دالٌا السٌد كمال دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  بٌع فاكهه بالتجزئة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191222وفً تارٌخ  119316مجدى احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدل الى ورشة لتصنٌع الموبلٌا الحدٌثة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل 22191223وفً تارٌخ  159571برلم    بدر دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  12

 الى مشوى اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  136863السٌد ابراهٌم دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ك وتركٌبها وتشؽٌلها وادوات الحرٌكالتؤشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات انظمة السالمه والولاٌة من الحرٌ
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  138471رشا ثابت نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  تعدل النشاط الى تموٌن

ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعد22191223وفً تارٌخ  128117احمد حسنى حسن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدل الى مكتب تورٌد عماله بالداخل وخدمة نظافة ومكافحة الحشرات

تم تعدٌل 22191227وفً تارٌخ  123556جمال عبدالرحمن عبدالرحمن عبدسا ه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  162792دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدوى دمحم  -  17

 تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  112129السٌد احمد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 لى تورٌدات عامهتعدل ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191228وفً تارٌخ  159537دمحم سعد السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تعدل الى تصنٌع االلومٌتال وٌو بى فى سى

دٌل النشاط , وصؾ تم تع22191228وفً تارٌخ  175427احمد صابر امام رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر:  تعدل الى مكتب نمل وتورٌدات عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  156395احمد الشحات على كنان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  تعدل الى تشؽٌل اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  131995عصام فتحى ابراهٌم العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر:  تعدل الى ممشرة فول سودانى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  173492هانى دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191229وفً تارٌخ  175954د دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل حام -  24

 تعدل  الى بماله تموٌنٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  172771رمضان عمر عبدالعزٌز موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 باتالتؤشٌر:  ٌضاؾ اسمده ومخص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191229وفً تارٌخ  175729السٌد دمحم ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

تعدل الى مكتب خدمات عامه ) صٌانة االجهزة الكهربائٌة والنظافة والترمٌمات واعمال النجارة والنماشة واعمال السباكة 

 باء وخدمة التوصٌل للمنازل عدا االمن والحراسة (والتشطٌبات واعمال الكهر

تم تعدٌل النشاط 22191229وفً تارٌخ  159652احمد مصطفى السٌد مصطفى  الفواخرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 , وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى بٌع الدواجن مبرد ومجمد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  149519سمٌر عٌد عٌد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر:  تعدل الى تعبئة مواد ؼذائٌة جافة

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 22191212وفً تارٌخ  175792دمحم سامى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التؤشٌر:  تعدل الى تنمٌة زراعٌة ومبٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  117282هبة احمد ابوهاشم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر:  تعدل الى توزٌع مواد ؼذائٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  162235مجدى دمحم حسٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر:  تعدل الى  تجارة التكاتن والموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191212وفً تارٌخ  155912هانى مرزق عزٌز متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدل الى تجاره اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  157422اض شحاته على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا رٌ -  33

 التؤشٌر:  تعدل الى محل فراشه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  175812احمد اٌمن عبدالعظٌم بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 متخصصة من الباطن باب وشبانالتؤشٌر:  تعدل الى مماوالت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  162235مجدى دمحم حسٌن الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر:  تعدل الى  تجارة التكاتن والموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  142279السٌد على الصادق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر:  اضافة وحدة خلط وتصنٌع اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191211وفً تارٌخ  175488مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التؤشٌر:  تربٌة مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  137421ٌده برلم   دمحم ؼرٌب حسن ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  38

 التؤشٌر:  اضافة نشاط مدشة حبوب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191213وفً تارٌخ  149673حسن دمحم حسن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدل الى مكتب نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 22191213وفً تارٌخ  156961موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء دمحم دمحم صالح الدٌن  -  42

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى ورشه لحام وحدٌد زخرفى

تم تعدٌل 22191213وفً تارٌخ  173319عمر عادل دمحم الهادى على موسى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 الى كافٌه مشروبات بارده وساخنه والعاب الكترونٌه النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  139528دمحم عبدالحمٌد عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  152286وى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو مجدى عٌس -  43

 التؤشٌر:  تعدل الى بٌع مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  172811هاله سامى عبدسا ه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وٌنالتؤشٌر:  تعدل الى بماله وتم

تم تعدٌل النشاط , 22191214وفً تارٌخ  151672فتحى دمحم عبدالمحسن عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى فرز وتعبئة وتمشٌر محاصٌل زراعٌة فول سودانى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  154667حنان طلبه عبدالرازق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر:  تعدل الى تجارة وتوزٌع مواد ؼذائٌه وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه واعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  134522خالد السٌد دمحم حسٌن ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر:  تعدل الى بٌع وتجاره محمول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191215وفً تارٌخ  152499تامر دمحم عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 اضافة نشاط انتاج وتجارة تماوى الحاصالت الزراعٌة

وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,22191215وفً تارٌخ  142272اسامه السٌد جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح  مماوالت عامه وتورٌدات مواد بناء

وفً تارٌخ  142272مإسسة اسامة جمعه للمماوالت العامه وتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ٌدات مواد بناءتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  مماوالت عامه وتور22191215

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191215وفً تارٌخ  126453دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال -تعدل الى 

نشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل ال22191216وفً تارٌخ  156161احمد عاطؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  113998هاله ابراهٌم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  اضافة تعبئة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191216وفً تارٌخ  129672 دمحم سعٌد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  54

 بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , 22191216وفً تارٌخ  174392خالد على احمد على احمد البحلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط مواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  136491امٌر عبدالفتاح حمدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

شاط , تم تعدٌل الن22191217وفً تارٌخ  159531شادى دمحم دمحم عوض عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التؤشٌر:  مصنع زٌتون ومخلالت وصناعات ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  163248مروان السٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التؤشٌر:  اضافة نشاط اعمال نظافة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  148176   على عبداللطٌؾ ابومندور امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  59

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسبا االلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191222وفً تارٌخ  133284دمحم دمحم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 شؽٌل عمالتعدل الى مكتب ت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  144132احمد ٌسرى فضل احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر:  اضافة خلط اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  122645احمد صالح الدٌن حالظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ؤشٌر:  تعدل الى بٌع وتجاره ادوات كهربائٌه عدا الكمبٌوترالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  156245سامى فتحى زٌدان زٌد مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر:  اضافة نشاط مبردات وتكٌٌفات  هواء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  94883ٌده برلم   كمال نجٌب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  64

 التؤشٌر:  تعدل الى حبوب واعالؾ ومضرب لضرب وتعبئة االرز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  159651زٌنب دمحم عبدالممصود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تجات ورلٌةالتؤشٌر:  تعدل الى عطارة وبماله ومن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191221وفً تارٌخ  139496فاتن صالح دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدل الى ورشة نجارة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  112284صالح دمحم عفٌفى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 ر:  تعدل الى محل مجمداتالتؤشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  158222دمحم فوزى لطفى حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر:  تعدل الى مماوالت عمومٌة وتورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 22191221وفً تارٌخ  79432ده برلم   عماد الدٌن عبدسا ه مصطفى عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  69

 وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191221وفً تارٌخ  142229صبحى السٌد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 تعدل الى ورشة تصنٌع مالبس عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  146396د اسماعٌل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  71

 التؤشٌر:  تعدل الى وحده خلط وتصنٌع اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  153474راندا دمحم عبدالظاهر لاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 تعدل الى بماله وتموٌن التؤشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  116523دمحم صالح دمحم على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر:  ورشة تصنٌع شنط

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا22191222وفً تارٌخ  147611هٌثم سمٌر عبدالرازق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التؤشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191222وفً تارٌخ  172956احمد سعٌد دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 الؽاء نشاط تجارة لطع ؼٌار سٌارات وبطارٌات واطارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  133167   اٌمان اسماعٌل على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  76

 التؤشٌر:  مالبس جاهزه عد المالبس العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  117798ابراهٌم على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر:  تعدل الى ورشة لحام وتصنٌع وتشكٌل المعادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  111537رضا شحاتة ابو حطب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التؤشٌر:  اضافة تورٌد مستلزمات واجهزة طبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  162568امجد حماد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 الؽاء نشاط تجارة المعدات  التؤشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  162914عصام ابراهٌم امٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التؤشٌر:  تعدل الى تجارة  وتعبئة مواد ؼذائٌة والزٌوت والتورٌدات العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  132524برلم   امال منتصر عطٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  81

 التؤشٌر:  تعدل الى صناعة الموبلٌات من الخشب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل النشاط , 22191224وفً تارٌخ  149518ماهر جمعه عبدالرحمن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 ازم سبوعوصؾ التؤشٌر:  تعدل الى  تعدل الى مملة لب جملة ولو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  155277السٌد الصاوى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر:  تعدل الى مكتب تاجٌر سٌارات

صؾ تم تعدٌل النشاط , و22191224وفً تارٌخ  172254مدحت عبدسا ه عامر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التؤشٌر:  تعدل الى حداٌد وبوٌات وادوات صحٌة

تم تعدٌل النشاط , 22191224وفً تارٌخ  123346مروان حسانٌن عبدالعاطى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى محطه فرز وؼربله وتدرٌج وتمشٌر وتعبئه الفول السودانى والمحاصٌل الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  171952ٌحٌى عادل عبدالمحسن ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التؤشٌر:  تصنٌع وتعبئة خضار وفاكهه وتجمٌدها

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال22191224وفً تارٌخ  139423اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر:  تعدل الى مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه وتجاره ادوات كهربائٌه واالستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  148354دمحم السٌد عوض سا ه عوض سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التؤشٌر:  تصنٌع وحدات تحكم معدات ثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  148354سٌد عوض سا ه عوض سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  89

 التؤشٌر:  تصنٌع وحدات تحكم معدات ثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191224وفً تارٌخ  175286عماد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 الى بٌع حبوب واعالؾ وتجارة مستلزمات مزارع تعدل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176265عبدالمسٌح مكرم حبٌب جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر:  تعدل الى بٌع مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191227تارٌخ  وفً 155261دمحم السٌد على محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر:  تعدل الى بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  115127عبدالرحمن دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التؤشٌر:  تعدل الى معلؾ تسمٌن ماشٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  147295،  سبك لٌده برلم    هٌثم دمحم الطٌب خلٌل ، تاجر فرد -  94

 تعدل الى مطعم اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  115268عزه دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  116523فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح دمحم على صالح ، تاجر -  96

 التؤشٌر:  تعدل الى ورشة تصنٌع شنط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176561دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التؤشٌر:  اضافة نشاط اجبان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  132429عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء -  98

 التؤشٌر:  تعدل الى تصنٌع وتجمٌع االت زراعٌة
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  156132السٌد ابراهٌم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 :  اضافة نشاط االستٌرادالتؤشٌر

تم تعدٌل النشاط 22191228وفً تارٌخ  133667عبدالرحمن السٌد السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى مخبز بلدى نصؾ الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191229وفً تارٌخ  137826هٌثم عادل على مسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 تعدل الى بٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  124272اٌمن نظٌؾ بسادة برتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر:  تعدل الى مصنع احذٌه بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  155912تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى مرزق عزٌز متى ،  -  123

 التؤشٌر:  تعدل الى بٌع االدوات المنزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191229وفً تارٌخ  123222احمد دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 اضافة نشاط استؽالل محاجر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  156269اشرؾ احمد خضرى مستور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر:  تعدل الى  توزٌع المكمالت الؽذائٌه واالؼذٌه الخاصه ومستحضرات التجمٌل المحلٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  169112بك لٌده برلم   احمد طارق احمد ٌوسؾ زاده ، تاجر فرد ،  س -  126

 التؤشٌر:  تعدل الى تجارة اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176363دمحم عبدالعزٌز تونى طوفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التؤشٌر:  اضافة نشاط مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  115822عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد شعٌب السٌد  -  128

 التؤشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 22191232وفً تارٌخ  122519مصطفى سعٌد مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 الت العامهوصؾ التؤشٌر:  تم الؽاء المماو

تم تعدٌل النشاط , 22191232وفً تارٌخ  127627ابراهٌم سعد الصاوى احمد شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر:  ٌضاؾ تورٌدات عامه عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى

تم تعدٌل النشاط , 22191232وفً تارٌخ  143184مصطفى محمود احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر:  ٌضاؾ تطوٌر عمارى

تم تعدٌل النشاط , 22191232وفً تارٌخ  121421فإاد عبد الحلٌم دمحم حسن ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط التجارة العامه واالستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 22191231وفً تارٌخ  162227لرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح ابوالفتوح عبدا -  113

 وصؾ التؤشٌر:  تعدل الى سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  174132دمحم سعد حسن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  142921سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 :  تربٌة مواشى حالبهالتؤشٌر
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 نوع الشركة    
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176241عرفات عصام عرفات منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  162255ٌده برلم   شادى جمعه دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  172722دمحم عثمان ابوالٌزٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176535ه برلم   احمد دمحم عبدالنبى معوض رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  4

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176427ثروت مرجان عرفه المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176537احمد عادل احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  157219ؼاده سٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212خ وفً تارٌ 176322خالد شحاتة ابراهٌم شخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176726محمود عبدالهادى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228ٌخ وفً تار 176721سعٌد السٌد عبدالمطلب دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176722دمحم عادل عطٌه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176572ناجى الشبراوى بدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  118925رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد22191213ٌوفً تارٌخ  176319دمحم احمد عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176462حازم سلٌمان فرج ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص
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شركة , تم تعدٌل نوع ال22191217وفً تارٌخ  176467طارق احمد احمد دمحم الخمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176352ماٌسه السٌد السٌد حفنى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و22191223وفً تارٌخ  176122امل دمحم احمد عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176129حسن دمحم عبدالحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191211وفً تارٌخ  175488مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ؤشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176621لطفى سٌد احمد عبدالعال سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176521حمام عبده عبدسا ه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 شٌر: خاصالتؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176649فاطمه السٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176422اسالم زؼلول عبدالمجٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176737السٌد على عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176662ٌاسر احمد سمٌر حلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176245احمد سعٌد ابراهٌم الشحات ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ؤشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176222نعٌم دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176212الحسن دمحم رشدى دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 22191215وفً تارٌخ  139931اٌناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  173945وجٌه عبدسا ه عبدالسالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ؾ التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176815فاتن عبدالوهاب عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176819عمرو دمحم احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 ؤشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176179دمحم دمحم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176588رجب عبدالعظٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 صوصؾ التؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176751دمحم عبدالناصر عبدالظاهر عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176533صالح على حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176244هانى البٌر خلٌل هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191229وفً تارٌخ  176752دمحم محمود حسن عبدالعزٌز مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191215وفً تارٌخ  176428هانى محمود السٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176192دمحم دمحم عبدالسالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176185طه دمحم ؼرٌب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176186اسامه سعٌد عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176421احمد السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176414كمال دمحم كمال ابراهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  134962رق دمحم محمود ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نانسى طا -  46

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176792السٌد صالح امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176281 منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالمادر دمحم -  48

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 22191228وفً تارٌخ  176717احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  152878اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عائشه موسى السٌد عاشور ، ت -  52

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176577حامد السٌد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176578لٌده برلم    رضا دمحم سنوسى محمود ، تاجر فرد ،  سبك -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176119على عبدالرإؾ عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176478عبدالحمٌد ابراهٌم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176735احمد دمحم الهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176635سمٌه لطب على لطب عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176248هاجر على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176258د عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد السٌ -  58

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176233سوسن دمحم عبدالرحٌم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176644 حسٌن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال احمد دمحم دمحم -  62

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176244دمحم دمحم عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176696مجٌد احمد حالبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌمه السٌد عبدال -  62

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176177عبدالشافى ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالفتاح  -  64

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176763عبدالرحمن دمحم بٌومى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176345لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل الددمونى ل -  66

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176299دمحم عبدالؽفار مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191224وفً تارٌخ  176633نجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر كامل عبدالرحمن عطٌه ال -  68

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176628سباعى حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176631ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاج -  72

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176239احمد دمحم عبدالفتاح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176183د ،  سبك لٌده برلم   دمحم طارق دمحم التهامى عرفه ، تاجر فر -  72

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176424نٌفٌن سعٌد عبدالعزٌز شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176422سبك لٌده برلم   رضا دمحم دمحم حسن البرى ، تاجر فرد ،   -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176254اشرؾ جوده عبدالجلٌل عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  172168ك لٌده برلم   احمد صالح دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سب -  76

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176797حامد ابراهٌم السٌد ابراهٌم ؼبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176621لٌده برلم   فرٌد دمحم عدلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  78

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176586رضا دمحم بدوى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176724وفاء رضا محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176297دمحم السٌد على سطوحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176723مصطفى محمود جمال عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176552احمد عبدربه عبدربه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176784السٌد سمٌر صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191221وفً تارٌخ  176572وفاء عبدالرحمن رجب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176791دالٌا عزٌز داإد مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176461دمحم عبدسا ه عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176489دمحم احمد السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176627دمحم سلٌم جرٌر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176626دمحم وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام حربى بخٌت -  92

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  132274السادات مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  168325مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه ابوالعزاٌم دمحم  -  92

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176744عمر دمحم ابوالفتوح عبدالحمٌد فرج رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176388لسٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد موسى ا -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176256هانى السٌد دمحم السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176415ٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده دمحم حس -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176659اٌمان اٌمن حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176682، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه احمد عبدالحمٌد حسٌن -  98

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176227حسٌن دمحم على مدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176383،  سبك لٌده برلم    اٌمان على حافظ على سالمه ، تاجر فرد -  122

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176259سحر محمود اسماعٌل هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176217سبك لٌده برلم   احمد سمٌر صالح فتح الباب ، تاجر فرد ،   -  122

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176692مصطفى احمد دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176167ك لٌده برلم   اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم ، تاجر فرد ،  سب -  124

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176817امٌره عبدسا ه السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176182ده برلم   حسٌن دمحم حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  126

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176263ثرٌه عمر عبدالواحد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176264   دمحم موسى منصور موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  128

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176252على دمحم سلٌمان احمد عكٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176413   زٌنب زكرٌا عبدالرحمن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176266السٌد ابراهٌم عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191231وفً تارٌخ  176824سعٌد جمال عبدالناصر عبدالعزٌز السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176584دمحم ذكى توفٌك عاٌدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  166225حسام دمحم ضٌاء الدٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176553دمحم صالح صابر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 تؤشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176547دمحم مسعد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176789اسماعٌل دمحم خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176719مإسسة حافظ للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176736االمٌر عبدالناصر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176629انشراح عطٌه دمحم على الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176523منى دمحم عبدسا ه ابراهٌم الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 شٌر: خاصوصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176391عٌد عبدالشافى فرج لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191229وفً تارٌخ  176229دمحم عماد ابراهٌم على دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 لتؤشٌر: خاص, وصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176232شادى احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176436عبدالخالك دمحم متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 لتؤشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176568الشتٌحى لتجارة وبٌع الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176686سمٌر احمد احمد علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 ؤشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176688دمحم بهجت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191227وفً تارٌخ  176675بشٌر عبدالفتاح دمحم محمود زحافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 ٌر: خاص, وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176173محمود دمحم صبرى حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم 22191232وفً تارٌخ  176762مكتب ابوالنجا للتورٌدات العامة والمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصتعدٌل 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176761فكرى احمد فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176767سامح دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176764رضا عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176292احمد دمحم احمد منصوردمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176592عبدسا ه فإاد عبدسا ه دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال22191223وفً تارٌخ  176622احمد دمحم سعٌد عبدالعزٌز سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176492انتصار ابراهٌم عبدالمعبود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد22191222وفً تارٌخ  176486عبدالخالك عصام الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176375والء احمد مصطفى دمحم االسود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176237مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176237مإسسة الطاهر لمستلزمات االعالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176238دمحم شعبان سعد عطٌة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176758احمد عبدالحمٌد دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 شٌر: خاصوصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176412عطاهلل دمحم عطاهلل العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176532سامح السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176538ابراهٌم عبدسا ه عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176729دمحم عبدالموى جوده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176712دمحم عبدالحمٌد منصور ٌاسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176565ؼاده محمود عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 ؤشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  163411حافظ صبحى حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176787اشرؾ محمود حسن السحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176792عطٌات محمود عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176472نهال عاطؾ حسن احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176462ت حسانٌن دسولى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هم -  155

