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عن مالبس  146644برلم  21111113، ليد فى  15111.111  دمحم عبدالحكيم دمحم زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  1

 جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : االسفلت مدخل منشاه ابوعمر ملن عبدالكريم صالح على صالح

عن مكتب  146665برلم  21111114، ليد فى  11111.111حسام حنفى عطيه الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الزلازيك بملن خالد ابراهيم على السيد-المومية -برج آل يونس -تشارات الهندسية( ، بجهة : شارع الؽشام هندسى)عدا االس

عن مكتب  146641برلم  21111114، ليد فى  31111.111سلوى على عبدالمجيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لرية صفيطة بملن دمحم على عبدالمجيد على-هة : عزبة ابوعماررحالت داخلية ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السياحية( ، بج

عن بيع مواد بناء ،  146646برلم  21111114، ليد فى  25111.111دمحم عيد السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لصاصين الشرق الحسينيه ملن  عيد السيد على-بجهة : نادى الصيد طريك االسماعيليه 

عن لطع ؼيار  146654برلم  21111113، ليد فى  511111.111يد مهدى مامون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سع -  5

 دراجات ، بجهة : شنباره الميمونه الزلازيك ملن احمد سعيد مهدى مامون

رض عن مع 146116برلم  21111115، ليد فى  111111.111دمحم على دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 سيرامين ، بجهة : البيروم بملن على دمحم الديدامونى على حجازى

عن مكتبه  146126برلم  21111115، ليد فى  25111.111عماد محمود احمد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 واحد بحر البمر ملن هشام رحيم دمحم محجوب-وخردوات ، بجهة : واحد الصالحيه 

عن  146144برلم  21111116، ليد فى  11111.111المحسن زكى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محسن صالح عبد -  6

 توريد وتجاره البالتات الخشبيه ومستلزمات المصانع ، بجهة : لريه السالم بلبيس ملن دمحم دمحم رجب

عن مكتب رحالت  146161برلم  21111114، ليد فى  11111.111محمود احمد عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 داخليه ونمل عمال شركات عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ميت ربيعه بلبيس ملن السيد محمود احمد

عن مكتب  144112برلم  21111112، ليد فى  1111.111عبدالمسيح عبدهللا شفيك جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لرحالت و النمل السياحى ، بجهة : كفر يوسؾ سالمه ملن/ عبدهللا شفيك جرجس سالمةرحالت داخلية و نمل عمال عدا ا

عن مكتب دعايه  146166برلم  21111111، ليد فى  25111.111شيماء سمير سمير خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، واعالن عدا خدمات االنترنت واصدار الصجؾ والمجالت والكتب الدينيه والمصاحؾ و

 بجهة : ش الوحده المحليه الجديده منيا الممح ملن ابراهيم عبدهللا اسماعيل

عن مزرعه  144141برلم  21111113، ليد فى  511111.111دمحم السيد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 سيد دمحم مصطفىدواجن ، بجهة : المثلث بحطيط ابوحماد ملن هشام ال

عن مكتب  144111برلم  21111112، ليد فى  51111.111ابراهيم طلبه ابراهيم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 تشطيبات و ديكور ، بجهة : النخيلى ملن/محمود عبدهللا عثمان

عن مكتب  144121برلم  21111112، ليد فى  11111.111سامح سمير السيد السيد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 نمل عمال داخلى عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : بندؾ ملن سمير السيد السيد موسى

عن  144146برلم  21111113، ليد فى  151111.111محمود ابراهيم سيد احمد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن عبدالعظيم هالل عبدالممصودالعباسة -معلؾ مواشى ، بجهة : الؽوارنة 
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عن مكتب رحالت  144164برلم  21111113، ليد فى  11111.111السيد كامل دمحم عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن نسمه محمود احمد عفيفى

عن  144143برلم  21111113، ليد فى  21111.111فيفى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله دمحم عبدالرحمن ع -  14

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الصنافين المبليه منيا الممح ملن صابر دمحم عبدالرحمن

عن مكتب  144111برلم  21111114، ليد فى  11111.111محمود احمد حنفى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : الحجازية بملن ايمن محمود عبدالرحمن