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176121هناء عبدالرحمن السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176732عت عبدسا ه هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال طل -  157

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176742دمحم عنتر ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176529عبدسا ه ؼمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدٌر دمحم صالح  -  159

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176231امنٌه احمد ناجى جوده فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176386عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اٌهاب دمحم  -  161

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176228دمحم احمد السٌد عبدالرحمن جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176378 دمحم نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم -  163

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176653راهٌم ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب اب -  165

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176827هشام دمحم صالح ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176168نعم دمحم عبدالمنعم دمحم جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالم -  167

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176174اسامه احمد مصطفى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176816دمحم محفوظ عبدالهادى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176172عماد عبدالحكٌم فرؼلى دمحم االسٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176286عالء اسماعٌل ابراهٌم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176624مإسسه حرب للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176594سلوى دمحم طه بدوى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176487احمد السٌد اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 صوصؾ التؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176456عادل دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176242احمد عبدالحمٌد عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176523رٌن حسنى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌ -  177

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176423منى فتح سا ه دمحم دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  176821 محمود سامى على عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  179

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176626اٌمن عبدالمنعم عبدالعزٌز عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 اصالشركة , وصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176298هنادى على سعودى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176699رشا دمحم المؽازى عبدالعزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176712زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176712زمزم رضوان حسانٌن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176557عبدالعال محمود دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176766احمد دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176782سامى سلٌمان على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176569ٌاسر رمزى حسٌن ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176473جمال ابراهٌم جمال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176126محمود بٌومى عبدالرحمن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176482ؼاده عبده بٌومى سٌد احمد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176318صالح دمحم دمحم الٌمانى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176324مدحت شعبان نبٌه متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176642اشرؾ دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176525فتحٌة دمحم محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176643احمد حلمى عبدالحمٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176743ٌر السٌد سلٌم دمحم الصادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سم -  197

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176382نادر خلٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176234ؼرٌب دمحم ؼرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176426السٌد وصفى عبدسا ه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176665د عبدالؽنى ابراهٌم عبدالؽنى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌ -  221

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176381احمد نبٌل سلٌمان سلٌمان خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176691فتحى عبدالفتاح احمد السنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176796احمد السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176188دمحم فاٌز حافظ السٌد العرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176123احمد رمضان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  156713طلعت شبراوى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  227

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176129دمحم توفٌك دمحم درهوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176589فى نبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لطفى دمحم لط -  229

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176283احمد عاطؾ عبدالرحمن داإد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176746، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فوزى شعبان عطٌه  -  211

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176752محمود حسٌنى دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176527من ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ عبدالرحمن حسن عبدالرح -  213

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176274دمحم اسماعٌل سالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176219، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على عبدالحمٌد االسطى  -  215

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176714اٌه سمٌر عبدالصادق ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176718تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود احمد حامد الكشكى ، -  217

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176611مزرعة ابوزٌد للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176779،  سبك لٌده برلم   ٌاسمٌن السٌد خضر السٌد ، تاجر فرد  -  219

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176788اٌه عبدالعظٌم حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176549د ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم السٌد دمحم صمر حماده ، تاجر فر -  221

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176576السٌدة ابراهٌم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176576سبك لٌده برلم    السٌدة ابراهٌم محمود على ، تاجر فرد ،  -  223

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176333عطٌه عبدسا ه عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176332ٌده برلم   اشرؾ ناجى هرٌدى ادم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  225

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176117احمد دمحم عبدالمادر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176118ولٌد دمحم عرفات حسٌنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176428دمحم رافت سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176427عبدالعال دمحم عبدالعال صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176734دمحم الشحات السعٌد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176259على دمحم على ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191216وفً تارٌخ  176433عمرو عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 شٌر: خاص, وصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176249ناجى احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  132452السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176694هاشم اٌمن دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191231وفً تارٌخ  176813اٌمن محمود عبدالعزٌز عبدسا ه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 صالشركة , وصؾ التؤشٌر: خا
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تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  176812مدحت دمحم نصٌؾ عبدالهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176172دمحم مصباح عبدالسمٌع زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  176829دمحم اسماعٌل اسماعٌل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176287مشٌره الشبراوى خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176288اٌمان عبدالعزٌز محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176614بالل احمد ذكى حسونه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176632حسام حسن دمحم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176223عاٌده خلٌل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176194عماد وجٌه فتحى حسن عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176242نورا رضا دسولى عطٌه دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176753اسعد دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176534سامى خٌرت عٌسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  166629د على ملون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احم -  249

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  141632فوزى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176276، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود دمحم فرؼلى -  251

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176211دمحم عاطؾ فاروق عبدالهادى الطنٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176722عم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسمٌن فكرى عبدالمن -  253

 , وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176722أٌه دمحم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176296العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر دمحم السٌد عبد -  255

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176574ٌاسر دمحم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176546امٌن احمد امٌن على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176783رجاء السٌد دمحم ٌوسؾ علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176334احمد على حسن مصطفى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191214وفً تارٌخ  176329مإسسة الورلى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 ؤشٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع 22191217وفً تارٌخ  176465عبدالهادى محمود عبدالهادى الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22191214وفً تارٌخ  176354دمحم عالء دمحم ابراهٌم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176475دمحم حسن دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176114فرات على دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176135احمد دمحم بكر على الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176418احمد خالد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176425احمد عبدالرحمن السٌد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176738مإمن دمحم صابر حلمى احمد شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 ؤشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176747عماد عادل دمحم دمحم المناٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176249دمحم صالح جابر السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 تؤشٌر: خاصوصؾ ال
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تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176429اٌمان عبدالرإؾ عبدالمجٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22191221وفً تارٌخ  176247ابوالٌزٌد احمد ابراهٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176669اٌمن عبدالعزٌز هٌبه على هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال22191227وفً تارٌخ  176678احالم دمحم سالم دمحم عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191215وفً تارٌخ  176377سعٌد لتجارة المراتب والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر22191228وفً تارٌخ  176225دمحم اسمر عطٌه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176176رامى حسان بؽدادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176818مرٌم عبدالحى ٌوسؾ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التؤشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176613اٌمان جوده على دمحم على علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176612نهى عبدالناصر جوده على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 لتؤشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176261السٌد اسماعٌل احمد اسماعٌل الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176426احمد خالد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176525سمٌحه على احمد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176216حسن فتحى على عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176287فارس عوض عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176218دمحم مجدى عبدسا ه الصعٌدى جادسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176624عبدالسالم عبدالرحمن مرسى عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التؤشٌر: خاصالشركة , وصؾ 
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176625على سالمه محمود سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176785دمحم دمحم كامل توفٌك شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176776هشام صابر عطٌه دمحم الؽباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191222وفً تارٌخ  176552احمد السٌد عبدالسالم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التؤشٌر: خاص, وصؾ 

تم تعدٌل نوع 22191214وفً تارٌخ  175529مصطفى جمال توفٌك عطٌة الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176335دمحم حسن موسى حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 شٌر: خاصالتؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176342عمرو عماد الدٌن دمحم ربٌع خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176116شكرى على ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176326دمحم السٌد دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176733دمحم عبدالعاطى خلٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176488ٌاسر السٌد احمد سبتان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176429دمحم عالء لطفى دمحم سالكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176558عبدسا ه دمحم العرٌان دمحم عبدالحمٌد الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176562احمد عبدالرزاق بركات احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176196هدٌل نبٌل عبدالعظٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التؤشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا22191227وفً تارٌخ  176674دمحم محمود حسٌنى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176676حسن السٌد احمد عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التؤشٌر: خاص
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كة , تم تعدٌل نوع الشر22191221وفً تارٌخ  176255ابراهٌم عبدسا ه ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176679وفاء احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176253سهام محمود حلمى جاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التؤشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176246سهام عبدالهادى اللٌثى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص22191215وفً تارٌخ  176387دمحم الهادى بدر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176392رانٌا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176812حسن دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176812حسن دمحم شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176175اشرؾ السٌد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176124عبدالمادر دمحم منصور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌخ  176583عمرو شحاته منصور الدٌدامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176754اشرؾ احمد ٌوسؾ على سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176742احمد شعبان الصادق امام سالم دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 خاص الشركة , وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176181دمحم عالء دمحم فإاد عوض الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191216وفً تارٌخ  176422شربات عبدالستار محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 شٌر: خاص, وصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176224اسالم دمحم ؼرٌب طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176697عادل عبدسا ه ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176599نصر مسلم عبدالمنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  176323مإسسه ابوالجداٌل لتجاره االدوات واالكسسوارات والخردوات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصتم تعدٌل ن22191213

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176562محمود طلعت احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22191232وفً تارٌخ  176778دمحم احمد ؼرٌب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176571حسن دمحم حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176582دمحم احمد على ابوزٌد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التؤشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع 22191213وفً تارٌخ  176324رؼدة السٌد العربى عبدالعزٌز دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

دٌل نوع تم تع22191214وفً تارٌخ  176341ابراهٌم احمد دمحم كمال دمحم ابوخلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176476عبدالعظٌم صالح حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التؤشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا22191222وفً تارٌخ  176484امٌره فران احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176133عمر صبحى السٌد على مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التؤشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22191215وفً تارٌخ  176397دمحم عباده عطٌه على دمحم عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176522جمال دمحم عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176493صالح دمحم السعٌد عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176636دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التؤشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر22191229وفً تارٌخ  176253ٌاسمٌن عٌسى عبدسا ه دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176432شرٌؾ محمود دمحم محمود االسٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش22191229وفً تارٌخ  176225هناء دمحم حسن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176672خالد دمحم احمد عبدسا ه الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176671رمضان عبدالواحد احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176385دمحم المؽازى صالح نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176213السٌد على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176695رفٌك محفوظ عبدسا ه حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176257ٌمن مصطفى عبدالحمٌد السٌد لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  345

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176814محمود دمحم حسن على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176612دمحم عبدالمنعم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176197والء احمد عطٌه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176128لحمٌد رمضان احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  349

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  163438عمر دمحم رٌاض الرماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  164929بٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء ر -  351

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176757براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مها احمد مصطفى ا -  353

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176424عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176252عبدالعال السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد على  -  355

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176273نورا دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176799مصطفى وصفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد دمحم -  357

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176582دمحم عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176581، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو حمدى دمحم حسٌن  -  359

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176215دمحم احمد عبدالحلٌم متولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176221، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عوض خاطر امام خاطر  -  361

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191232وفً تارٌخ  176772ماجد ابوالفتوح عبدالرحمن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191214وفً تارٌخ  176353سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود طارق محمود صالح ح -  363

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176312هٌثم رمضان على على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176328تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح احمد السٌد دمحم ،  -  365

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176395دمحم احمد عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176741، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب  -  367

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176634ابراهٌم مصطفى ابراهٌم بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176642لعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدا -  369

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176522رٌه مصطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191215وفً تارٌخ  176376لممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ احمد عبدالحمٌد عبدا -  371

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176238اٌهاب على عوض سا ه مخٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176417دمحم عبدالمعطى عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  173342دمحم احمد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176563شٌماء السٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176673جمعه دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176657حات دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فر -  377

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176689عبدالعزٌز سٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176258عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رحاب دمحم عطٌه  -  379

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176265لمعى عماد لمعى ٌحً سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176182د حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد هشام كمال السٌ -  381

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191232وفً تارٌخ  176769ٌاسر ابراهٌم محمود على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176112 حسن الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌده عبدالعظٌم دمحم -  383

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  173542هبه دمحم عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176369 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌوسؾ حسٌن دمحم -  385

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176248عبدالرحمن دمحم فهمى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176262تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر عاشور ابراهٌم عاشور ، -  387

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176193امال عبدالحمٌد حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176189د ،  سبك لٌده برلم   حاتم على على منصور ، تاجر فر -  389

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176223محمود رضا السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176623لٌده برلم    محمود دمحم دمحم عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك -  391

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176775احمد حسن السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  158826برلم   دمحم باهى السٌد البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  393

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 22191222وفً تارٌخ  176477ماركت الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 22191222وفً تارٌخ  176477ماركت الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176321دمحم السٌد محمود عزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع22191213وفً تارٌخ  176322ولٌد عبده محمود مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  93123خالد دمحم نبٌل عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال22191224وفً تارٌخ  176632احمد حسن دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176423دمحم حسام السٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176425دمحم عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176434دمحم دمحم دمحم سالم شرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176554احمد دمحم متولى على الصادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191222وفً تارٌخ  176566ٌاسر دمحم عبدالحمٌد خلٌل االكٌابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 ٌر: خاص, وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176243امٌن الشٌخ عبدالكرٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176247احمد دمحم عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 اصالتؤشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176682دمحم ابراهٌم موسى ابراهٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  127295سوسن عبدالعظٌم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176392دمحم عالء الدٌن خٌرى فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176685عمر شحته شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176811احمد محمود احمد خلٌفه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176169حمدى على ابراهٌم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176759احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191232وفً تارٌخ  176762عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176126احمد ابراهٌم عبدالكرٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176597شحاتة ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  122245عبدالرحمن دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176274نجوى ابراهٌم دمحم ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176485طارق دمحم سعٌد حسن جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176443احمد عطٌه عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176187السٌدة دمحم دمحم السٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176269محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176184فرج ٌونس عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاح  -  423

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176412السٌد صالح الدٌن االٌوبى حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  163719براهٌم النادى عنانى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  425

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176251عبدالمنعم منصور عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176222دمحم ابراهٌم بندارى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176822دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176627راهٌم دمحم رشدى عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اب -  429

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176226اشرؾ عبدالعظٌم موسى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176587عبدالحمٌد دمحم عبدالهادى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176564طارق دمحم عبدسا ه الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 : خاصالتؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176472مٌرفت عبدالعظٌم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176317سامى سعٌد جمعه اسماعٌل مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 ر: خاصوصؾ التؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176482السٌد عطٌه حسٌن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191213وفً تارٌخ  176325حٌاتى عبدالؽنى اسماعٌل عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176389احمد حسٌن الشوادفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176638خالد ممدوح حسن دمحم العبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع 22191224وفً تارٌخ  176622دمحم محمود جوده محمود على حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176393منال شلبى ٌوسؾ حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176555مجدى احمد سالمه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191222وفً تارٌخ  176556فاطمة سمٌر دمحم عبدالمحسن بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176687احمد حماده دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176652دمحم حسٌن دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176768دالفتاح عباس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌل عب -  445

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176346حماده احمد السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176122ى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى خٌرى مؽاور -  447

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176289دمحم عبدالمنعم على سالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176591ان االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان عبدالعزٌز سلٌم -  449

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176497اكرام سمٌر عبدسا ه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  176132دات التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مإسسة مإمن للتورٌ -  451

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص22191223

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌخ  176147عالء على ؼرٌب عبدالرحٌم منٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176332مها السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176328خالد عادل حمٌده خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176342د السٌد دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  455

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191229وفً تارٌخ  176755نصره ابراهٌم دمحم زكى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176532ونى عبدالوهاب عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد الحن -  457

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176517بالل عبدالمإمن امٌن دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176191سوسو جرجس تادرس مٌالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176422عبدالؽنى عطٌه على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191231وفً تارٌخ  176798مرو عالء الدٌن عبدالجواد احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  461

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176278عبدسا ه جمال البسٌونى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176598جودة محمود السٌد عبدالصادق عجوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176698محمود ٌسرى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191213وفً تارٌخ  176321لطفى حماده دمحم لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176786ٌحى سعٌد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176573دمحم جمال حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176471سماح محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176254على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام ثروت -  469

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176748مروه رضا دمحم عبدسا ه عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191216وفً تارٌخ  176399زمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى عاطؾ ٌوسؾ ع -  471

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176416دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191216وفً تارٌخ  176432عشماوى عبدالصمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  473

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176567عبدسا ه دمحم احمد السٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176229د منٌر عبداللطٌؾ مصطفى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  475

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176684دمحم رمضان احمد عبدسا ه سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176379امل فوزى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176692احمد السٌد السٌد مرسى دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176268احمد عبدسا ه عوض عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176171عبدسا ه دمحم حسن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176765ند عبدالفتاح دمحم الهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  481

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191215وفً تارٌخ  176368حازم عبداللطٌؾ عرفة عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176585احمد دمحم سالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176112فادى جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176464السٌد وهدان تاٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176344نور عبدالواحد على عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176362لى مصطفى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  487

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176262اٌمان دمحم عبدالممصود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176128هانى عبده محمود مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176479مرفت دمحم ابوالنور زرمبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176749زٌنب رأفت ابو طالب دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176531اسالم على دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176745عبدالنبى عٌد على ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176192امٌر احمد عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التؤشٌر: خاص

تم 22191216وفً تارٌخ  176411ابو المجد للتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة22191222وفً تارٌخ  176275اشرؾ سامى دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176222هانى عبدالرحمن احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22191232وفً تارٌخ  176794ابراهٌم عبدالعلٌم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176214هناء السعٌد احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191212وفً تارٌخ  176299ابراهٌم الشبراوى ابراهٌم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 لشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176596احمد عبدالحى جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 التؤشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش22191222وفً تارٌخ  176561دمحم عبدالحكٌم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176771احمد محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22191223وفً تارٌخ  176575فرج احمد الشبراوى عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176474احمد عزت عكاشه دمحم الدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصؾ التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و22191213وفً تارٌخ  176322دمحم دمحم الشاورى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  176394عبده السٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  135948دمحم صبحى جودة محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 اصالتؤشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176492شرٌؾ عبدالهادى دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176637حسن احمد ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176245عرفه عبدالعاطى عبداللطٌؾ كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  176421علٌوة متولى علٌوة على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 22191227وفً تارٌخ  176668احمد دمحم احمد مصطفى االهوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176667دمحم صبرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176693ثروت عبدالجلٌل ابراهٌم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176256تامر محمود دمحم على هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  169282عمرو على احمد موسى حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176199دمحم ابراهٌم سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176592عبٌر شعبان ابراهٌم عبدالرحمن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176111ولٌد دمحم ؼنٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176579السٌد عبدالنبى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176338دمحم الشحات احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176314مروه السٌد ؼرٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176367دمحم الصادق دمحم سلٌمان معالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  85255دمحم الشبراوى عبدالمجٌد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌخ  71582شولى مصطفى عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176267احمد محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176536هاٌدى السٌد رشاد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176826طارق احمد عبدالوهاب ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176212اٌمان ابراهٌم دمحم مسلمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176622دمحم فتحى صالح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176713معرض باز لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176771د محمود دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  533

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176545دمحم لاسم كامل الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176468ت عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم طلع -  535

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176352عبدالعزٌز شاكر الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176122ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى احمد عطٌه -  537

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176322هبه حلمى جابر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176325دالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى عبدالفتاح دمحم عب -  539

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176396السٌد احمد دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176739د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابراهٌم احم -  541

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176252عمر احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176431سبك لٌده برلم   ٌحى دمحم احمد شكرى ، تاجر فرد ،   -  543

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176559كرٌم سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176666سبك لٌده برلم   على ابراهٌم على ابراهٌم سالم ؼانم ، تاجر فرد ،   -  545

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176246احمد صبحى فرج حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌخ  176195عطٌه عبدالحلٌم عطٌه على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191227وفً تارٌخ  176681ابراهٌم احمد الصاوى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 خاص, وصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176262حمدى السٌد الطوخى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191215وفً تارٌخ  142498سعٌد دمحم سٌؾ دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176178احمد دمحم سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176295احمد عاطؾ دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176615همت منصور بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176593احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176498عبدالؽفار عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حالوتهم دمحم -  555

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176372اٌهاب دمحم عبدالرحمن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176269عٌل احمد ٌوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسما -  557

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176358تامر السٌد عباس دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176125دمحم دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  559

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176155الشحات دمحم شحاته عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191224وفً تارٌخ  176629دالحمٌد سلٌم المرصفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاة عب -  561

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176618هاله السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176494دٌن حسن ابوهاشم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام ال -  563

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم 22191215وفً تارٌخ  176372مإسسة عبدالعاطى لتجارة لطع ؼٌار سوست سٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 اصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176463ولٌد عبدالحمٌد على حسن سٌاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176227عالء عبدالستار دمحم حسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176257عبدسا ه سعٌد عبدسا ه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176252عمر احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176146حسن حسٌن حسن المخزنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176165منى ابراهٌم ابراهٌم الدفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176282زؼلول دمحم هاشم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176541وائل عبدالجلٌل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176292حمد لطب عبدالسالم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  573

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176294فاطمه عبدالحمٌد عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176291شٌماء محمود مسلم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 خاص, وصؾ التؤشٌر: 
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176672على ممدوح على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176272منى عبدالحكٌم دمحم حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176793محمود عبدالرإؾ عٌاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176241علٌه ابراهٌم اسماعٌل الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176148دمحم السٌد على دمحم ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176623دمحم سعٌد عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176723ابراهٌم دمحم السٌد دمحم عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176732احمد محمود ٌحٌى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 صوصؾ التؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  142461سعٌد ابوهاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176268دمحم دمحم عطٌة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176439ر احمد عطٌة ؼنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تام -  587

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  154929دمحم محمود عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176272 السٌد وفائى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد عبدسا ه -  589

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176526سامح الهادى الدمرداش احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176526ن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى حس -  591

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176529دمحم سمٌر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176198فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل دمحم حسٌن دمحم ، تاجر -  593

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 22191214وفً تارٌخ  176348ابراهٌم السٌد على احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  594

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176162رد ،  سبك لٌده برلم   شحات صبحى عنتر شبل ، تاجر ف -  595

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176153دمحم احمد عبدالكامل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176355لٌده برلم   عزت حفنى دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك  -  597

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176364احمد عٌد سالمه سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  598

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176141بك لٌده برلم   سعٌد دمحم صابر عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  س -  599

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  148772احمد الشحات احمد دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176327لٌده برلم    هانى ابراهٌم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  621

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176255دمحم عبدسا ه دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176251برلم   وائل عبدالستار حفنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  623

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176285الفت راضى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176719دمحم السٌد حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176731اسماء عبدالواحد جوده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191213وفً تارٌخ  176315احمد دمحم الهادى عبدالممصود عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176542سهٌر حسانٌن احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176438دمحم سعٌد على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176511السٌد شعبان مصطفى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176298عبدالرحمن مصطفى دمحم احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176651ابراهٌم رزق عبوده سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 22191227وفً تارٌخ  176656دمحم نظمى على متولى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176619هبة دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176121ناٌر هانى عباس ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176595دمحم حامد صالح عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم 22191215وفً تارٌخ  176371مإسسة عسكر لبٌع البطارٌات واطارات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176455سمٌر احمد دمحم حسن نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 شٌر: خاصوصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176224دمحم دمحم عبدالعاطى ابو مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176156هناء بهاء رشدى خلٌفه ٌوسؾ نجٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 صؾ التؤشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176115دمحم محمود عبدالستار حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176351شٌماء دمحم عبدالممصود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191214وفً تارٌخ  176339شٌماء دمحم الصاوى رشاد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176313السٌد دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176262مصطفى دمحم عبدالخالك سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌخ  176149محمود احمد محمود على حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصؾ التؤشٌر: خاص, 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176284حسن على دمحم على احمد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و22191229وفً تارٌخ  176728احمد دمحم ابو النجا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191232وفً تارٌخ  176774احمد حسن شحاته دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,22191229وفً تارٌخ  176252حماده السٌد عبده عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176542آٌه رجب اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191217وفً تارٌخ  176442احمد السٌد العربى احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصؾ التؤشٌر: خاص, 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176528دمحم دمحم امٌن دمحم البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  149515دمحم جمال عبدالمحفوظ عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176275مإسسه النجار للمالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176261زكرٌا شعبان فرحات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176164عمرو سامى عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176715مود احمد دمحم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  638

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176452معتز صابر على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  639

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  158499رؾ سمٌر عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اش -  642

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176143اٌمان نور ابوالنور البساتٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176267هبه دمحم امٌن شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  138189دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176277لطفى عباس سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شربات -  644

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176512نجالء السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176125 عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب دمحم دمحم -  646

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176496نجالء لطفى عبدالؽنى عطاسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  647

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176337لسٌد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى السٌد ا -  648

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191214وفً تارٌخ  176356دمحم ناصر عبداللطٌؾ على الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  649

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176311ته مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ شح -  652

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176124السٌد السٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176152، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن السٌد احمد حسن  -  652

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176167اشرؾ دمحم دمحم عطٌة لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176453جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالؽفار دمحم ؼرٌب ، تا -  654

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176263رانٌا السٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176539فرد ،  سبك لٌده برلم    االء جمال عبدسا ه احمد حسن ، تاجر -  656

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176445دمحم حسن احمد محمود الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  657

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191222وفً تارٌخ  176271جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعداوى عبدالحمٌد عطٌه سعداوى ، تا -  658

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176524هدى ابراهٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  659

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176278د ،  سبك لٌده برلم   رمضان احمد سالم ابراهٌم على ، تاجر فر -  662

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176347هٌثم عٌسى عبدسا ه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191232وفً تارٌخ  176772دمحم عبدالحمٌد نافع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176276محمود دمحم توفٌك دمحم احمد بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 صوصؾ التؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176154عال عبدالرحمن دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176162حسم مصطفى ابوهاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176162حسن مصطفى ابوهاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191224وفً تارٌخ  176628مصطفى احمد عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176451دمحم السٌد على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176728محمود عبدالعزٌز دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  669

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176452مشٌره سلٌم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  672

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176142صبحى عبدالنبى حفنى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191212وفً تارٌخ  176266دمحم نجٌب دمحم عوض سا ه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  672

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176548اشرؾ كمال فتحى دمحم األعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  673

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  157952خالد صبرى برعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  674

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176272هند حسن عبده ٌوسؾ سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  675

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176127لسٌد جوده عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  676

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176516هٌثم احمد تاٌه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  677

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176523 دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد حسنى دمحم -  678

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176221فرٌاله دمحم رشاد حسن عوض سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  679

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176491احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم  -  682

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176495السٌد جمال السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176466محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال ابراهٌم -  682

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176374اسماعٌل احمد فإاد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  683

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176242ٌم ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر عبدالحل -  684

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  131488ابراهٌم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  685

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176158شاهٌن صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمعه طلبه  -  686

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176288رئٌفه مصطفى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  687

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌخ  176166عبدالحلٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد السٌد عبدالممصود  -  688

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176293دمحم حلمى دمحم رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  689

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  176722الدبسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم  -  692

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176447احمد دمحم جوده ابراهٌم عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176293خالد حسن دمحم منصور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  692

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌخ  176822عمر شلبى عبداللطٌؾ شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176645محمود دمحم كامل احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  694

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176151عبدالرحمن سعٌد دمحم عبدالفتاح فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  695

 خاص الشركة , وصؾ التؤشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176152السٌد كمال السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  696

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176365السٌد عبدسا ه السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  697

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176366دمحم سمٌر احمد علٌوه حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  698

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176312اسماعٌل دمحم حمدى توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  699

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176277دمحم السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176235عبدالفتاح سعٌد دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191224وفً تارٌخ  176639انتصار زكرٌا عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176446سعٌد جمال عبدالمجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191228وفً تارٌخ  176721عبٌر عبدالعزٌز عبدالحى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191229وفً تارٌخ  176727حسام احمد ابراهٌم على الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 خاص, وصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176264احمد دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  726

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176441السٌد احمد بدوى امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176544دمحم احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  728

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176514هدى عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191224وفً تارٌخ  176617دالمنعم عبدالستار عوض عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب -  712

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191215وفً تارٌخ  176373رضا دمحم عاكؾ عزت دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176357نور السٌد دسولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  712

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  176137دولت حسن دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176271ابراهٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن  -  714

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176279ابراهٌم دمحم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176242حمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح حسن ا -  716

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176291دمحم سامى السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176716موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد معوض عبدسا ه على -  718

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176449دمحم امام عبداللطٌؾ مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176454دعاء دمحم عبدالسمٌع بفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176469سارة دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  176828م السٌد عبدالعزٌز احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌا -  722

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191221وفً تارٌخ  176527ساره مسعد محمود السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176281دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  176825احمد السٌد متولى دوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176296حمد عبدسا ه دسولى عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  726

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  142761دمحم ابراهٌم عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 22191213وفً تارٌخ  176326به دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  728

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176361حامد عٌسى على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176132د النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجدة ابراهٌم محمو -  732

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176359السٌد على دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176336ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌلى عبدسا ه احمد -  732

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191232وفً تارٌخ  176782احمد عرابى عبدالسالم عبدالرحمن زواده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  733

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176773حمد دمحم ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم ا -  734

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176127السباعى ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  735

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176724داللطٌؾ دمحم دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال عب -  736

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176729دمحم سعٌد كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  737

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191223وفً تارٌخ  176138حسن السٌد ؼرٌب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالم -  738

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191212وفً تارٌخ  176272دمحم السٌد دمحم عبدالحلٌم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  739

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191216وفً تارٌخ  176437احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  742

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176522السٌد مصطفى عبدالممصود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176512بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    داود -  742

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176297نوره عبدالسالم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  743

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌخ  176513عبدالعزٌز على دمحم رشاد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  744

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176521روناء السٌد صبرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  745

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191227وفً تارٌخ  176654حسن دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  746

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176273احمد جمال احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  747

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176163حمٌد عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناجى عبدال -  748

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176448حسام دمحم شحاته عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  749

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176265عبدالمسٌح مكرم حبٌب جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  752

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176551ربٌع السٌد ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176522 ٌسرى احمد جاب سا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  752

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌخ  176822روحٌه محمود عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  753

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176282ن عبدالرحمن هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌم -  754

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176122دمحم امام ؼرٌب امام الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  755

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191231وفً تارٌخ  151527على دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد  -  756

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176663ابراهٌم احمد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  757

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176113د دمحم كامل زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال احم -  758

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176458دمحم فخرى ابوطالب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  759

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176622د اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر دمحم السٌ -  762

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  165355امٌر كامل عبدالفتاح عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191214وفً تارٌخ  176349د رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسمة سعٌد سعٌ -  762

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176363دمحم عبدالعزٌز تونى طوفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  763

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌخ  176228راهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل دمحم حسن اب -  764

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌخ  176236نبٌل ابراهٌم ابوالنور ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  765

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176294ح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فتحى صال -  766

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191212وفً تارٌخ  176292عطٌه احمد النشوى عمر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  767

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176725فوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صدٌك احمد مح -  768

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176134تامر عبدالحفٌظ دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  769

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191216وفً تارٌخ  176419عم السٌد دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رحاب احمد عبدالمن -  772

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176284دمحم راضى على حبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176647ٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رشدى اسماع -  772

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176683دمحم عبدالمنعم السٌد النجدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  773

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌخ  176631السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان ابراهٌم  -  774

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176481مإمن دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  775

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌخ  176382حات محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى عبدالمنعم الش -  776

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176142كرٌمه دمحم رشاد جوده شرٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  777

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176362دمحم عبدالعال ابراهٌم بندارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  778

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176329كرٌم لتجاره وتسوٌك الكرتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  779

 ر: خاصوصؾ التؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌخ  176343شحاته دمحم شحاته ؼرٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  782

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌخ  176781جرجس ابراهٌم امٌن جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176237رٌهام عاطؾ عطٌه عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  782

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176136امل موسى عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  783

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191224وفً تارٌخ  176641فإاد دمحم سعٌد فإاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  784

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176444هٌثم حسن عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  785

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176145لاسم محمود عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  786

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176316دمحم رجب عبدالعال عبدسا ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  787

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191221وفً تارٌخ  176524اسراء احمد حسن حسن الصارمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  788

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  161339عرفات عٌد الدمحمى مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  789

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176648د دمحم عزازى ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خال -  792

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176499دمحم على دمحم برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  791

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌخ  176112راهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى جمال اب -  792

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم 22191214وفً تارٌخ  176331جمال الشٌخ لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  793

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191229وفً تارٌخ  176239دمحم سعٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  794

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌخ  176289عمرو عبدالمنعم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  795

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191212وفً تارٌخ  176292م دمحم الشحات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  796

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176161دمحم جمال عبددالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  797

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176457فنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد ح -  798

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌخ  176457سعٌد حفنى السٌد حفنى ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  799

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191217وفً تارٌخ  176459مسلم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابو -  822

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌخ  176123رشا الشبراوى دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176144ا احمد ابراهٌم المتعب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رض -  822

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176519لبنى رجب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  823

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191221وفً تارٌخ  176515صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمعز -  824

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176677محمود عبدالمالن فرؼلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  825

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176664اسماعٌل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم ابراهٌم  -  826

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌخ  176711ابراهٌم عطٌه اسماعٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  827

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌخ  176139دمحم احمد دمحم االحمدى ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  828

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  132733نفٌسة دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  829

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191213وفً تارٌخ  176323احمد دمحم عبدالمحسن ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176543حمادة حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176279السٌد عبدالعظٌم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌخ  176518رفعت دمحم احمد الصارمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191222وفً تارٌخ  176283 فتوح دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  814

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌخ  176285هانى شاكر عبدالباسط على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌخ  176646الكرٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر اشرؾ عبد -  816

 وصؾ التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22191228وفً تارٌخ  164929عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22191211وفً تارٌخ  175488مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مإسسة الكٌان للتورٌدات والمماوالت  172592تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  1

 العمومٌة للجهات الحكومٌة  

 الى: الروناء للتورٌدات العمومٌه   173427تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مصنع االخالص   145795تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مكس لطونٌل   175818تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  4

الى: المروج الخضراء لألسمدة والمبٌدات  131652تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  5

 والتماوى  

 الى: العمٌد لتعبئة المواد الؽذائٌة   172812تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  6

 الص لتصنٌع الموبلٌا الحدٌثة  الى: االخ 119316تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   138471تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌخ :   -  8

الى: مإسسة ضٌؾ سا ه دٌب لإلستٌراد وبٌع  126564تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  9

 رات  ووسائل النمل الخفٌؾ  السٌا

الى: الصالحٌه جرٌن لتجاره االسمده  138597تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  12

 والمخصبات والمبٌدات والتماوى الزراعٌه  

 الى: المٌصر   163719تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  11
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الى: المائد لتصنٌع االلومٌتال وٌوبى فى  159537تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌخ :   -  12

 سى  

 الى: اضافة السمه التجارٌه /ممهى الرٌاضى   97558عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بت22191228،  فى تارٌخ :   -  13

الى: مكتب السعد للرحالت الداخلٌة ونمل  176142تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  14

 العمال  

 الى: ارت للمماوالت   122526ركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش22191229،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: المإسسة الفنٌة للخراطة واللحام   76126تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  16

   silentالى: ساٌلنت  162553تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: المائد لبٌع  الدواجن مبرد ومجمد   159652تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: معرض الماهر لتجارة وبٌع السٌارات   135168تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: سفارى للرحالت ونمل العمال   158822تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229:  ،  فى تارٌخ  -  22

الى: عباد الرحمن للتنمٌة الزراعٌة  175792تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191212،  فى تارٌخ :   -  21

 والمبٌدات  

الى: مإسسة الحماسه لتجارة التكاتن  162235بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر22191212،  فى تارٌخ :   -  22

 والموتوسٌكالت  

الى: مإسسة الحماسه  لتجارة التكاتن  162235تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191212،  فى تارٌخ :   -  23

 والموتوسٌكالت  

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح بان  166762ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤش22191212ٌ،  فى تارٌخ :   -  24

   Pac Wayواى 

 الى: مى السٌد عبدسا ه عبدالصمد   175488تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191211،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: المتحده للحدٌد الزخرفى   156961كة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر22191213،  فى تارٌخ :   -  26

( MARSHMELLOالى: مارشٌملو) 173319تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191213،  فى تارٌخ :   -  27

 للمشروبات البارده والساخنه وااللعاب االلكترونٌه  

الى: مإسسه السلسبٌل لبٌع المستلزمات  152286م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس22191213،  فى تارٌخ :   -  28

 الطبٌه  

 الى: ٌونى برو للمماوالت والتورٌدات   139528تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191214،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: الحسام للتصدٌر   159432رلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب22191214،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تعدلت السمه التجارٌه الى /اٌو  172312تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191214،  فى تارٌخ :   -  31

 ستورز  

 زه  الى: الفمى للمالبس الجاه 173929تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191215،  فى تارٌخ :   -  32

الى: مكتب الرضا والنور للرحالت  122791تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191215،  فى تارٌخ :   -  33

 الداخلٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

الى: مإسسة كنارٌا لإلتصاالت وخدمات  126558تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  34

 نت  المحمول عدا االنتر

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح تالل  125863تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  35

 للمماوالت العامه  

 الى: السوق الذهبى   172221تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  36

الى: بروفٌت لمستحضرات التجمٌل  174772تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216: ،  فى تارٌخ   -  37

 والمطهرات والمكمالت الؽذائٌة  

 الى: باور تكنولوجى   174796تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  38

   mech solutionالى: مٌن سولٌوشن ـ  176241تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  39

الى: مإسسة النور للرحالت الداخلٌه ونمل  156161تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  42

 العمال  

   pure waterالى: بٌور واتر  171683تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216خ : ،  فى تارٌ  -  41

 الى: مإسسة الشمس لتوزٌع المواد الؽذائٌة   117282تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  42

الى: مإسسة الوطنٌة لتعبئة وتؽلٌؾ  155246اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل 22191216،  فى تارٌخ :   -  43

 منتجات االلبان  

 الى: مكتب الٌاسمٌن للتورٌدات   176363تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: كٌان للمماوالت والتورٌدات   176138برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 22191217،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: مإسسة الصفا لتجارة الحداٌد   169657تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  46

تون والمخلالت الى: مصنع الملكة للزٌ 159531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  47

 والصناعات الؽذائٌة  

الى: البركة لتمنٌة وتعبئة المٌاة لألؼراض  124596تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  48

 الصناعٌة  

امة جمعه للمماوالت العامه الى: مإسسة اس 142272تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  49

 وتورٌد مواد البناء  

 الى: اسامة السٌد جمعه على   142272تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: اٌجى كوبى   176323تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: فٌرارى لزٌوت السٌارات   176211تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222فى تارٌخ :   ،  -  52