عن  144134برلم  21111114، ليد فى  21111.111محمود جمال حسن احمد المصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الحسينيه ملن جمال حسن احمد المصير-ة : االخيوة لرية الرحمن خارج زمام لصاصين الشرق مبيدات زراعيه ، بجه

عن مكتب رحالت  144131برلم  21111114، ليد فى  11111.111السيد عادل السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : كفر عبدالنبى منيا الممح ملن  عادل السيد على

عن  144121برلم  21111114، ليد فى  5111.111ه ،  محمود عبدالمنعم احمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  21

 امام ات هوم ملن ابراهيم حسين على جاب هللا-سوبر ماركت ، بجهة : ش م من ش طلبه عويضه 

عن تربية مواشى  144143برلم  21111116، ليد فى  51111.111دمحم عبدهللا عماره احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 صان الحجر بملن عبير دمحم دمحم دمحم داوود-التمارزة حالبه ، بجهة : 

عن تعبئة مواد  144216برلم  21111111، ليد فى  11111.111عمر دمحم سعيد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ملن شاديه دمحم حسن-ؼذائيه ، بجهة : ش دكتور محمود عرابى 

عن تجارة  146631برلم  21111113، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،   احمد ابراهيم حسن عفيفى  ، تاجر فرد -  24

 اوالد سيؾ بملن ابراهيم حسن حسن عفيفى-وتوزيع البالستين ، بجهة : عزبة االشرم 

عن مخبز بلدى  146661برلم  21111114، ليد فى  11111.111رضا دمحم السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 فالوس البلد بملن ابراهيم دمحم كمال الدين ابراهيم-لى ردة ، بجهة : ش الجامع مرؼوؾ ع

عن مكتب  146624برلم  21111113، ليد فى  51111.111دمحم عبدالبديع دمحم عبدالبديع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ان مناعللمماوالت واالنشاءات العامه ، بجهة : الهيصميه فالوس ملن دمحم فاروق سليم

عن تجاره  146656برلم  21111113، ليد فى  5111.111ادهم عمار سالمه دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 االلبان ومنتجاتها ، بجهة : انشاص الرمل بلبيس ملن محمود صابر السيد

عن محل  146662برلم  21111114د فى ، لي 25111.111السيد صالح السيد دمحم ياسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ملن احمد صالح السيد -تكييفات ، بجهة : نزلة العزازى 

عن بمالة وتموين ،  146644برلم  21111113، ليد فى  25111.111دينا دمحم دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عبدالعال منصور على منشأة ابوعمر بملن رضا-بجهة : عزبة ابوحميدان ابو اسماعيل 

عن بماله ، بجهة :  146114برلم  21111115، ليد فى  11111.111نورا دمحم عوض رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الشبانات ملن دمحم السيد عوض سليمان

حلوى من  عن 146154برلم  21111114، ليد فى  5111.111رضا خيرى دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عجين ، بجهة : مالمس منيا الممح ملن مسلم فتوح اسماعيل السعدى

عن ورشه  146141برلم  21111116، ليد فى  12111.111وسام رفعت جوده عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 موبيليا ، بجهة : كرديده منيا الممح ملن  رفعت جوده عبدالخالك

عن  146156برلم  21111114، ليد فى  31111.111ن على ديوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى عبدالنبى حس -  33

 بماله ) سوبر ماركت ( ، بجهة : ابو سمران بملن حسنى عبدالنبى حسن
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عن بيع  146163برلم  21111111، ليد فى  25111.111ايمن فتحى عبدالؽنى عبدالشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 الزلازيك ملن دمحم احمد دمحم الشيخ-الحريرى -ش دمحم عبدالرحمن  11ه ، بجهة : احذي

عن بماله  144114برلم  21111112، ليد فى  5111.111محمود سامى عبدالعزيز لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 تموينية ، بجهة : هرية رزنة بملن سامى عبدالعزيز لطب

عن حظيرة  144116برلم  21111112، ليد فى  151111.111لسيد وفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق عبدهللا دمحم ا -  36

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر الحاج عمر ملن منى السيد احمد سليم