الى: اضافة السمة التجارٌة الشرٌؾ لبٌع  175642تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  53

 االعالؾ بالجملة  

الى: مإسسة فرست للتبرٌد والتكٌٌؾ  156245تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  54

 وفالتر المٌاة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

الى: معرض الشومانى لبٌع وشراء  119781تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  55

 واستبدال السٌارات  

 الى: تم الؽاء السمه   122645تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  56

 الى: ستار ستٌل الحدٌثه لالنشاءات المعدنٌه   176475تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  57

تن لصٌانة التكٌٌفات  -الى: كول  176215الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 22191221،  فى تارٌخ :   -  58

   cool tech -والتورٌدات العامه 

 الى: الكمال للمماوالت والتورٌدات العامه   176438تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  59

 الى: الرحمة لخلط وتصنٌع االعالؾ   146396شركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ال22191221،  فى تارٌخ :   -  62

 الى: نجمة الحسٌنٌة   94883تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  61

اطة وتورٌد الى: مإسسة تبارن للخر 152276تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  62

 المعادن  

 الى: كرٌمه عبدالعظٌم عبدالحمٌد محمود   155732تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  63

الى: مإسسة الرضا للخراطه وتشكٌل  155732تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  64

 وتورٌدها  المعادن 

 الى: النضال لبٌع االدوات الكهربائٌة   168291تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌخ :   -  65

 الى: الحمد لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه   128842تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  66

 الى: اٌجٌبت الٌؾ للعمارات والتشطٌبات   176521تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222فى تارٌخ :   ،  -  67

 الى: اساس للتصدٌر والمماوالت العامه   147611تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  68

 الى: الؽرٌب اوتو   172956تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌخ :   -  69

 الى: مكتب المجد للمماوالت العامه   162568تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌخ :   -  72

الى: النٌل سٌدز النتاج وتجارة الحاصالت  152499اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل22191223،  فى تارٌخ :   -  71

 الزراعٌة  

الى: الماس لتجاره االدوات الكهربائٌه  139423تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191224،  فى تارٌخ :   -  72

 والمماوالت  

 الى: تٌمو كار لتاجٌر السٌارات   155277اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل22191224،  فى تارٌخ :   -  73

 الى: من خٌر بالدنا   171952تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191224،  فى تارٌخ :   -  74

 واجبان الروابى الند   الى: معمل البان 176561تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  75

 الى: رٌلى باج   116523تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  76

 الى: اسمان سى فود   147295تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌخ :   -  77

 الى: ؼمرى اٌجٌبت لدش الحبوب   124911تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر ب22191228،  فى تارٌخ :   -  78



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 الى: فورٌو للمماوالت   122312تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌخ :   -  79

 اٌجٌبت لدش الحبوب  الى: ؼمرى  124911تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌخ :   -  82

الى: الكمال الاستٌراد وتجارة لطع ؼٌار  114322تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  81

 السٌارات والمواتٌر المستعملة  

 لتصنٌع االحذٌه البالستٌن   الى: الفنار 124272تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  82

 للتشطٌبات   Modernالى: مودرن   176493تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  83

 الى: بومبا كٌدز   137826تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  84

 الى: االمناء لتصنٌع االعالؾ   147624تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  85

 الى: معرض الحربى لتجارة السٌارات   169648تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌخ :   -  86

الى: البدر للمماوالت العامه واالستٌراد  115822الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 22191232،  فى تارٌخ :   -  87

 والتصدٌر  

الى: اللإلإه للتورٌدات العمومٌه وبٌع  122519تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌخ :   -  88

 االدوات الكهربائٌه  

الى: طٌبة للرحالت ونمل العمال وتجارة  141556الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم22191232،  فى تارٌخ :   -  89

 السٌارات  

 الى: مكتب الٌاسمٌن للتورٌدات والمماوالت   176363تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌخ :   -  92

الى: معرض طٌبة للسٌارات ومكتب  141556ممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال22191232،  فى تارٌخ :   -  91

 الراحالت الداخلٌة  

 الى: مإسسة الطاهر للتوكٌالت التجارٌه   112192تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌخ :   -  92

 الى: الجوهرة لتعبئة مواد ؼذائٌة   167322تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌخ :   -  93

 الى: مإسسة كابٌتال للتطوٌر العمارى   143184تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌخ :   -  94

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    122412ش/ ٌاسر احمد دمحم و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل  الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2219/12/2فى  67453السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22191228، وفى تارٌخ    49113شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركة وتصفٌتها 2219/12/8فى  67473محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    72581احمد حسن خرخاش وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 عتزال التجاره نهائٌاال 2219/12/8فى  67469السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    92322حماده  دمحم عبد ربه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌخ    92322حماده  دمحم عبد ربه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌخ    129432شركة / احمد دمحم السٌد مصطفى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌخ    52528تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة   - 7

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191212، وفى تارٌخ    128296خالد دمحم احمد الصارمى و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 2219/12/12فى  67488المحو رلم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا بامر 

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌخ    122226شركة دمحم احمد حسن وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22191221ٌخ ، وفى تار   79522دمحم حسن طعٌمه حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌخ    121269شركة / واصؾ حنا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191228، وفى تارٌخ    56912مصر للمنظفات والكٌماوٌات )ش.م.م(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم الشطب لإلندماج

تم    22191228، وفى تارٌخ    56912حمدى سلٌمان ودمحم عمٌس وشركاهم .  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لسجل  تم الشطب لإلندماجمحو/شطب ا

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌخ    56912شركة / حمدى سلٌمان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  تم الشطب لإلندماج

تم    22191228، وفى تارٌخ    56912مصر للمنظفات والكٌماوٌات )ش.م.م(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم الشطب لإلندماج

تم    22191228، وفى تارٌخ    56912حمدى سلٌمان ودمحم عمٌس وشركاهم .  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم الشطب لإلندماج

تم محو/شطب    22191228وفى تارٌخ  ،   56912شركة / حمدى سلٌمان وشركاه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  تم الشطب لإلندماج

تم    22191228، وفى تارٌخ    79252حسن مصطفى عبدالمعطى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 ع2م2محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن حموله ولٌس للشركه فروع داخل ج

تم    22191229، وفى تارٌخ    66724ش/كمال الدٌن عبدالسمٌع وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 محو/شطب السجل  شطب لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌخ    66724ش/حسٌن كمال الدٌن عبدالسمٌع وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 حو/شطب السجل  شطب لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌام

تم    22191229، وفى تارٌخ    123752شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 ع2م2ولٌس للشركه فروع داخل ج2219لسنه  674محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها بموجب عمد حل رلم 

   22191229، وفى تارٌخ    123752ة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شرك   - 22

 ع2م2ولٌس للشركه فروع داخل ج2219لسنه  674تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها بموجب عمد حل رلم 

تم    22191229، وفى تارٌخ    123752لٌدها برلم : شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك    - 23

 ع2م2ولٌس للشركه فروع داخل ج2219لسنه  674محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها بموجب عمد حل رلم 

   22191229، وفى تارٌخ    123752شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 ع2م2ولٌس للشركه فروع داخل ج2219لسنه  674محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌتها بموجب عمد حل رلم تم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ   ، 122129شركة / نادر ٌحٌى مصطفى ٌحٌى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12222220222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ   ، 122129شركة / ٌاسر ٌحٌى مصطفى ٌحٌىوشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   12222220222الها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس  22191222وفً تارٌخ   ، 122129ش/ ٌاسر ٌحٌى مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   12222220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ   ، 122129، سبك لٌدها برلم ،شركة / نادر ٌحٌى مصطفى ٌحٌى وشرٌكه توصٌة بسٌطة   -  4

 جنٌه   12222220222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ   ، 122129شركة / ٌاسر ٌحٌى مصطفى ٌحٌىوشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   12222220222صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , و

تم تعدٌل رأس  22191222وفً تارٌخ   ، 122129ش/ ٌاسر ٌحٌى مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   12222220222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22191228وفً تارٌخ   ، 174822حسن دمحم على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركة / -  7

 جنٌه   12222220222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22191221،  وفً تارٌخ  138394شركة / عطٌة بدوى احمد عوٌس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   522220222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ   ، 141886ش/ خالد سمٌر حسن مصطفى و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2222220222مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم  22191229وفً تارٌخ   ، 72939شركة / سالم لصناعة الحلوٌات والشٌكوالتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   52222220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

  العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22191214وفً تارٌخ  169823ش / نبٌل ؼرٌب دمحم الشرلاوى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بساتٌن االسماعٌلٌة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الى المنطمة الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان  22191214وفً تارٌخ  169823شركة / عٌد الشحات عٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 بساتٌن االسماعٌلٌة -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل الى المنطمة الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216ارٌخ وفً ت 89711شركة احمد دمحم شرٌؾ وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 جنوب سٌناء -بجوار مسجد الخلفاء الراشدٌن  -راس سدر  -ش ابو صوٌرة  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  89711احمد دمحم شرٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 جنوب سٌناء -بجوار مسجد الخلفاء الراشدٌن  -راس سدر  -ش ابو صوٌرة  5تؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌخ  89711شركة احمد دمحم شرٌؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 جنوب سٌناء -بجوار مسجد الخلفاء الراشدٌن  -راس سدر  -ش ابو صوٌرة  5ان وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191216وفً تارٌخ  89711احمد دمحم شرٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 جنوب سٌناء -الخلفاء الراشدٌن  بجوار مسجد -راس سدر  -ش ابو صوٌرة  5الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان 

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  141886ش/ خالد سمٌر حسن مصطفى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش صالح الصالحى

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌخ  141886ش/ خالد سمٌر حسن مصطفى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح ممر ادارى بناحٌة مولؾ المنصورة ش اوالد عسكر 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد  -المساكن التعاونٌة  -االمل  شارع 9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

  ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد -المساكن التعاونٌة  -شارع االمل  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد  -المساكن التعاونٌة  -شارع االمل  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، توصٌ -  12

 ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد  -المساكن التعاونٌة  -شارع االمل  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد  -المساكن التعاونٌة  -شارع االمل  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  22191227وفً تارٌخ  164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ملن سهٌر دمحم فتحى فرٌد  -المساكن التعاونٌة  -مل شارع اال 9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌخ  171177شركة / السٌدة دمحم لطفى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى السٌدة دمحم لطفى عبدالعزٌز 

تم  22191232وفً تارٌخ  164392الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم صالح  -  16

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 

تم  22191232وفً تارٌخ  164392دٌن السٌد حسن وشركاإه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة / دمحم صالح ال -  17

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 

تم  22191232وفً تارٌخ  164392ٌن السٌد حسن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة / دمحم صالح الد -  18

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 

تم  22191232وفً تارٌخ  164392السٌد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم صالح الدٌن  -  19

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 

تم  22191232وفً تارٌخ  164392ٌد حسن وشركاإه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة / دمحم صالح الدٌن الس -  22

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم  22191232وفً تارٌخ  164392حسن وشركاءه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد -  21

منفذ بٌع -ملن مٌساء ومشٌرة عبدسا ه سعٌد  -المومٌة  -شارع البؽدادى  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بنحٌة 

 وتسلٌم وتوزٌع المنتجات 

 ــــــــــــــــــــــ    

   النشاط   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سامى حسن سلٌمان على وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى محطة فرز وؼربلة وتدرٌج وتمشٌر الفول السودانى واالستثمار  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  158159الزراعى والتصدٌر واستصالح االراضى ،  سبك لٌدها برلم   

 ة تضامنالتؤشٌر:  شرك

ش/حسن دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى محطة فرز وؼربلة وتدرٌج وتمشٌر الفول السودانى واالستثمار  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191223وفً تارٌخ  158159الزراعى والتصدٌر واستصالح االراضى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

تصنٌع االدوٌة البشرٌة لدى الؽٌر ومستحضرات التجمٌل  -شركة / حسن دمحم على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  3

المحلٌة والمكمالت الؽذاٌة والمستلزمات الطبٌة واالؼذٌة الخاصة والخامات الدوائٌة والمطهرات الحٌوٌة واالدوٌة الحٌوٌة واالجهزة 

تم 22191228وفً تارٌخ  174822،  سبك لٌدها برلم    2زٌع والتؽلٌؾ وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر الطبٌة والتسوٌك والتو

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  89711شركة احمد دمحم شرٌؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط تصنٌع رخام ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط22191216

تم 22191216وفً تارٌخ  89711احمد دمحم شرٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط تصنٌع رخام ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  89711ا برلم   شركة احمد دمحم شرٌؾ وشركاة ، شركة تضامن  حذؾ نشاط تصنٌع رخام ،  سبك لٌده -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22191216

تم 22191216وفً تارٌخ  89711احمد دمحم شرٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط تصنٌع رخام ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

وفً  176157مخبز طبالى نصؾ آلى ،  سبك لٌدها برلم    -كاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى شركة / باسم ابوزٌد دمحم وشر -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22191217تارٌخ 

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا مجاالت  -شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22191227وفً تارٌخ  164392الكمبٌوتر والحاسب االلى ،  سبك لٌدها برلم   

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا  -شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه ، شركة تضامن  اضافة  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 22191227وفً تارٌخ  164392ى ،  سبك لٌدها برلم   مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االل

 تضامن

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا  -شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه ، شركة تضامن  اضافة  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 22191227وفً تارٌخ  164392مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا  -شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  164392مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا  -شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه ، توصٌة بسٌطة  اضافة  -  13

صؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و22191227وفً تارٌخ  164392مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا  -شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  اضافة  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22191227وفً تارٌخ  164392مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ،  سبك لٌدها برلم   

 سٌطةتوصٌة ب

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لمانونى  , تم تعدٌل الكٌان ا22191227وفً تارٌخ  164392شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22191227وفً تارٌخ  164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22191227ارٌخ وفً ت 164392شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: سامى حسن سلٌمان  158159شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191223،  فى تارٌخ :   -  1

 شركاهعلى و

الى: شركة / دمحم محمود  128391شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191222،  فى تارٌخ :   -  2

 عبدالهادى عبدالحمٌد و شرٌكته

الى: اوبن تاون للمماوالت  162737شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191223،  فى تارٌخ :   -  3

 العامة و تجارة الحبوب و االعالؾ و االنتاج الحٌوانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

الى: شركة / دمحم صالح  164392شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191227،  فى تارٌخ :   -  4

 الدٌن السٌد حسن وشركاإه

الى: شركة / دمحم صالح  164392شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191227،  فى تارٌخ :   -  5

 الدٌن السٌد حسن وشركاءه

الى: شركة / دمحم صالح  164392الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة  22191227،  فى تارٌخ :   -  6

 الدٌن السٌد حسن وشركاإه

الى: شركة / دمحم صالح  164392توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191227،  فى تارٌخ :   -  7

 الدٌن السٌد حسن وشركاءه

الى: شركة / جمال  128222ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤش  22191232،  فى تارٌخ :   -  8

 عبدالعزٌز حسٌن ؼزاله وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    22191222حسن دمحم سلٌمان على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج حسن دمحم سلٌمان على واستالمه حمولة ، تارٌخ :  -  1

 158159برلم   

    22191222حسن دمحم سلٌمان على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج حسن دمحم سلٌمان على واستالمه حمولة ، تارٌخ :  -  2

 158159برلم   

ٌس دمحم فرٌد خم -عن نفسه  - 2على محمود على محمود الراعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   - 1 -  3

محمود فوزى خمٌس  - 4شركة النساجون الشرلٌون وٌمثلها  -هشام فوزى الفتى  عضو مجلس ادارة - 3 -عضو مجلس ادارة 

 - 7 -ٌاسمٌن دمحم فرٌد خمٌس عضو مجلس ادارة  -6 -كمال على محمود الراعى عضو مجلس ادارة  - 5 -عضو مجلس ادارة 

 -12 -دمحم كمال محمود عضو مجلس ادارة  -9 -دمحم دمحم عامر عضو مجلس ادارة  - 8 -فرٌدة دمحم فرٌد خمٌس عضو مجلس ادارة 

دمحم محمود ، تارٌخ :  -12دمحم دمحم فرٌد فإاد خمٌس عضو مجلس ادارة  -11دمحم دمحم عبده العشماوى عضو مجلس ادارة  

 58688برلم       22191222

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فوزى خمٌس عضو مجلس ادارة  على محمود على محمود الراعى  شركة مساهمة   - 1 -  4

ومن ذوى الخبرة عاطؾ حسن  -15دمحم دمحم دمحم جبر عضو مجلس ادارة  -14عمرو محمود فوزى خمٌس عضو مجلس ادارة  -13

 58688برلم       22191222، تارٌخ :  2السعٌد عضو مجلس ادارة 

 -رئٌس مجلس ادارة  عمرو دمحم صبحى حمزة الشبراوٌشى  نائب رئٌس مجلس االدارة وفٌك سعد البردٌسى  شركة مساهمة   -  5

حامد عٌسى حامد علٌش عضو مجلس االدارة على ان تظل صالحٌة التولٌع الممنوحة  -انور نصر مٌخائٌل عضو مجلس االدارة   

 55223برلم       22191213فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

ٌضاؾ لبند االدارة والتولٌع انه لمدٌر الشركة الشرٌن  -مصطفى مصطفى دمحم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  -  6

 141377برلم       22191213االول / مصطفى دمحم دمحم على حك االلتراض والرهن منفردا ، تارٌخ : 

سالمة احمد  -عٌد الشحات عٌد دمحم مفتاح  -وشرٌن متضامن  ج دخول  شركة تضامن  مدٌر  -عٌد الشحات عٌد دمحم مفتاح  -  7

لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وتمثٌلها وحك التولٌع عنها فى  -ابراهٌم 

ات المملوكة للشركة والنواحى المالٌة كما كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسٌار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

اتفك الشرٌكٌن على التعامل مع البنون من اٌداع وسحب وصرؾ الشٌكات وفتح الحسابات واالعتمادات والمستندٌة الخاصة بالشركة 

 169823برلم       22191214وفى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وطلب االلراض من ، تارٌخ : 

سالمة احمد  -عٌد الشحات عٌد دمحم مفتاح  -دخول  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ج  -ات عٌد دمحم مفتاح عٌد الشح -  8

لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وتمثٌلها وحك التولٌع عنها فى  -ابراهٌم 

لهما وذلن لالصول الثابتة والمتداولة والسٌارات المملوكة للشركة والنواحى المالٌة كما كافة االجراءات والتصرفات التى تتراءى 

اتفك الشرٌكٌن على التعامل مع البنون من اٌداع وسحب وصرؾ الشٌكات وفتح الحسابات واالعتمادات والمستندٌة الخاصة بالشركة 

 169823برلم       22191214خ : وفى الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وطلب االلراض من ، تارٌ

دخول  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -عٌد الشحات عٌد دمحم مفتاح  -  9

له الحك فى توكٌل الؽٌر عنا  2219-12-14فى  16234وبموجب التؤشٌر رلم      2لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ؼٌر منفردٌن 

 169823برلم       22191214التعمالت البنكٌة وكافة المصالح الحكومٌة االخرى ، تارٌخ :  فى

دخول  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -عٌد الشحات عٌد دمحم مفتاح  -  12

له الحك فى توكٌل الؽٌر عنا  2219-12-14فى  16234ر رلم وبموجب التؤشٌ     2لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ؼٌر منفردٌن 

 169823برلم       22191214فى التعمالت البنكٌة وكافة المصالح الحكومٌة االخرى ، تارٌخ : 

وفٌك سعد البردٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اضافة لحك التولٌع المذكور بالسجل التجارى  -  11

االدارة والعضو المنتدب د / وفٌك سعد البردٌسى حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة  لرئٌس مجلس

والخاصة وامام الهٌئة العامة لالستثمار والمنطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة والؽرؾ التجارٌة 

وراق المالٌة والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات بكافة انواعها وعمود التعدٌل وعمود ومركز التنمٌة الصناعٌة وبورصة اال

 55223برلم       22191214االندماج والتولٌع امام كافة البنون والمصارؾ والمإسسات المالٌة والتولٌع ، تارٌخ : 

الشٌكات والتسهٌالت االئتمانٌة والعملٌات وفٌك سعد البردٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على  -  12

المصرفٌة وعمود الرهن والمروض وشراء وبٌع السٌارات وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 55223برلم       22191214

كٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : االدارة والتولٌع للشرٌ -احمد عادل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ج  -خروج -  13

 169499برلم       22191216

االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -احمد عبدالعزٌز السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ج  -  14

 169499برلم       22191216

مدٌر الشركة وله حك االدارة  -ٌة بدوى احمد عوٌس عط -عطٌة بدوى احمد عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  -  15

ٌضاؾ حك االلتراض من البنون  -والتولٌع امام جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌة                                            ج 

 138394برلم       22191221واالٌداع بها ، تارٌخ : 

برلم       22191222تضامن  مدٌر و شرٌن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة -  16

128391 

برلم       22191222دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  17

128391 

برلم       22191222و شرٌن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر -  18

128391 

برلم       22191222دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  19

128391 

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  22



 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 جشجوال ي

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  21

 128391برلم       22191222بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ : دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج   -  22

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  23

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  24

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  25

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  26

 128391برلم       22191222السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بعد استالمه كافة حموله ، تارٌخ : رٌم منٌر  -  27

برلم       22191222دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  28

128391 

برلم       22191222ة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شرك -  29

128391 

برلم       22191222دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  32

128391 

برلم       22191222ٌن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شر -  31

128391 

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  32

 128391 برلم      22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  33

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  34

 128391برلم       22191222دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  35

 128391برلم       22191222متضامن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ : رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن  -  36

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  37

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  38

 128391برلم       22191222رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولها فى الشركة ، تارٌخ :  -  39

دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له  -  42

و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح  حك الرهن

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

لبنون و له دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و ا -  41

حك الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 



 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 جشجوال ي

ٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام جمٌع الجهات الحكوم -  42

حك الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له  دمحم محمود عبدالهادى عبدالحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام -  43

حك الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

ام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك الرهن و دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج  ام -  44

االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح الشركة ، 

 128391برلم       22191222تارٌخ : 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك الرهن و دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج   -  45

االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح الشركة ، 

 128391برلم       22191222تارٌخ : 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك الرهن و   دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خروج -  46

االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح الشركة ، 

 128391برلم       22191222تارٌخ : 

وج  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك الرهن و دمحم مرسى السٌد مرسى  شركة تضامن  خر -  47

االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح الشركة ، 

 128391برلم       22191222تارٌخ : 

رٌن متضامن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  ش -  48

الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك  -  49

الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391 برلم      22191222الشركة ، تارٌخ : 

رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك  -  52

الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

رٌم منٌر السٌد حجاج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و البنون و له حك  -  51

الرهن و االلتراض و البٌع لدى جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و له الحك فى تفوٌض ماٌشاء فٌماٌراه مناسبا لصالح 

 128391برلم       22191222الشركة ، تارٌخ : 

سامى فهٌم جبرائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العضو المنتدب بمموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر  -  52

تم االتى المهندس سامى فهٌم جبرائٌلٌمثل الشركة امام المضاء و المهندس رفٌك 2219العادٌة المعتمدة من مصلحة الشركات فى 

جبرائٌل نائب رئٌسى مجلس االدارة و عضو منتدب مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة  سامى فهٌم

و الؽٌر الحكومٌة و فى بٌع االصول الثابتة و بصفة خاصة السٌارات و التولٌع على عمود البٌع و الشراء و التولٌع امام الشهر 

 71324برلم       22191222مود و التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : العمارى و كافة الجهاتعلى كافة الع

سامى فهٌم جبرائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او منفردٌن على عمود الرهن و االلتراض و االئتمان بكافة انواعه  -  53

التعامالت و التصرٌات و المستندات و  للنفس و للؽٌر و التوكٌل لصالح البنون او للؽٌر و التولٌع امام كافة البنون و على كافة

اصدار خطابات الضمان و االعتمادات و كفالة الؽٌر و لبول الكفالة من الؽٌر امام البنون و ؼٌرها من الجهات و لهم الحك فى 

 71324برلم       22191222توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 



 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 جشجوال ي

دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االدارة والتولٌع  -خول  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج د -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  54

وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التولٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

لتولٌع والتصالح والتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة امام البنون وؼلك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة ا

والنهائٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب وااللرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار وكذلن شراء 

 164392  برلم     22191227السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االدارة والتولٌع  -دخول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  55

وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التولٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

لك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة التولٌع والتصالح والتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة امام البنون وؼ

والنهائٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب وااللرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار وكذلن شراء 

 164392برلم       22191227على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع 

دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االدارة والتولٌع  -دخول  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  56

تح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التولٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وف

امام البنون وؼلك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة التولٌع والتصالح والتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة 

وكذلن شراء والنهائٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب وااللرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار 

 164392برلم       22191227السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االدارة والتولٌع  -دخول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  57

لٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التو

امام البنون وؼلك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة التولٌع والتصالح والتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة 

لرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار وكذلن شراء والنهائٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب واال

 164392برلم       22191227السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االد -دخول  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  58

وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التولٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

امام البنون وؼلك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة التولٌع والتصالح والتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة 

ٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب وااللرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار وكذلن شراء والنهائ

 164392برلم       22191227السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن السٌد له حك االدارة والتولٌع  -رٌن متضامن  ج دخول  توصٌة بسٌطة  ش -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  59

وله فى ذلن جمٌع االختصاصات من التولٌع على عمود الشراء والبٌع وااللراض وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

لتولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌة امام البنون وؼلك الحسابات والحضور امام المحاكم وااللرار بصحة التولٌع والتصالح وا

والنهائٌة واالراضى والعمارات والحضور امام الضرائب وااللرار بالتصالح فى دعوى الضرائب والتؤجٌر واالٌجار وكذلن شراء 

 164392برلم       22191227السٌارات وبٌعها وله الحك فى التولٌع على عمود كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

دخول  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحدٌد رواتبهم  -د سٌاج دمحم عبدالمادر على احم -  62

برلم       22191227ومكافآتهم والتولٌع على عمود المشاركات فى شركات اخرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : 

164392 

ول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحدٌد رواتبهم دخ -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  61

برلم       22191227ومكافآتهم والتولٌع على عمود المشاركات فى شركات اخرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : 

164392 

وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحدٌد رواتبهم دخول  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  62

برلم       22191227ومكافآتهم والتولٌع على عمود المشاركات فى شركات اخرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : 

164392 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

ٌد رواتبهم دخول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحد -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  63

برلم       22191227ومكافآتهم والتولٌع على عمود المشاركات فى شركات اخرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : 

164392 

دخول  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحدٌد رواتبهم  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  64

برلم       22191227على عمود المشاركات فى شركات اخرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : ومكافآتهم والتولٌع 

164392 

دخول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتعٌٌن المستخدمٌن وعزلهم وتحدٌد رواتبهم  -احمد سٌاج دمحم عبدالمادر على  -  65

برلم       22191227خرى وابرام عمود الوكاالت التجارٌة ، تارٌخ : ومكافآتهم والتولٌع على عمود المشاركات فى شركات ا

164392 

تخارج الشرٌكٌن المتضامنٌن عبدالرحمن عبده دمحم سالم وعمرو -عبدالرحمن عبده دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  ج -  66

الماهره . وتعدٌل االداره  1995-12-14عبدالرحمن عبده سالم ودخول الشرٌن المتضامن اسالم عمرو عبدالرحمن عبده سالم 

والتولٌع لتكون للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبدالرحمن عبده سالم واسالم عمرو عبدالرحمن عبده سالم او من ٌفوضه االخٌر 

تحلٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن فى المٌام باى عمل من اعمال ادارتها وفى الصلح وااللرار واالنكار واالبراء والطعن بالتزوٌر وطلب 

 72939برلم       22191229الٌمٌن الحاسمه وردها واتخاذ كافه االجراءات المانونٌه ، تارٌخ : 

عبدالرحمن عبده دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  واالدارٌه المنصوص علٌها فى الموانٌن الخاصه والعامه وتعلٌمات الشهر  -  67

ٌٌن الموظفٌن والمستخدمٌن وعزلهم والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه العمارى وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتع

والمإسسات العامه والخاصه فٌما ٌحمك ؼرض الشركه وتمثٌلها امام المضاء والؽٌر بشرط ان تكون هذه االعمال باسم الشركه 

عمرو عبدالرحمن عبده سالم مجتمعا مع الشرٌن ولؽرضها ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌفوضه الشرٌن المتضامن اسالم 

 72939برلم       22191229المتضامن دمحم عبدالرحمن عبده سالم من عزل ، تارٌخ : 

عبدالرحمن عبده دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  الوكالء والمستخدمٌن وتحدٌد اجورهم ومرتباتهم ولهم حك دفع المبالػ  -  68

ٌل كافه السندات االذنٌه والتولٌع على الشٌكات وابرام كافه العمود بانواعها المختلفه والتولٌع علٌها وتولٌع وبٌع وتسدٌد وتحو

وتسجٌلها والمشاركات وابرام الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب 

هادات الضمان اما فٌما ٌخص البٌع والشراء لالصول المنموله )السٌارات وما واٌداع والتعامل على الحسابات واصدار خطابات وش

 72939برلم       22191229فى حكم المنمول( فٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن ، تارٌخ : 

من  عبدالرحمن عبده دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌفوضوه اما فٌما ٌخص البٌع الى اصل -  69

اصول الشركه العمارٌه والمعنوٌه وكذلن الرهن وااللتراض واالستدانه من البنون وكفاله اى من الشركات االخرى او االفراد فٌكون 

 72939برلم       22191229ذلن للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

طارق احمد هاشم احمد الحلوانى و تامر دمحم ربٌع  -بوالفتح حافظ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج تامر دمحم ربٌع ا -  72

ابوالفتح لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن 

فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  اؼراضها ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما الحك

ولهما حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهما اٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهما 

 128222برلم       22191232رٌخ : ، تا 2فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

طارق احمد هاشم احمد الحلوانى و تامر دمحم ربٌع  -تامر دمحم ربٌع ابوالفتح حافظ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج  -  71

من ابوالفتح لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها ونفعها وض

اؼراضها ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ولهما حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهما اٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهما 

 128222برلم       22191232، تارٌخ :  2صالحٌات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر فى سبٌل ذلن كافة ال

طارق احمد هاشم احمد الحلوانى و تامر دمحم ربٌع  -طارق احمد هاشم احمد الحلوانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج  -  72

ع االعمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن ابوالفتح لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌ

اؼراضها ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهما ولهما حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهما اٌضا حك المرض والرهن والبٌع 

 128222برلم       22191232، تارٌخ :  2فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

طارق احمد هاشم احمد الحلوانى و تامر دمحم ربٌع  -طارق احمد هاشم احمد الحلوانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج  -  73

لفتح لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن ابوا

اؼراضها ولهما فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ات المدٌنة والدائنة ولهما اٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهما ولهما حك المصادلة على الحساب

 128222برلم       22191232، تارٌخ :  2فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

    22191227شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 164392برلم   

    22191227شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 164392برلم   

    22191227شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 164392برلم   

    22191227شركه دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 164392برلم   

    22191227 صالح الدٌن السٌد حسن وشركاإه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة / دمحم -  5

 164392برلم   

    22191227شركة / دمحم صالح الدٌن السٌد حسن وشركاءه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 164392برلم   

برلم       22191231وده وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ش / دمحم حسن دمحم حم -  7

169999 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 63736برلم       22191221، تارٌخ :  15285  1999/12/17 -بدالرحمن  ج اكرم دمحم عبدالرحمن ع -  1

 63736برلم       22191221، تارٌخ :  15286  2224/12/17 -اكرم دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن  ج  -  2

 63736برلم       22191221، تارٌخ :  15287  2229/12/17 -اكرم دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن  ج  -  3

 63736برلم       22191221، تارٌخ :  15288  2214/12/17 -اكرم دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن  ج  -  4

 63736برلم       22191221، تارٌخ :  15289  2219/12/17 -اكرم دمحم عبدالرحمن عبدالرحمن  ج  -  5

 132229برلم       22191221، تارٌخ :  15269  2217/1/18 -ابراهٌم دمحم احمد عبدسا ه  ج  -  6

 74493برلم       22191221، تارٌخ :  15337  2221/2/15 -فتحى  عبدالؽنى  دمحم  ج  -  7

 74493برلم       22191221، تارٌخ :  15338  2226/2/15 -فتحى  عبدالؽنى  دمحم  ج  -  8

 74493   برلم    22191221، تارٌخ :  15339  2211/2/15 -فتحى  عبدالؽنى  دمحم  ج  -  9

 74493برلم       22191221، تارٌخ :  15342  2216/2/15 -فتحى  عبدالؽنى  دمحم  ج  -  12

 114526برلم       22191221، تارٌخ :  15331  2218/4/17 -سالم على السٌد اسماعٌل  ج  -  11

 115922برلم       22191221، تارٌخ :  15311  2213/8/12 -وفاء دمحم دمحم دمحم عبد سا ه النجار  ج  -  12

 115922برلم       22191221، تارٌخ :  15312  2218/8/12 -وفاء دمحم دمحم دمحم عبد سا ه النجار  ج  -  13

 119129برلم       22191221، تارٌخ :  15321  2214/5/17 -راندا مصطفى رشدى صالح  ج  -  14

 119129برلم       22191221، تارٌخ :  15322  2219/5/17 -راندا مصطفى رشدى صالح  ج  -  15

 115613برلم       22191221، تارٌخ :  15298  2213/7/17 -ٌسرى عٌسى دمحم على  ج  -  16

 115613برلم       22191221، تارٌخ :  15299  2218/7/17 -ٌسرى عٌسى دمحم على  ج  -  17

 93782برلم       22191221، تارٌخ :  15273  2226/8/25 -مٌرفت فتحى حسن محروس  ج  -  18

 93782برلم       22191221، تارٌخ :  15274  2211/8/25 -مٌرفت فتحى حسن محروس  ج  -  19

 93782برلم       22191221، تارٌخ :  15275  2216/8/25 -مٌرفت فتحى حسن محروس  ج  -  22

 97432برلم       22191221، تارٌخ :  15347  2217/12/28 -ٌمان دمحم على دمحم  ج سل -  21

 141243برلم       22191221، تارٌخ :  15336  2219/9/17 -احمد فكرى عبد المجٌد طة ابراهٌم  ج  -  22

 138722  برلم     22191221، تارٌخ :  15284  2219/3/5 -عبدالعظٌم حسٌن سلٌم ابراهٌم  ج   -  23

 115375برلم       22191221، تارٌخ :  15334  2218/6/25 -تامر ابراهٌم فهمى دمحم زٌدان  ج  -  24

 74439برلم       22191221، تارٌخ :  15337  2221/2/3 -عبده جمعه عبدالؽفار دمحم العرابى  ج  -  25

 74439برلم       22191221، تارٌخ :  15338  2226/2/3 -عبده جمعه عبدالؽفار دمحم العرابى  ج  -  26

 74439برلم       22191221، تارٌخ :  15339  2211/2/3 -عبده جمعه عبدالؽفار دمحم العرابى  ج  -  27



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 74439برلم       22191221، تارٌخ :  15342  2216/2/3 -عبده جمعه عبدالؽفار دمحم العرابى  ج  -  28

 122637برلم       22191221، تارٌخ :  15329  2216/5/3 -ٌز عبد العاطى  ج وفاء عبد الرحمن عبد العز -  29

 132255برلم       22191221، تارٌخ :  15292  2217/1/5 -احمد السٌد ؼنٌمى دمحم هرٌدى  ج  -  32
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 128761برلم       22191212، تارٌخ :  15821  2219-9-22-اٌمن عبدالمعطى امبابى بؽدادى  ج -  162

 115298برلم       22191212، تارٌخ :  15834  2218/6/4 -محمود لطفى دمحم صالح جاد  ج  -  161

 139167برلم       22191213، تارٌخ :  15925  2219-4-7-خالد ٌحى ٌوسؾ عطٌه دمحم  ج -  162
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 122126برلم       22191213، تارٌخ :  15889  2219-8-7-احمد دمحم المصباح دمحم المنٌر  ج -  163

 141518برلم       22191213، تارٌخ :  15888  2219/12/23 -عبدالحمٌد مصباح ٌوسؾ عفٌفى  ج  -  164

 136885برلم       22191213، تارٌخ :  15939  2218/9/4 -سهام فوزى مجاهد دمحم السٌد  ج  -  165

 124813برلم       22191213، تارٌخ :  15935  2212-8-13-احمد صدلى دمحم على  ج -  166

 124813برلم       22191213، تارٌخ :  15936  2215-8-13-احمد صدلى دمحم على  ج -  167

 139125برلم       22191213، تارٌخ :  15884  2219-4-6-خٌرى صالح احمد دمحم  ج -  168

 99619برلم       22191213، تارٌخ :  15946  2218/12/1 -ابراهٌم دمحم نجم دمحم  ج  -  169

 139959برلم       22191213، تارٌخ :  15896  2219-6-15-احمد متولى ابراهٌم اسماعٌل  ج -  172

 126599برلم       22191213، تارٌخ :  15879  2216/5/3 -حسام ابراهٌم دمحم على  ج  -  171

برلم       22191213، تارٌخ :  15875  2224/8/25سارى حتى  2219-8-25-صالح الدٌن سعد حسن ابراهٌم  ج -  172
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 63876برلم       22191213، تارٌخ :  15887  2219-11-4-السٌد محمود عبد الرحمن احمد  ج -  173

 122192برلم       22191213، تارٌخ :  15942  2213/12/21 -زٌنب دمحم دمحم سٌد احمد  ج  -  174

 122192برلم       22191213، تارٌخ :  15943  2218/12/21 -زٌنب دمحم دمحم سٌد احمد  ج  -  175

 112795برلم       22191213، تارٌخ :  15915  2212-11-19-مصطفى دمحم مصطفى احمد  ج -  176

 112795برلم       22191213، تارٌخ :  15916  2217-11-19-مصطفى دمحم مصطفى احمد  ج -  177

 22825برلم       22191213، تارٌخ :  15885  2219/12/21 -عبدالمعبود الصاوى سعفان  ج  -  178

 59923برلم       22191213، تارٌخ :  15877  2223/3/25السجل سارى حتى 2218/3/26-هانى انطوان ودٌع  ج -  179

 137898برلم       22191213، تارٌخ :  15937  2218-12-15-دمحم ابراهٌم عطا سا ه ابراهٌم  ج -  182

 95489برلم       22191213، تارٌخ :  15927  2212/3/24 -عبٌر محمود دمحم امٌن ؼنٌمى  ج -  181

 95489برلم       22191213، تارٌخ :  15928  2217/3/24 -عبٌر محمود دمحم امٌن ؼنٌمى  ج -  182

 142821برلم       22191214، تارٌخ :  15952  2219/9/1 -عماد دمحم دمحم عبدالجواد  ج  -  183

 134522برلم       22191214، تارٌخ :  16231  2218/1/14 -خالد السٌد دمحم حسٌن ؼمرى  ج  -  184

 139725برلم       22191214، تارٌخ :  15992  2219-5-22-دمحم حسن السٌد دمحم اٌوب  ج -  185