عن مكتب رحالت  146165برلم  21111111، ليد فى  5111.111ماجده عبدهللا دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 يه ونمل عماله عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : المراحله الروضه فالوس ملن لطب سيد على دمحم شحاتهداخل

عن لطع ؼيار  144114برلم  21111111، ليد فى  11111.111ابراهيم حسن ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 يه دمحم دمحم اسماعيلموتوسيكالت ، بجهة : المساعيد الناصريه صان الحجر ملن سعد

عن مكتب  144155برلم  21111113، ليد فى  51111.111احمد دمحم يوسؾ موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : تل مفتاح ابوحماد ملن دمحم يوسؾ موسى

عن استؽالل  144141برلم  21111112، ليد فى  5111.111اله ،  أميره معتك عويض سليم  ، تاجر فرد ، رأس م -  41

 لرية السالم بملن معتك عويض سليم-مخبز بلدى ، بجهة : عزبة الجمهورية 

عن تجاره  144165برلم  21111113، ليد فى  11111.111وجدى عبده عبدالاله مازن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 : السعديين منيا الممح ملن احمد عاطؾ دمحموبيع تحؾ واالنتيكات ، بجهة 

عن  144161برلم  21111113، ليد فى  12111.111هانى عبدالحميد متبولى على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ش احمد عرابى مشتول السوق ملن عبدالحميد متبولى على 

 سالمه

عن  144144برلم  21111113، ليد فى  11111.111احمد ثابت عبدالعظيم دمحم العكشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 الزلازيك ملن دمحم على دمحم عوده-الموميه -ش ابراج المتولى من ش الؽشام  2مكتب سمسرة ، بجهة : 

 144166برلم  21111114، ليد فى  5111.111، رأس ماله ،   عبدالرحمن احمد عرالى بيومى السيسى  ، تاجر فرد -  44

 عزة دمحم محروس على شحاته -ملن  -شارع مصطفى كامل   4عن بمالة ، بجهة : 

عن مكتب  144113برلم  21111114، ليد فى  11111.111سليمان عطيه سلمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 جاالت الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : لريه السالم بلبيس ملن ناصر دمحم جابر سليمانمماوالت عموميه وتوريدات عدا م

عن  141651برلم  21111116، ليد فى  1111111.111ؼريب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

سك / ش ابو العزم / بملن عبدالعظيم عبدهللا عبدالعظيم / تجارة وتعبئة مواد ؼذائية ، بجهة : له محل رئيسى اخر بناحية /  الجو

 بلبيس . /بنشاط /  مكتب رحالت داخلية ونمل عمال

عن  141651برلم  21111116، ليد فى  1111111.111ؼريب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 يلة دمحم ؼريبتجارة وتعبئة مواد ؼذائية ، بجهة : الجوسك بملن نب

عن استثمار  146635برلم  21111113، ليد فى  11111.111احمد حسن محمود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 عمارى ، بجهة : المساكن التعاونيه ش الموميه الزلازيك ملن عمر دمحم عبدالوهاب الكيالنى

عن تجاره االت  146661برلم  21111113، ليد فى  51111.111نورا دمحم احمد دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ومعدات ثميله ، بجهة : النمروط فالوس ملن صالح دمحم صالح

عن بماله  146641لم بر 21111114، ليد فى  21111.111اميره امين ابو هاشم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 وتموين ، بجهة : تل مفتاح ملن حسن شحاته سليم السيد
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عن تجارة  146644برلم  21111114، ليد فى  5111.111احمد طارق سمير احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 زيوت الطعام ، بجهة : الزوامل بملن محمود الشحات دمحم

عن بماله ،  146666برلم  21111114، ليد فى  5111.111الحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم صالح دمحم عبد -  52

 بجهة : الروضه فالوس ملن ابراهيم عبدالؽفار دمحم

عن مكتب  146113برلم  21111115، ليد فى  51111.111صالح دمحم عطيه عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 العلواية بملن دمحم عطيه عبدالمنعم مماوالت عامة ، بجهة :

عن مكتب لتجارة  146111برلم  21111115، ليد فى  5111.111دمحم امين دمحم عطيه كفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

وس بملن وتوزيع مستحضرات التجميل المحلية واالؼذية الخاصة والمكمالت الؽذائية والمطهرات وتصنيعها لدى الؽير ، بجهة : بناي