 138628برلم       22191214، تارٌخ :  15982  2219/2/25 -دمحم سعٌد ابراهٌم عوض  ج  -  186

 117196برلم       22191214خ : ، تارٌ 15999  2213/11/27 -عبٌر دمحم حلمى احمد شحاتة  ج  -  187

 117196برلم       22191214، تارٌخ :  16222  2218/11/27 -عبٌر دمحم حلمى احمد شحاتة  ج  -  188

 122853برلم       22191214، تارٌخ :  15984  2219/6/4 -سعٌد شولى عبدسا ه بدران  ج  -  189
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 74369برلم       22191214، تارٌخ :  15974  2226/1/18 -عادل امام عاٌش مصطفى  ج -  192

 74369برلم       22191214، تارٌخ :  15975  2211/1/18 -عادل امام عاٌش مصطفى  ج -  191

 74369برلم       22191214، تارٌخ :  15976  2216/1/18 -عادل امام عاٌش مصطفى  ج -  192

 91231برلم       22191214، تارٌخ :  15996  2214-12-15-سالم حسن عبدالرإوؾ اباظة  ج -  193

 91231برلم       22191214، تارٌخ :  15997  2219-12-15-سالم حسن عبدالرإوؾ اباظة  ج -  194

 139495برلم       22191214، تارٌخ :  15981  2219-5-7-صباح دمحم عٌسى مصطفى  ج -  195

 115168برلم       22191214، تارٌخ :  15945  2218/6/12 -ولٌد شرٌؾ مصطفى احمد  ج  -  196

 129723برلم       22191214، تارٌخ :  16233  2217-1-23-دمحم دمحم السٌد دمحم دمحم ٌونس  ج -  197

 85724برلم       22191214، تارٌخ :  16212  2214-12-11-احمد دمحم احمد عزب  ج -  198

 85724برلم       22191214، تارٌخ :  16213  2219-12-19-احمد دمحم احمد عزب  ج -  199

 92229برلم       22191214، تارٌخ :  15977  2216-4-12-خالد عبدالعزٌز حجازى دمحم حجازى  ج -  222

 118468  برلم     22191214، تارٌخ :  16225  2214-3-22-احالم دمحم دمحم ٌونس  ج -  221

 118468برلم       22191214، تارٌخ :  16226  2219-3-22-احالم دمحم دمحم ٌونس  ج -  222

 123548برلم       22191214، تارٌخ :  15947  2215-3-8 -لطب ٌوسؾ عبدالمنعم السٌد احمد  ج  -  223

 123548برلم       22191214، تارٌخ :  15948  2215-3-7-لطب ٌوسؾ عبدالمنعم السٌد احمد  ج -  224

 122842برلم       22191214، تارٌخ :  16229  2215/5/5 -سهام السٌد دمحم ابراهٌم  ج  -  225

 136582برلم       22191214، تارٌخ :  16224  2218/7/25 -شرٌفة ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم  ج  -  226

 85542برلم       22191214، تارٌخ :  15973  2215/12/5 -هشام سلٌم سلٌمان اسماعٌل  ج  -  227

 141463برلم       22191214، تارٌخ :  15993  2219/12/21 -نورا دمحم عبدالشكور عطٌه  ج  -  228

 122853برلم       22191214، تارٌخ :  15983  2219/12/29 -سعٌد شولى عبدسا ه بدران  ج  -  229

 91231برلم       22191214، تارٌخ :  15994  2211-1-15-سالم حسن عبدالرإوؾ اباظة  ج -  212

 91231برلم       22191214، تارٌخ :  15995  2216-1-15-سالم حسن عبدالرإوؾ اباظة  ج -  211

 99468برلم       22191214، تارٌخ :  15962  2218/9/13 -فهمى كمال فهمى احمد  ج  -  212

    22191215، تارٌخ :  16248  2221/12/16السجل سارى حتى  2216/12/17-ج محمود دمحم عبدالحمٌد حسن  -  213
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 123359برلم       22191215، تارٌخ :  16272  2212/2/16 -تامر ابراهٌم انور نمر السٌد  ج  -  214

 123359رلم   ب    22191215، تارٌخ :  16271  2215/2/16 -تامر ابراهٌم انور نمر السٌد  ج  -  215

 73299برلم       22191215، تارٌخ :  16115  2215-4-11-فتحى مصطفى ابراهٌم عبدالداٌم  ج -  216
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 139228برلم       22191215، تارٌخ :  16298  2219/3/26 -فاطمه مصطفى عبدالعزٌزابراهٌم  ج  -  217

 137832برلم       22191215، تارٌخ :  16255  2218/12/8 -فرٌح محمود عامر فرٌح  ج  -  218

 132994برلم       22191215، تارٌخ :  16258  2217/3/15 -هوٌدا حسن دمحم على  ج  -  219

 131468برلم       22191215، تارٌخ :  16286  2217-4-22 -حسٌن دمحم دمحم حسن  ج  -  222

 73299برلم       22191215، تارٌخ :  16116  2219-11-2-فتحى مصطفى ابراهٌم عبدالدٌم  ج -  221

 88784برلم       22191215، تارٌخ :  16282  2212/7/5 -احمد ابراهٌم دمحم بندارى  ج  -  222

 88784  برلم     22191215، تارٌخ :  16283  2215/7/5 -احمد ابراهٌم دمحم بندارى  ج  -  223

 141637برلم       22191215، تارٌخ :  16276  2219/12/32 -حمادة بٌومى دمحم عبداللة  ج  -  224

 85294برلم       22191215، تارٌخ :  16289  2229/8/28 -امال دمحم عشرى الصبروت  ج  -  225

 85294برلم       22191215، تارٌخ :  16292  2214/8/28 -امال دمحم عشرى الصبروت  ج  -  226

 85294برلم       22191215، تارٌخ :  16291  2219/8/28 -امال دمحم عشرى الصبروت  ج  -  227

 113976برلم       22191215، تارٌخ :  16272  2218/3/5محى الدٌن دمحم رمضان رمضان  ج ـ -  228

 122791برلم       22191215:  ، تارٌخ 16262  2219/12/25 -احمد فتحى احمد احمد بطاح  ج  -  229

 139931برلم       22191215، تارٌخ :  16292  2219-6-11-اٌناس دمحم نجٌب امٌن دمحم عبدالمادر  ج -  232

 138716برلم       22191216، تارٌخ :  16192  2219/3/6 -سورٌه دمحم على مصطفى  ج  -  231

 139423برلم       22191216، تارٌخ :  16199  2219/4/32 -اسماعٌل دمحم اسماعٌل دمحم شلبى  ج  -  232

 127225برلم       22191216، تارٌخ :  16162  2216/6/6 -حسن حمدى زٌنهم حسن  ج  -  233

 142382برلم       22191216، تارٌخ :  16153  2219-7-22-رمضان هارون عٌدالنبى عبدسا ه  ج -  234

 122726برلم       22191216، تارٌخ :  16149  2219-11-3-ج  سامى اسماعٌل سالم حسن -  235

 141825برلم       22191216، تارٌخ :  9565  2219-11-13-دمحم مختار السٌد عثمان  ج -  236

 129672برلم       22191216، تارٌخ :  16215  2216-12-6-دمحم سعٌد محمود السٌد  ج -  237

 121981برلم       22191216، تارٌخ :  16181  2219/7/22 -منى حسن حسن عثمان  ج  -  238

 116628برلم       22191216، تارٌخ :  16226  2213/12/16 -عمار دمحم شفٌك على الملط  ج  -  239

 116628برلم       22191216، تارٌخ :  16227  2218/12/16 -عمار دمحم شفٌك على الملط  ج  -  242

 139347برلم       22191216، تارٌخ :  16225  2219/4/23 -نى بٌومى  ج اشرؾ محنى لر -  241

 99961برلم       22191216، تارٌخ :  16173  2228/11/8 -بخٌته السٌد دمحم نصر  ج  -  242

 99961برلم       22191216، تارٌخ :  16174  2213/11/8 -بخٌته السٌد دمحم نصر  ج  -  243
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 99961برلم       22191216، تارٌخ :  16175  2218/11/8 -دمحم نصر  ج بخٌته السٌد  -  244

 99772برلم       22191216، تارٌخ :  16152  2228/12/19 -اسامة عبدالؽفار  ج  -  245

 99772برلم       22191216، تارٌخ :  16151  2213/12/19 -اسامة عبدالؽفار  ج  -  246

 99772برلم       22191216، تارٌخ :  16152  2218/12/19 -اسامة عبدالؽفار  ج  -  247

 92714برلم       22191216، تارٌخ :  16138  2225/11/18 -عبدالمنعم عبدالحمٌد دمحم الجمال  ج  -  248

 92714برلم       22191216، تارٌخ :  16139  2212/11/18 -عبدالمنعم عبدالحمٌد دمحم الجمال  ج  -  249

 92714برلم       22191216، تارٌخ :  16142  2215/11/18 -عبدالمنعم عبدالحمٌد دمحم الجمال  ج  -  252

 122727برلم       22191216، تارٌخ :  16222  2219/11/3 -دمحم فرٌد عكاشه العراٌشى  ج  -  251

 124542برلم       22191216، تارٌخ :  16131  2215-7-11-السٌد احمد احمد ابراهٌم  ج -  252

 62945برلم       22191216، تارٌخ :  16187  2218/12/2 -طارق البدوى محمود دمحم حسن  ج  -  253

 141527برلم       22191216، تارٌخ :  16223  2219/12/23 -محسن دٌاب عبدالحمٌد دٌاب  ج  -  254

 142383برلم       22191216، تارٌخ :  16195  2219/7/22 -شطا  ج عماد الدٌن على عبدالحمٌد دمحم  -  255

 122679برلم       22191216، تارٌخ :  16198  2219/12/14 -ابو هالل للمماوالت العامه  ج  -  256

 52197برلم       22191216، تارٌخ :  16156  2219-11-12-لٌلى على على دمحم العطار  ج -  257

 111242برلم       22191217، تارٌخ :  16236  2217/6/13 -سٌد احمد المتعب  ج دمحم ال -  258

 85549برلم       22191217، تارٌخ :  16262  2219-12-7-عبدالحمٌد عبدالكرٌم عبدالحمٌد االشمر  ج -  259

 99732برلم       22191217، تارٌخ :  16226  2218/12/14 -محمود السٌد سالم ٌوسؾ  ج  -  262

 85925برلم       22191217، تارٌخ :  16244  2224/11/4 -اٌمان محمود حسن عٌاد  ج  -  261

 85925برلم       22191217، تارٌخ :  16245  2229/11/4 -اٌمان محمود حسن عٌاد  ج  -  262

 85925برلم       22191217، تارٌخ :  16246  2214/11/4 -اٌمان محمود حسن عٌاد  ج  -  263

 85925برلم       22191217، تارٌخ :  16252  2219/11/4 -اٌمان محمود حسن عٌاد  ج  -  264

 123285برلم       22191217، تارٌخ :  16258  2215/5/24 -دمحم السعٌد اسماعٌل مرسى  ج  -  265

 54348برلم       22191217، تارٌخ :  16262  2211/5/22 -ابوبكر محمود السٌد العزازى  ج  -  266

 54348برلم       22191217، تارٌخ :  16261  2216/5/22 -ابوبكر محمود السٌد العزازى  ج  -  267

 132652برلم       22191217، تارٌخ :  16241  2217/8/9 -جالل دمحم عبدالداٌم عبدالداٌم  ج  -  268

 111482برلم       22191217 ، تارٌخ : 16252  2212-7-9-ٌاسر دمحم دمحم ابراهٌم  ج -  269

 111482برلم       22191217، تارٌخ :  16253  2217-7-9-ٌاسر دمحم دمحم ابراهٌم  ج -  272
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 118829برلم       22191217: ، تارٌخ  16227  2219/4/21 -هٌثم ابوخلٌل دمحم عبدربه  ج  -  272

 82425برلم       22191217، تارٌخ :  16281  2218/5/32 -عبدسا ه كمال عبدسا ه برعى  ج  -  273

 122645برلم       22191222، تارٌخ :  16325  2214/12/12 -احمد صالح الدٌن حالظ السٌد  ج  -  274

 122645برلم       22191222، تارٌخ :  16326  2219/12/12 -احمد صالح الدٌن حالظ السٌد  ج  -  275

 41122برلم       22191222، تارٌخ :  16342  2215/2/7 -وفٌك عزت نصر ابراهٌم  ج  -  276

 142697برلم       22191222، تارٌخ :  16329  2219/8/25 -دمحم سعدون عبدالفتاح دمحم صمر  ج  -  277

 134261برلم       22191222، تارٌخ :  16311  2217/12/18 -سمٌر عبدالرإوؾ عبدالعزٌز حمودة  ج  -  278

 132274برلم       22191222، تارٌخ :  16345  2217-1-23-السادات مصطفى احمد دمحم  ج -  279

 141958برلم       22191222، تارٌخ :  16299  2219/11/22 -عبدسا ه فتحى ابراهٌم ابراهٌم  ج  -  282

 84426برلم       22191222، تارٌخ :  16358  2229/6/32 -ؼرٌب السٌد عمران نافع  ج  -  281

 84426برلم       22191222، تارٌخ :  16359  2214/6/32 -ؼرٌب السٌد عمران نافع  ج  -  282

 84426برلم       22191222، تارٌخ :  16362  2219/6/32 -ؼرٌب السٌد عمران نافع  ج  -  283

 52839برلم       22191222، تارٌخ :  16363  2222/8/19 -فاطمه حافظ السٌد عٌسى  ج  -  284

 52839برلم       22191222، تارٌخ :  16364  2225/8/19 -فاطمه حافظ السٌد عٌسى  ج  -  285

 52839برلم       22191222: ، تارٌخ  16364  2225/8/19 -فاطمه حافظ السٌد عٌسى  ج  -  286

 52839برلم       22191222، تارٌخ :  16365  2212/8/19 -فاطمه حافظ السٌد عٌسى  ج  -  287

 52839برلم       22191222، تارٌخ :  16366  2215/8/19 -فاطمه حافظ السٌد عٌسى  ج  -  288

 122523برلم       22191222رٌخ : ، تا 16322  2219/9/32 -حسام مصطفى دمحم الشاذلى  ج  -  289

 141686برلم       22191222، تارٌخ :  16316  2219/11/4 -السٌد حماده بٌومى دمحم عبدسا ه  ج  -  292

 114316برلم       22191222، تارٌخ :  16331  2218/4/1 -دمحمالعرٌان دمحمعبدالحمٌد علً الماضً  ج  -  291

 136112برلم       22191222، تارٌخ :  16335  2218-5-28-ات  جحاتم محمود دمحم الشح -  292

 88291برلم       22191222، تارٌخ :  16319  2225/5/16 -عزوز السٌد السٌد عبدسا ه  ج  -  293

 88291برلم       22191222، تارٌخ :  16322  2212/5/16 -عزوز السٌد السٌد عبدسا ه  ج  -  294

 88291برلم       22191222، تارٌخ :  16321  2215/5/16 -لسٌد عبدسا ه  ج عزوز السٌد ا -  295

 141524برلم       22191222، تارٌخ :  16317  2219/12/22 -عبدالعظٌم كمال ٌسن عبدالعظٌم  ج  -  296

 129266برلم       22191222، تارٌخ :  16337  2216/12/25 -فاطمة فاروق ابراهٌم دمحم  ج  -  297



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 142117برلم       22191222، تارٌخ :  16352  2219/11/18 -احمد ابراهٌم عبدالفتاح مرسى  ج  -  298

 116273برلم       22191222، تارٌخ :  16342  2218/9/9 -السٌد انور السٌد دمحم  ج  -  299

 137296برلم       22191222، تارٌخ :  16312  2218-12-23-احمد حامد عبدالمجٌد عبدالمعطى مناع  ج -  322

 142922برلم       22191221، تارٌخ :  16412  2219-9-9-عبدالعظٌم احمد هالل ابراهٌم  ج -  321

 89617برلم       22191221، تارٌخ :  16421  2225-9-3-صفاء دمحم نورالدٌن ابراهٌم  ج -  322

 89617برلم       22191221تارٌخ : ،  16422  2212-9-3-صفاء دمحم نورالدٌن ابراهٌم  ج -  323

 89617برلم       22191221، تارٌخ :  16423  2215-9-3-صفاء دمحم نورالدٌن ابراهٌم  ج -  324

 139852برلم       22191221، تارٌخ :  16472  2219-6-4-حسن عثمان دمحم داود  ج -  325

 141632برلم       22191221، تارٌخ :  16477  2219-12-32-فوزى محمود دمحم محمود  ج -  326

 112681برلم       22191221، تارٌخ :  16393  2212/4/23 -احمد عطا ابو العزم السٌد لهلوب  ج  -  327

 112681برلم       22191221، تارٌخ :  16394  2217/4/23 -احمد عطا ابو العزم السٌد لهلوب  ج  -  328

 77472برلم       22191221، تارٌخ :  16446  2222/6/12 -ناصرعبداللطٌؾ محمود عبدسا ه  ج  -  329

 77472برلم       22191221، تارٌخ :  16447  2227/6/12 -ناصرعبداللطٌؾ محمود عبدسا ه  ج  -  312

 77472برلم       22191221، تارٌخ :  16448  2212/6/12 -ناصرعبداللطٌؾ محمود عبدسا ه  ج  -  311

 77472برلم       22191221، تارٌخ :  16449  2217/6/12 -ناصرعبداللطٌؾ محمود عبدسا ه  ج  -  312

 142229برلم       22191221، تارٌخ :  16482  2219-6-19-صبحى السٌد احمد زٌد  ج -  313

 142353برلم       22191221، تارٌخ :  16462  2219-12-18-دمحم عبدالجواد الطاهر لمورة  ج -  314

 128838برلم       22191221، تارٌخ :  16471  2216-9-26-ابراهٌم فرج احمد العشٌرى  ج -  315

برلم       22191221، تارٌخ :  16377  2222/6/12السجل سارى حتى2215/6/13-ناصر ابوبراشم احمد بكٌر  ج -  316

123328 

برلم       22191221، تارٌخ :  16377  2222/6/12السجل سارى حتى2215/6/13-ابو براشم لتجارة السٌارات  ج -  317

123328 

 112284برلم       22191221، تارٌخ :  16436  2212/9/26 -صالح دمحم عفٌفى الجزار  ج  -  318

 112284برلم       22191221 ، تارٌخ : 16436  2217/9/26 -صالح دمحم عفٌفى الجزار  ج  -  319

 131528برلم       22191221، تارٌخ :  16428  2217-4-24-فتحى النورى عبدالرحمن متولى  ج -  322

 139273برلم       22191221، تارٌخ :  16466  2219-4-15-وائل سعٌد كامل بٌومى  ج -  321

 142369برلم       22191221، تارٌخ :  16424  2224/7/21احمد عبدالعزٌز احمد طحٌمر  سارى حتى  -  322

 136945برلم       22191221، تارٌخ :  16461  2218-9-12-صالح احمد صالح احمد صالح الرفاعى  ج -  323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 122482برلم       22191221، تارٌخ :  16398  2219/9/23 -بالل دمحم عبدسا ه محمود عمرو  ج  -  324

 135729برلم       22191221، تارٌخ :  16429  2218/4/21 -لٌفة  ج سناء مصطفى عطوة خ -  325

 113636برلم       22191221، تارٌخ :  16463  2218/2/7 -مصطفى دمحم رمضان دمحم السٌد  ج  -  326

 117798برلم       22191222، تارٌخ :  16554  2214/1/27 -ابراهٌم على ابراهٌم على  ج  -  327

 117798برلم       22191222، تارٌخ :  16555  2219/1/27 -ٌم على ابراهٌم على  ج ابراه -  328

 81613برلم       22191222، تارٌخ :  16582  2217-12-5-دمحم احمد دمحم سلٌمان  ج -  329

 122171برلم       22191222، تارٌخ :  16524  2219/8/18 -عباس محمود دمحم على  ج  -  332

 136528برلم       22191222، تارٌخ :  16497  2218-7-16-ر ابوالمجد عبدالحمٌد امٌن  جامٌ -  331

 122841برلم       22191222، تارٌخ :  16512  2219/12/28 -دمحم خالد احمد ابراهٌم  ج  -  332

 141785 برلم      22191222، تارٌخ :  16516  2219/11/11 -ٌحٌى دمحم عبدالسالم سلٌمان  ج  -  333

 112125برلم       22191222، تارٌخ :  16573  2212/3/1 -عبد الباسط عبد الوالى بحٌرى منصور  ج  -  334

 112125برلم       22191222، تارٌخ :  16574  2217/3/1 -عبد الباسط عبد الوالى بحٌرى منصور  ج  -  335

 142226برلم       22191222، تارٌخ :  16514  2219/6/18 -دمحم سعٌد مصطفى احمد الخشنٌة  ج  -  336

برلم       22191222، تارٌخ :  16533  2224-11-4سارى حتى  2219-11-4-اشرؾ عصمت حسن عبدالؽفار  ج -  337

141692 

 81613برلم       22191222رٌخ : ، تا 16579  2218-12-5-دمحم  احمد  دمحم  سلٌمان  ج -  338

 128896برلم       22191222، تارٌخ :  16519  2216/12/14 -دمحم بهاء الدٌن شحاتة عفٌفى ابراهٌم  ج  -  339

 128896برلم       22191222، تارٌخ :  16518  2216/12/11 -دمحم بهاء الدٌن شحاته عفٌفى ابراهٌم  ج  -  342

 139812برلم       22191222، تارٌخ :  16525  2219/6/3  -عبدالحمٌد  ج  محمود سعٌد على -  341

 125186برلم       22191222، تارٌخ :  16542  2215/12/16 -السٌد عادل حمدى دمحم  ج  -  342

 141245برلم       22191222، تارٌخ :  16521  2219/9/17 -رضا شولى عبدالجواد دمحم الشامى  ج  -  343

 133622برلم       22191222، تارٌخ :  16528  2217/12/16 -طارق جالل ابراهٌم على  ج  -  344

 132565برلم       22191222، تارٌخ :  16498  2217-2-13-مجدة جودة على احمد الفاٌع  ج -  345

 121722  برلم     22191222، تارٌخ :  16538  2215/1/27 -سامح عرفة حسن ابراهٌم ؼنٌم  ج  -  346

 126954برلم       22191222، تارٌخ :  16528  2211/4/12 -دمحم رمضان حسن عامر  ج  -  347

 126954برلم       22191222، تارٌخ :  16529  2216/4/12 -دمحم رمضان حسن عامر  ج  -  348

 141629برلم       22191222، تارٌخ :  16526  2219/12/32 -سمٌر امٌن عبدالعزٌز الؽندور  ج  -  349

 118591برلم       22191222، تارٌخ :  16522  2219/4/1 -هالة السٌد دمحم حسٌن هدٌة  ج  -  352



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 37371برلم       22191222، تارٌخ :  16568  2217-12-25 -فتحى حسن عثمان عبدسا ه  ج  -  351

 37371برلم       22191222 ، تارٌخ : 4622  1982-12-25 -فتحى حسن عثمان عبدسا ه  ج  -  352

 139858برلم       22191222، تارٌخ :  16563  2219-6-5-ؼرٌب طه مفٌد دمحم للمماوالت  ج -  353

 113477برلم       22191222، تارٌخ :  16561  2213/1/23 -هالل فهمى دمحم الزهرى  ج  -  354

 113477برلم       22191222تارٌخ : ،  16562  2218/1/23 -هالل فهمى دمحم الزهرى  ج  -  355

 119959برلم       22191222، تارٌخ :  16522  2214/8/2 -دمحم عبدالحمٌد دمحم عمر  ج  -  356

 119959برلم       22191222، تارٌخ :  16523  2219/8/2 -دمحم عبدالحمٌد دمحم عمر  ج  -  357

 83324برلم       22191223، تارٌخ :  16621  2214/3/15 -حسٌن عوض حسٌن ابراهٌم  ج  -  358

 83324برلم       22191223، تارٌخ :  16622  2219/3/15 -حسٌن عوض حسٌن ابراهٌم  ج  -  359

 82112برلم       22191223، تارٌخ :  16585  2223/11/19 -احالم محسوب عبدالجمٌل محمود  ج  -  362

 82112برلم       22191223، تارٌخ :  16586  2228/11/19 - احالم محسوب عبدالجمٌل محمود  ج -  361

 82112برلم       22191223، تارٌخ :  16587  2213/11/19 -احالم محسوب عبدالجمٌل محمود  ج  -  362

 82112برلم       22191223، تارٌخ :  16588  2218/11/19 -احالم محسوب عبدالجمٌل محمود  ج  -  363

 122232برلم       22191223، تارٌخ :  16644  2214/8/6 -منال دمحم عبدالحمٌد فرحات  ج  -  364

 122232برلم       22191223، تارٌخ :  16645  2219/8/6 -منال دمحم عبدالحمٌد فرحات  ج  -  365

 134994برلم       22191223، تارٌخ :  16596  2223/2/21دمحم بشٌر لطفى حسٌن  سارى حتى  -  366

 75722برلم       22191223، تارٌخ :  16632  2221/12/8 -رجب رجب صالح الطحان  ج  -  367

 75722برلم       22191223، تارٌخ :  16633  2226/12/8 -رجب رجب صالح الطحان  ج  -  368

 75722م   برل    22191223، تارٌخ :  16634  2211/12/8 -رجب رجب صالح الطحان  ج  -  369

 75722برلم       22191223، تارٌخ :  16635  2216/12/8 -رجب رجب صالح الطحان  ج  -  372

 124267برلم       22191223، تارٌخ :  16641  2215/9/22 -دعاء صبحى طه على سلٌمان  ج  -  371

 132629برلم       22191223، تارٌخ :  16592  2217/8/8احمد لطفى احمد عبدالرازق  ج ـ -  372

 95727برلم       22191224، تارٌخ :  16719  2217/4/13 -ابراهٌم دمحم اسماعٌل صالح  ج  -  373

 111786برلم       22191224، تارٌخ :  16648  2212-8-12-مهاب حسن دمحم رزٌك  ج -  374

برلم       22191224، تارٌخ :  16649  2222/8/11السجل سارى حتى 2217/8/12-مهاب حسن دمحم رزٌك  ج -  375

111786 

 122182برلم       22191224، تارٌخ :  16675  2224/8/19سارى حتى  2219/8/19 -محمود سٌد ربٌع نوٌر  ج  -  376

 141594برلم       22191224، تارٌخ :  16669  2219/12/28 -سعٌد منصور مرسى على الباسل  ج  -  377



 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 جشجوال ي

 123617برلم       22191224، تارٌخ :  16722  2211/9/21 -موسى  ج  السٌد احمد دمحم -  378

 123617برلم       22191224، تارٌخ :  16723  2216/9/21 -السٌد احمد دمحم موسى  ج  -  379

 63574برلم       22191224، تارٌخ :  16671  2219-9-27-عبدالمادر عبدالسالم عبدالمادر  ج -  382

 78935برلم       22191224، تارٌخ :  16682  2222/12/2 -فتحى  محمود  سعد  ج محمود   -  381

 78935برلم       22191224، تارٌخ :  16681  2227/12/2 -محمود  فتحى  محمود  سعد  ج  -  382

 78935برلم       22191224، تارٌخ :  16682  2212/12/2 -محمود  فتحى  محمود  سعد  ج  -  383

 78935برلم       22191224، تارٌخ :  16683  2217/12/2 -محمود  فتحى  محمود  سعد  ج  -  384

    22191224، تارٌخ :  16652  2222/9/15السجل سارى حتى2217/9/16-صالح الدٌن مصطفى السٌد على  ج -  385

 45915برلم   

 132142برلم       22191224تارٌخ : ،  16677  2217/1/11 -احمد محمود عبدالحلٌم عبدالحمٌد  ج  -  386

 95222برلم       22191224، تارٌخ :  16678  2217/1/22 -اٌهاب دمحم مهدى محمود  ج  -  387

 123617برلم       22191224، تارٌخ :  16722  2212/3/19 -السٌد احمد دمحم موسى  ج  -  388

 123617برلم       22191224، تارٌخ :  16721  2215/3/19  -السٌد احمد دمحم موسى  ج  -  389

 113282برلم       22191224، تارٌخ :  16693  2217/12/13 -السٌد سلٌم سٌد خلٌل جٌوش  ج  -  392

 115117برلم       22191224، تارٌخ :  16667  2218/6/5 -تامر عصام دمحم عبدالحمٌد  ج  -  391

 132994برلم       22191224، تارٌخ :  16651  2217/9/6 -فادٌة سالم على سالم  ج  -  392

 116843برلم       22191224، تارٌخ :  16652  2213/11/3 -دمحم رٌاض عبد الموجود على  ج  -  393

 116843   برلم    22191224، تارٌخ :  16653  2218/11/3 -دمحم رٌاض عبد الموجود على  ج  -  394

 82947برلم       22191227، تارٌخ :  16811  2219-2-14-بدر حسن حسٌن الرافعى  ج -  395

 133953برلم       22191227، تارٌخ :  16756  2217/11/21 -رجب صنعى ٌوسؾ ابراهٌم حجاب  ج  -  396

 121129برلم       22191227، تارٌخ :  16758  2219/4/19 -دمحم السٌد احمد حفنى  ج  -  397

 137881برلم       22191227، تارٌخ :  16768  2218/12/11 -عادل ٌوسؾ احمد ابوالمعاطى  ج  -  398

 68824برلم       22191227، تارٌخ :  16762  2217/5/3 -امل دمحم السٌد بؽدادى  ج  -  399

 139322برلم       22191227ارٌخ : ، ت 16762  2219/4/22 -هانى دمحم عبدسا ه ابراهٌم الوو  ج  -  422

 131994برلم       22191227، تارٌخ :  16772  2217/6/4 -دمحم حسن دمحم الشمٌرى  ج  -  421

برلم       22191227، تارٌخ :  16747  2224/8/27سارى حتى  2219/8/28 --دمحم ابراهٌم عبدالؽنى دمحم  ج  -  422

142761 

 127295برلم       22191227، تارٌخ :  16827  2211-4-27-السٌد  ج سوسن عبدالعظٌم على -  423



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 127295برلم       22191227، تارٌخ :  16828  2216-4-27-سوسن عبدالعظٌم على السٌد  ج -  424

 129152برلم       22191227، تارٌخ :  16732  2216/12/17 -محمود دمحم حسن سعد السٌد  ج  -  425

    22191227، تارٌخ :  16744  2224/9/3السجل سارى حتى 2219/9/3-كات عبدالحمٌد على ٌوسؾ  جضٌاء بر -  426

 142848برلم   

 62522برلم       22191227، تارٌخ :  16754  2218-7-6-دمحم عٌسى احمد دمحمعبد سا ه  ج -  427

 127378برلم       22191227، تارٌخ :  16745  2211/5/24 -نعمة دمحم جالل دمحم  ج  -  428

 127378برلم       22191227، تارٌخ :  16746  2216/5/24 -نعمة دمحم جالل دمحم  ج  -  429

 139122برلم       22191227، تارٌخ :  16733  2219/4/6 -وائل دمحم هنداوى ابراهٌم  ج  -  412

 89731برلم       22191227، تارٌخ :  16769  2225/9/12 -سونٌه سعد السٌد سالمه  ج  -  411

 89731برلم       22191227، تارٌخ :  16772  2212/9/12 -سونٌه سعد السٌد سالمه  ج  -  412

 89731برلم       22191227، تارٌخ :  16771  2215/9/12 -سونٌه سعد السٌد سالمه  ج  -  413

 121269برلم       22191227خ : ، تارٌ 16753  2219/4/17جمال فتحى جمال الدٌن خلٌل  ج *  -  414

 115982برلم       22191228، تارٌخ :  16828  2218/8/17 -دمحم على فإاد مصطفى  ج  -  415

برلم       22191228، تارٌخ :  16866  2222/12/31السجل سارى حتى 2216/1/1-محمود فوزى دمحم دمحم  ج -  416

125872 

برلم       22191228، تارٌخ :  16862  2223/12/22السجل سارى حتى 2218/12/23-ج احمد السنباوى ملن الالنسر  -  417

137322 

 119861برلم       22191228، تارٌخ :  16863  2214/7/22عبد العظٌم هالل عبد الممصود  جـ  -  418

برلم       22191228:  ، تارٌخ 16864  2224/7/21سارى حتى  2219/7/22عبد العظٌم هالل عبد الممصود  ج ـ -  419

119861 

 122281برلم       22191228، تارٌخ :  16885  2213/11/23 -احمد جمال الدٌن سٌد احمد  ج  -  422

 122281برلم       22191228، تارٌخ :  16886  2218/11/23 -احمد جمال الدٌن سٌد احمد  ج  -  421

برلم       22191228، تارٌخ :  16859  2224/12/4السجل سارى حتى2219/12/5-محسن محمود ربٌع دمحم  ج -  422

72291 

 122281برلم       22191228، تارٌخ :  16887  2218/6/27 -احمد جمال الدٌن سٌد احمد  ج  -  423

 89379برلم       22191228:  ، تارٌخ 16812  2215-8-19-دمحم عبد السمٌع دمحم جمعه  ج -  424

 137175برلم       22191228، تارٌخ :  16821  2218/12/7 -دمحم دمحم عبدالسالم عبدالعزٌز  ج  -  425

 131487برلم       22191228، تارٌخ :  16882  2217/4/23 -جمال الدٌن عبدالؽنى محمود ابراهٌم  ج  -  426

 141264برلم       22191228، تارٌخ :  16879  2219/9/18 -ج دمحم ابراهٌم احمد اسماعٌل   -  427



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 136996برلم       22191228، تارٌخ :  16878  2218/9/16 -عبدالمنعم فاروق عبدالمنعم دمحم  ج  -  428

 122312برلم       22191228، تارٌخ :  16857  2219-9-2-عماد  عبد المنعم دمحم حفنى  ج -  429

 52328برلم       22191228، تارٌخ :  16862  2219-11-27-ن كمال جرجس  مٌخائٌل  جعبدالمال -  432

 142361برلم       22191228، تارٌخ :  16825  2219/7/21 -حنان محمود ابراهٌم دمحم  ج  -  431

 121242برلم       22191228، تارٌخ :  16872  2219/11/16 -وائل دمحم عباس عبدالحافظ دمحم  ج  -  432

 83141برلم       22191228، تارٌخ :  16881  2219-3-2-حازم عطٌة محمود ابراهٌم  ج -  433

 121274برلم       22191228، تارٌخ :  16842  2219-11-19-حمدى محمود احمد عامر  ج -  434

 125632   برلم    22191228، تارٌخ :  16822  2216/1/22 -الفاروق دمحم سالمة دمحم  ج  -  435

 125723برلم       22191228، تارٌخ :  16824  2215/12/12 -اسماعٌل عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم  ج  -  436

 72629برلم       22191228، تارٌخ :  16859  2214/12/29 -احمد ابراهٌم احمد دمحم صدٌك  ج  -  437

 121545برلم       22191229: ، تارٌخ  16929  2219/9/6صالح كامل منصور دمحم  ج ـ -  438

 121667برلم       22191229، تارٌخ :  16949  2215-9-17-دمحم بدران عبدالحمٌد دمحم  ج -  439

 138769برلم       22191229، تارٌخ :  16923  2219/3/12 -السٌد محمود ابراهٌم اسماعٌل  ج  -  442

 112322برلم       22191229، تارٌخ :  16921  2212/3/19 -دمحم عبد الرحٌم احمد حسٌن  ج  -  441

 112322برلم       22191229، تارٌخ :  16922  2217/3/19 -دمحم عبد الرحٌم احمد حسٌن  ج  -  442

 124272برلم       22191229، تارٌخ :  16966  2215-8-22-اٌمن نظٌؾ بسادة برتة  ج -  443

 121711برلم       22191229، تارٌخ :  16924  2219/6/23 -ج حسن حلمى دمحم عفٌفى البشاوى   -  444

 139144برلم       22191229، تارٌخ :  16896  2219-4-7-سامح سمٌر فهٌم موسى  ج -  445

 125992برلم       22191229، تارٌخ :  16918  2216/3/7 -احمد جمال عبدالعاطى زٌدان  ج  -  446

 127325برلم       22191229، تارٌخ :  16911  2216-6-8-اللطٌؾ دمحم  جابتسام عبدالحمٌد عبد -  447

 122292برلم       22191229، تارٌخ :  16929  2219/8/28 -رضا عبده عبدالهادى دروٌش  ج  -  448

 132952برلم       22191229، تارٌخ :  16934  2217-9-4-حبٌب طنطاوى السٌد ابوالسعٌد  ج -  449

 134548برلم       22191229، تارٌخ :  16954  2218-1-15-دمحم السٌد احمد البدوى عطٌة عبدالعال  ج -  452

 84392برلم       22191229، تارٌخ :  16953  2219/6/27 -دمحم انور سعد السٌد  ج  -  451

 121667برلم       22191229، تارٌخ :  16946  2214-6-19-دمحم بدران عبدالحمٌد دمحم  ج -  452

 121667برلم       22191229، تارٌخ :  16948  2219-6-19-دمحم بدران عبدالحمٌد دمحم  ج -  453

 74469برلم       22191229، تارٌخ :  16957  2221-2-11-حمدى فتحى عباس دمحم  ج -  454
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 74469برلم       22191229، تارٌخ :  16958  2226-2-11-حمدى فتحى عباس دمحم  ج -  455

 74469برلم       22191229، تارٌخ :  16959  2211-2-11-حمدى فتحى عباس دمحم  ج -  456

 74469برلم       22191229، تارٌخ :  16962  2216-2-11-حمدى فتحى عباس دمحم  ج -  457

 132372لم   بر    22191229، تارٌخ :  16951  2217-1-32 -دمحم عاطؾ دمحم دمحم خشبة  ج  -  458

 129242برلم       22191229، تارٌخ :  16895  2216/12/23 -دمحم احمد السٌد حسٌن  ج  -  459

 85461برلم       22191229، تارٌخ :  16941  2219-9-32-وهبه حسن عبدسا ه مبرون  ج -  462

 142574برلم       22191229، تارٌخ :  16944  2219-8-17-دمحم اسامة السٌد رمضان  ج -  461

 123688برلم       22191229، تارٌخ :  16968  2212-3-28-طه سٌد احمد الهادى  ج -  462

 123688برلم       22191229، تارٌخ :  16969  2215-3-28-طه سٌد احمد الهادى  ج -  463

 87796 برلم      22191232، تارٌخ :  17265  2225-4-24-نبٌه منصور دمحم بندارى  ج -  464

 87796برلم       22191232، تارٌخ :  17266  2212-4-24-نبٌه منصور دمحم بندارى  ج -  465

 87796برلم       22191232، تارٌخ :  17267  2215-4-24-نبٌه منصور دمحم بندارى  ج -  466

 121421برلم       22191232، تارٌخ :  17223  2214/12/32 -فإاد عبد الحلٌم دمحم حسن ؼالى  ج  -  467

 118822برلم       22191232، تارٌخ :  16994  2214-4-21 -خٌرى مراد حسن عبدالمجٌد  ج  -  468

 118822برلم       22191232، تارٌخ :  16995  2219-4-21 -خٌرى مراد حسن عبدالمجٌد  ج -  469

 131922برلم       22191232 ، تارٌخ : 16981  2217/5/27 -دمحم دمحم حسٌن التلبانى  ج  -  472

 137826برلم       22191232، تارٌخ :  17232  2218-12-8-هٌثم عادل على مسٌل  ج -  471