 انجى دمحم دمحم ياسين

عن ثالجة  146344برلم  21111115، ليد فى  15111.111اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 / سوق االتنين / المرين بملن احمد فؤاد عبدالحميد محمود 2اسمان مجمدة ، بجهة : محل رلم 

عن ثالجة  146344برلم  21111115، ليد فى  15111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد -  56

 ملن  احمد فؤاد عبدالحميد /  مكتب مماوالت عمومية -اسمان مجمدة ، بجهة : له محل اخر بناحية شارع سوق االثنين 

عن مكتب رحالت  146121برلم  21111116، ليد فى  5111.111دمحم السيد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 داخليه ونمل عمال شركات عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : انشاص البصل ملن السيد احمد دمحم

عن معلؾ  146111برلم  21111115، ليد فى  51111.111عايد دمحم علوان مسلم مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 منديل ابوحماد ملن انتصار الحسن عبدالصمد دمحممواشى ، بجهة : كفر زيدان 

عن مدشه  146141برلم  21111116، ليد فى  51111.111عادل عوض شبانه يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حبوب واعالؾ ، بجهة : كوبرى الحاج احمد صان الحجر ملن عطيه يوسؾ عطيه خليل

 146162برلم  21111114، ليد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حماده عطيه مصلحى عبدهللا حسن جادو -  61

 عن معرض سيارات ، بجهة : كفر شلشلمون بجوار كوبرى سيدى منصور ملن مصلحى عطيه مصلحى

عن مكتب توريد  146141برلم  21111111، ليد فى  11111.111محمود دمحم على مدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 جن مجمده ، بجهة : ش الجمعيه الشرعيه الحناوى الزلازيك ملن  دمحم على مدنىدوا

عن  146111برلم  21111111، ليد فى  111111.111اموره عبدالناصر دمحم احمد عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 النخله ملن اسالم دمحم محمود دمحم مكتب رحالت داخليه ونمل عمال الشركات عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : شبرا

عن ورشه كريتال ،  144116برلم  21111111، ليد فى  11111.111على احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بجهة : كفر دنوهيا الزلازيك ملن احمد دمحم على احمد

عن  144116برلم  21111111، ليد فى  11111.111اسالم حسن عبدالعزيز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

ش مكه حى السالم فلل الجامعه  الزلازيك ملن  4مكتب توريدات عموميه وتوكيالت عدا مجاالت الكمبيوتروالحاسب اآللى ، بجهة : 

 هشام دمحم عبدالعزيز موسى

عن مماوالت  144124برلم  21111112، ليد فى  51111.111حامد وحيد حامد لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

عامه وتوريدات عامه وتوكيالت تجاريه واستثمار وتطوير وتنميه عماريه فيماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص 

 ( ، بجهة : المسلميه ملن وحيد حامد لناوى 2111/11/15فى6166برلم صادر6411/5116الالزمه)موافمه امنيه برلم

عن بيع  144166برلم  21111113، ليد فى  11111.111عبدالرازق على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   زؼلول على -  66

 حدايد وبويات وادوات صحيه ، بجهة : ش المطاع صان المبليه م صان الحجر ملن احمد جاد عبدالعال

عن ايس كريم ،  144112برلم  21111114، ليد فى  11111.111نسمه دمحم محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بجهة : ش بورسعيد ابوحماد ملن احمد محسن عاشور عنتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  144111برلم  21111114، ليد فى  11111.111عطيه صبرى عطيه فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لحجر ملن زين محمود وهبه محمودصان ا-رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : صان المبليه 

عن توريد  144131برلم  21111114، ليد فى  11111.111طارق السيد عرابى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 خضار وفاكهه ، بجهة : نشوه ملن لمر دمحم ابو زيد

عن مكتب  144121برلم  21111114، ليد فى  11111.111محمود رضا حسين رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بلبيس ملن عبدالمادر احمد  2توريدات ومماوالت عموميه عدا الحاسب االلى والكمبيوتر ، بجهة : امتداد دمحم البايض سنجام 