 87583برلم       22191232، تارٌخ :  17239  2225/5/8 -عزه سعد سلٌمان الشاعر  ج  -  472

 87583برلم       22191232، تارٌخ :  17242  2212/4/8 -عزه سعد سلٌمان الشاعر  ج  -  473

 87583برلم       22191232، تارٌخ :  17241  2215/4/8 -عزه سعد سلٌمان الشاعر  ج  -  474

 59345برلم       22191232، تارٌخ :  17222  1993/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  475

 59345برلم       22191232:  ، تارٌخ 17223  1998/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  476

 59345برلم       22191232، تارٌخ :  17224  2223/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  477

 59345برلم       22191232، تارٌخ :  17225  2228/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  478

 59345برلم       22191232، تارٌخ :  17226  2213/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  479

 59345برلم       22191232، تارٌخ :  17227  2218/1/27 -فتوح دمحم متولى ابراهٌم  ج  -  482

 122582برلم       22191232، تارٌخ :  17232  2214-12-13-دمحم ربٌع دمحم عبدسا ه  ج -  481
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 122582برلم       22191232، تارٌخ :  17231  2219/12/13 -دمحم ربٌع دمحم عبدسا ه  ج  -  482

 119854برلم       22191232، تارٌخ :  17236  2219-7-21-احمد ابراهٌم ابراهٌم موسى  ج -  483

 142263برلم       22191232ٌخ : ، تار 17251  2219-11-27-دمحم عبدالعزٌز عبدالرحمن محمود سلٌمان  ج -  484

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16986  1992-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  485

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16986  1992/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  486

 58328برلم       22191232ارٌخ : ، ت 16987  1997-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  487

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16991  2217/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  488

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16992  2212-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  489

 58328برلم       22191232تارٌخ : ،  16991  2217-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  492

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16987  1997/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  491

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16988  2222-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  492

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16988  2222/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  493

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16989  2227-12-19-السٌد دمحم السٌد احمد  ج -  494

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16989  2227/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  495

 58328برلم       22191232، تارٌخ :  16992  2212/12/19 -السٌد دمحم السٌد احمد  ج  -  496

 112445برلم       22191232، تارٌخ :  17217  2212/12/18 -امٌر السٌد عبد العزٌز احمد عبد العزٌز  ج  -  497

 112445برلم       22191232، تارٌخ :  17218  2217/12/18 -امٌر السٌد عبد العزٌز احمد عبد العزٌز  ج  -  498

 118925برلم       22191232، تارٌخ :  17252  2214-4-29-ا ابراهٌم عبدالممصود دمحم  جرض -  499

 118925برلم       22191232، تارٌخ :  17253  2219-4-29-رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم  ج -  522

 123926برلم       22191232، تارٌخ :  17249  2215-8-8-احمد ماهر عبدالحمٌد عبدالمجٌد دروٌش  ج -  521

 133676برلم       22191232، تارٌخ :  17258  2217-12-22-عبدالرحمن احمد على احمد الصافى  ج -  522

 115822برلم       22191232، تارٌخ :  16996  2218/8/4 -احمد شعٌب السٌد عجمى  ج  -  523

 132523برلم       22191231، تارٌخ :  17152  2217/7/29 -اشرؾ دمحم الحسٌنى عبدالعزٌز حسن  ج  -  524

 134935برلم       22191231، تارٌخ :  17121  2218-2-18-حسن صالح دمحم خلٌل  ج -  525

 122177برلم       22191231، تارٌخ :  17292  2215-3-9-احمد عبدالعظٌم محمود ابوهاشم  ج -  526

 59878برلم       22191231، تارٌخ :  17124  2218-3-23-مصطفى دمحم دمحم مصطفى  ج -  527

 142921برلم       22191231، تارٌخ :  17127  2219/9/8 -سعٌد ابراهٌم محجوب دمحم  ج  -  528
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 94652برلم       22191231، تارٌخ :  17122  2216/11/27 -السٌد حمدى دمحم عبدالحلٌم  ج  -  529

 122194برلم       22191231، تارٌخ :  17124  2218-7-29-احمد ٌسرى دمحم لاسم  ج -  512

 121293برلم       22191231، تارٌخ :  17127  2219-11-22-السٌد دمحم لطفى الصادق  ج -  511

 99628برلم       22191231، تارٌخ :  17123  2218/12/4 -سمٌر ابراهٌم على صبٌح  ج  -  512

 139379برلم       22191231، تارٌخ :  17147  2219/4/28 -جمٌل لوٌز خلٌل هارون  ج  -  513

 122194برلم       22191231، تارٌخ :  17125  2219-8-16-احمد ٌسرى دمحم لاسم  ج -  514

 141367برلم       22191231، تارٌخ :  17296  2219-12-15-على ابراهٌم دمحم على  ج -  515

برلم       22191231، تارٌخ :  17286  2224/6/14سارى حتى  2219/6/14 -محمود عبدسا ه مصطفى ابو السعود  ج  -  516

62922 

 81898برلم       22191231، تارٌخ :  17116  2213-11-1-السٌد محفوظ امٌن حبٌشى  ج -  517

 81898برلم       22191231 ، تارٌخ : 17117  2218-11-1-السٌد محفوظ امٌن حبٌشى  ج -  518

 73525برلم       22191231، تارٌخ :  17128  2225/7/5 -رمضان فاٌك مصطفى سٌد احمد  ج  -  519

 73525برلم       22191231، تارٌخ :  17129  2212/7/5 -رمضان فاٌك مصطفى سٌد احمد  ج  -  522

 73525برلم       22191231، تارٌخ :  17132  2215/7/5 -رمضان فاٌك مصطفى سٌد احمد  ج  -  521

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع األنصاؾ حسن وشرٌكه  ج  -  1

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  2

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة / ضاع االنصاؾ حسن على وشرٌكه  ج  -  3

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة / ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  4

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -على وشركاه  ج  شركة ضاع االنصاؾ حسن -  5

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  6

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة دمحم ضاع االنصاؾ حسن على وشرٌكه  ج  -  7

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع األنصاؾ حسن وشرٌكه  ج  -  8

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  9

 55763برلم       22191221رٌخ : ، تا 15333  2216-12-6 -شركة / ضاع االنصاؾ حسن على وشرٌكه  ج  -  12
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 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة / ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  11

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  12

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة ضاع االنصاؾ حسن على وشركاه  ج  -  13

 55763برلم       22191221، تارٌخ :  15333  2216-12-6 -شركة دمحم ضاع االنصاؾ حسن على وشرٌكه  ج  -  14

 69272برلم       22191221، تارٌخ :  15291  2217/7/22 -االشركة الدولٌة لتعبئة وتوزٌع السلع الؽذائٌة .  ج  -  15

 141377برلم       22191222، تارٌخ :  15437  2219/12/16 -ش/مصطفى مصطفى دمحم دمحم على وشركاة  ج  -  16

 122412برلم       22191222، تارٌخ :  12419  2229/9/8 -ش/ ٌاسر احمد دمحم و شركاه  ج  -  17

 122412برلم       22191222، تارٌخ :  15412  2214/9/8 -دمحم و شركاه  ج  ش/ ٌاسر احمد -  18

 122412برلم       22191222، تارٌخ :  15411  2219/9/8 -ش/ ٌاسر احمد دمحم و شركاه  ج  -  19

،  15423  2217-3-19-شركة / مجدى فرج عبدسا ه عبدالجواد ٌونس وشرٌكه دمحم عبدالجلٌل عبدسا ه عبدالجواد ٌونس  ج -  22

 131249برلم       22191222تارٌخ : 

 132686برلم       22191227، تارٌخ :  15621  2217/8/13 -شركة خالد دمحم سعٌد جندل وشرٌكة  ج  -  21

 142263برلم       22191227، تارٌخ :  15532  2219/7/13 -شركة / عماد مصطفى و شرٌكه للمماوالت العامة  ج  -  22

 72581برلم       22191228، تارٌخ :  15643  1999/12/19 -احمد حسن خرخاش وشركاه  ج  -  23

 72581برلم       22191228، تارٌخ :  15644  2224/12/19 -احمد حسن خرخاش وشركاه  ج  -  24

 72581برلم       22191228، تارٌخ :  15645  2229/12/19 -احمد حسن خرخاش وشركاه  ج  -  25

 72581برلم       22191228، تارٌخ :  15646  2214/12/19 -احمد حسن خرخاش وشركاه  ج  -  26

 49113برلم       22191228، تارٌخ :  15675  1994/4/24 -شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ج  -  27

 49113لم   بر    22191228، تارٌخ :  15676  1999/4/24 -شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ج  -  28

 49113برلم       22191228، تارٌخ :  15677  2224/4/24 -شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ج  -  29

 49113برلم       22191228، تارٌخ :  15678  2229/4/24 -شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ج  -  32

 49113برلم       22191228:  ، تارٌخ 15679  2214/4/24 -شركة دمحم محسب منصور وشرٌكه  ج  -  31

 124794برلم       22191229، تارٌخ :  15712  2215/8/12 -عطٌة دمحم عطٌة وشركاه  ج  -  32

 122524برلم       22191229، تارٌخ :  15715  2219-9-28-شركة / دمحم رمضان عرالى وشرٌكته  ج -  33

 129432برلم       22191229، تارٌخ :  15784  2216/11/14 -شركة / احمد دمحم السٌد مصطفى وشرٌكته  ج  -  34

 52528برلم       22191229، تارٌخ :  15741  1992/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  35

 52528برلم       22191229، تارٌخ :  15742  1995/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  36

 52528برلم       22191229، تارٌخ :  15743  2222/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  37



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 52528برلم       22191229، تارٌخ :  15744  2225/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  38

 52528برلم       22191229ارٌخ : ، ت 15745  2212/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  39

 52528برلم       22191229، تارٌخ :  15746  2215/12/8 -شركه عبدالجواد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ج  -  42

 129432برلم       22191229، تارٌخ :  15785  2217/3/12 -شركة / احمد دمحم السٌد مصطفى وشركاه  ج  -  41

 129432برلم       22191229، تارٌخ :  15785  2217/3/12 -شركة / اسكٌمو للتجارة والصناعة  ج  -  42

 92322برلم       22191229، تارٌخ :  15794  2225/12/11 -حماده  دمحم عبد ربه وشرٌكه  ج  -  43

 92322برلم       22191229، تارٌخ :  15795  2212/12/11 -حماده  دمحم عبد ربه وشرٌكه  ج  -  44

 92322برلم       22191229، تارٌخ :  15796  2215/12/11 -حماده  دمحم عبد ربه وشرٌكه  ج  -  45

 86451برلم       22191229، تارٌخ :  15711  2214/12/21 -شركه عبدالرحٌم السٌد هنداوى وشرٌكه  ج  -  46

 122521برلم       22191212، تارٌخ :  15856  2219/12/2-وشركاه  ج  ذات العماد للمماوالت المهندس/ احمد ماهر -  47

 93543برلم       22191214، تارٌخ :  16237  2216-8-4-شركه ؼاده دمحم رفعت وشركاها  ج -  48

 122264برلم       22191214، تارٌخ :  15987  2219/8/27 -شركة / عمرو كمال وشرٌكه  ج  -  49

 137635برلم       22191214، تارٌخ :  16214  2218-11-21-رؾ مسلم فهمى وشرٌكه  جشركة / اش -  52

    22191215، تارٌخ :  16121/  2222/1/31السجل سارى حتى 2217/2/1-ش/ اسامه احمد عبدالجلٌل وشرٌكه  ج -  51

 76595برلم   

 122226برلم       22191217:  ، تارٌخ 16275  2228/12/23 -شركة دمحم احمد حسن وشرٌكٌه  ج  -  52

 122226برلم       22191217، تارٌخ :  16276  2213/12/23 -شركة دمحم احمد حسن وشرٌكٌه  ج  -  53

 122226برلم       22191217، تارٌخ :  16277  2218/12/23 -شركة دمحم احمد حسن وشرٌكٌه  ج  -  54

 122557برلم       22191217، تارٌخ :  16296  2219/12/1 -ج   شركة/ عالء الدٌن وعماد دمحم احمد صالح -  55

 72146برلم       22191217، تارٌخ :  16294  2219-9-1-ش / أوالد عبد الفتاح خلٌفة  ج -  56

 72146برلم       22191217، تارٌخ :  16294  2219/9/1 -ش / أوالد عبد الفتاح خلٌفة  ج  -  57

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -شرٌكته  ج  فاٌز عزٌز فرج و -  58

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -شركة /  حلمى عزٌز فرج و شركاه  ج  -  59

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -ش /جورج فاٌز عزٌز وشركاه  ج  -  62

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -عزٌز فرج و شرٌكته  ج  فاٌز -  61

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -شركة /  حلمى عزٌز فرج و شركاه  ج  -  62

 38425برلم       22191217، تارٌخ :  16285  2218/9/23 -ش /جورج فاٌز عزٌز وشركاه  ج  -  63

 122846برلم       22191222، تارٌخ :  16371  2219/12/29 -شركة / حسٌن دمحم احمد حسن وشرٌكه  ج  -  64



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 67269برلم       22191222، تارٌخ :  16353  2211/5/5 -شركة/ سلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكه  ج -  65

 67269برلم       22191222خ : ، تارٌ 16354  2216/5/5 -شركة/ سلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكه  ج -  66

 61554برلم       22191221، تارٌخ :  16379  2218/12/19 -دمحم دمحم ابراهٌم مرسى وشركاه  ج  -  67

 52294برلم       22191221، تارٌخ :  16468  2219-12-28-شركة سٌد محمود احمد الفرماوي وشرٌكه  ج -  68

 52294برلم       22191221، تارٌخ :  16468  2219-12-28-وشرٌكته  جشركة سٌد محمود احمد الفرماوى  -  69

 79522برلم       22191221، تارٌخ :  16472  2228/2/18 -دمحم حسن طعٌمه حسن وشرٌكه  ج  -  72

 79522برلم       22191221، تارٌخ :  16473  2213/2/18دمحم حسن طعٌمه حسن وشرٌكه  ج /  -  71

 79522برلم       22191221، تارٌخ :  16474  2218/2/18 -دمحم حسن طعٌمه حسن وشرٌكه  ج  -  72

 73981برلم       22191222، تارٌخ :  16529  2215/12/25 -شركه سعدٌه دمحم حسن وشركاها  ج  -  73

 73981برلم       22191222، تارٌخ :  16529  2215/12/25 -شركه سعدٌه دمحم حسن وشركاها  ج  -  74

    22191222، تارٌخ :  16527  2217/8/2 -الطالئع للمنتجات الكهربائٌة واإللكترونٌة )عبد العزٌز فاٌد وشركائه(  ج  -  75

 69124برلم   

 121269برلم       22191222، تارٌخ :  16552  2214/12/16 -شركة / واصؾ حنا وشركاه  ج  -  76

برلم       22191223، تارٌخ :  16616  2222/11/4سارى حتى  2217/11/4 -نور الدٌن وشرٌكه  ج  شركة / احمد دمحم -  77

133744 

، تارٌخ :  16616  2222/11/4سارى حتى  2217/11/4 -تعدل الى شركه /احمد دمحم نور الدٌن وشرٌكاه  ج  -  78

 133744برلم       22191223

 81629برلم       22191224، تارٌخ :  16679  2218/12/5 -ار المرسٌدس  ج شركة سمٌر سحٌم وشركاه لمطع ؼٌ -  79

 119684برلم       22191227، تارٌخ :  16752  2219/7/6 -شركة / سمٌر عبدالفتاح دمحم وشرٌكه  ج  -  82

 79252برلم       22191228، تارٌخ :  16854  2222/12/16 -حسن مصطفى عبدالمعطى وشركاه  ج  -  81

 79252برلم       22191228، تارٌخ :  16855  2227/12/16 -حسن مصطفى عبدالمعطى وشركاه  ج  -  82

 79252برلم       22191228، تارٌخ :  16856  2212/12/16 -حسن مصطفى عبدالمعطى وشركاه  ج  -  83

 79252برلم       22191228، تارٌخ :  16857  2217/12/16 -حسن مصطفى عبدالمعطى وشركاه  ج  -  84

    22191229، تارٌخ :  16931  2219-9-18-شركة عصام رأفت عبدالحمٌد و شرٌكه رمضان رأفت عبدالحمٌد  ج -  85

 72213برلم   

 72213برلم       22191229، تارٌخ :  16931  2219-9-18-ش/ عصام رأفت عبدالحمٌد و شرٌكه  ج -  86

    22191229، تارٌخ :  16931  2219-9-18-و شرٌكه رمضان رأفت عبدالحمٌد  جشركة عصام رأفت عبدالحمٌد  -  87

 72213برلم   

 72213برلم       22191229، تارٌخ :  16931  2219-9-18-ش/ عصام رأفت عبدالحمٌد و شرٌكه  ج -  88



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

برلم       22191229، تارٌخ :  16952  2219-1-16-شركة / هانى السٌد خلٌفة وشرٌكه خلٌفة السٌد احمد خلٌفة  ج -  89

138222 

،  17252  2219/8/27 -ش / عمرو و شرٌكته لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و التحلٌص الجمركى  ج  -  92

 142752برلم       22191232تارٌخ : 

 121118برلم       22191232، تارٌخ :  17222  2219/11/24 -شركة / أٌمن وشرٌكه  ج  -  91

 142433برلم       22191231، تارٌخ :  17298  2219-8-5-ش/طارق دمحم ابراهٌم دمحم عاصى وشرٌكته  ج -  92

 142433برلم       22191231، تارٌخ :  17298  2219-8-5-ش/طارق دمحم ابراهٌم دمحم عاصى وشرٌكٌة .  ج -  93

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

ماجدة دمحم محمود ابوالعنٌن  تدوٌن بٌانات اودع برلم  بزٌادة  الممومات المادٌة وفرع مراتب ومفروشات واثاث مكتبى ومنزلى  -  1

 121199برلم       22191227وفندلى وزٌادة المدٌونٌة ، تارٌخ : 

ماجده دمحم محمود ابوالعنٌن  رهن تجارى لصالح البنن االهلى بحافظة تدوٌن بٌانات بزٌادة اودع برلم الممومات المادٌة و زٌادة  -  2

 121199برلم       22191227المدٌونٌة ، تارٌخ : 

    22191227ادة المدٌونٌة ، تارٌخ : ماجده  دمحم محمود ابو العنٌن  تدوٌن بٌانات اودع برلم  بزٌادة الممومات المادٌة وزٌ -  3

 121199برلم   

 122728برلم       22191212لصالح ، تارٌخ :  1729عماد احمد على عٌسى  لٌد رهن تجارى رلم  -  4

 122728برلم       22191212عماد احمد على عٌسى  لٌد رهن تجارى لصالح ، تارٌخ :  -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رادبٌع اف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 71397برلم       22191213، تارٌخ :  1174شركة خدٌجه دمحم السٌد وشركاها  شطب الرهن رلم  -  1

 71397برلم       22191213:  ، تارٌخ 1174تعدل الى شركة اوالد شلتوت وشرٌكتهما  شطب الرهن رلم  -  2

 71397برلم       22191213، تارٌخ :  1174شركة خدٌجه دمحم السٌد وشركاها  شطب الرهن رلم  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 71397برلم       22191213، تارٌخ :  1174تعدل الى شركة اوالد شلتوت وشرٌكتهما  شطب الرهن رلم  -  4

 64336برلم       22191217بحافظة اودعت ، تارٌخ :  1226طب الرهنشركه اٌمان خٌرى ابراهٌم وشركاها  تم ش -  5

برلم       22191217بحافظة شطب اودعت ، تارٌخ :  712شركه اٌمان خٌرى ابراهٌم وشركاها  تم شطب الرهن رلم  -  6

64336 

برلم       22191222، تارٌخ : الشركه العربٌه للجوارب )بورجوا ( شركه ذات مسئولٌه محدوده  تم تجدٌد الرهن لصالح  -  7

61198 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