 عبدالمادر دمحم

ن ع 146622برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم عاطؾ على سيد احمد عرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ملن عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز دمحم -تجارة السيارت المستعملة ، بجهة : شارع الصيانة 

 146636برلم  21111113، ليد فى  51111.111ريهام حسن احمد سيد احمد الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 حر وتعانى ونورا احمد على حسنملن هوايدا  وس-عن ورشة نجارة ميكانيكيه ، بجهة : ش انور السادات 

عن  146664برلم  21111114، ليد فى  5111.111وائل عبدالرحمن عمران عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بيع مخلفات زراعيه ، بجهة : الملكيين البحريه الحسينيه ملن سالم عبدالرحمن عمران

عن  146641برلم  21111113، ليد فى  5111.111فرد ، رأس ماله ،  الحسينى محمود امين احمد طعيمة  ، تاجر  -  44

 ملن امين محمود امين طعيمة -الزلازيك البحرى  -شارع ابراهيم الجناينى  1مخبز بلدى ، بجهة : 

عن  146644برلم  21111114، ليد فى  11111.111عبدالعزيز دمحم عبدالرحمن سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مطعم ، بجهة : طريك كفر العدوى فالوس بملن دمحم ايمن جمال عطيه

عن تصنيع  146341برلم  21111114، ليد فى  11111.111باسمة سعيد سعيد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 المبه منيا الممح ملن ايمن دمحم هشام سعيد 2كرتون وتدوير مخلفات ، بجهة : محل 

عن تصنيع  146341برلم  21111114، ليد فى  11111.111سعيد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   باسمة سعيد -  44

 ملن ايمن دمحم هشام سعيد -كرتون وتدوير مخلفات ، بجهة : له محل اخر عن تجاره ورق فى المبة 

عن تربيه  146661برلم  21111114، ليد فى  51111.111سامى دمحم احمد على حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مواشى حالبه ، بجهة : الحجازيه الحسينيه ملن رفعت دمحم عطيه بهنساوى

عن لطع  146115برلم  21111115، ليد فى  25111.111احمد دمحم عبدالرحمن سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 واحد الصالحية بملن كاميليا ؼنيمى ابراهيم-ؼيار سيارات ، بجهة : عزبة جمعة 

 146133برلم  21111116، ليد فى  211111.111اسامه دمحمى سيداحمدعبدالعال الخضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 طريك بليس العاشر  ملن دمحم عبدالفتاح حسن عن تصنيع وتعبئة مواد ؼذائيه ، بجهة : المنطمه الصناعيه

 146126برلم  21111116، ليد فى  11111.111ياره مصطفى حامد عبدالهادى الصالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عن بمالة ، بجهة : عزبة الصالحى المنايات ـ ملن/ مصطفى حامد عبدالهادى الصالحى

عن  146152برلم  21111114، ليد فى  21111.111حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مختار حامد عبدالفتاح  -  62

 محل بيع مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : ش الماسورة بملن اشجان يسرى احمد جندية

ة عن تجار 144115برلم  21111112، ليد فى  51111.111عواطؾ عبدالفتاح محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مخلفات المخابز ، بجهة : منية سلمنت ملن/ سعيد دمحم حسن

عن  146164برلم  21111111، ليد فى  111111.111الزينى دمحم عبدالسالم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ريه بهاء عبدهللاالزنكلون ملن يس-مكتب مماوالت وتوريدات عامه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش المحطه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  146164برلم  21111111، ليد فى  11111.111مصطفى حسن عبدالحليم دمحم الجاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش المولؾ الزنكلون الزلازيك ملن  حسن عبدالحليم دمحم الجاللى5مكتب بيع وتجاره اضافات اعالؾ ، بجهة : 

عن بيع  144111برلم  21111111، ليد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمير دمحم عبدالرؤؾ موسى  ،  -  66

 االلبان الجبن ، بجهة : سلمنت بلبيس ملن كامل احمد مختار

عن خردوات ،  144154برلم  21111113، ليد فى  11111.111حسام دمحم ابراهيم عطايا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 سم الحكماء الزلازيك ملن احمد دمحم احمد عباسش مصطفى على ل 15بجهة : 

 144142برلم  21111112، ليد فى  11111.111عبدالرؤؾ كمال عبدالرحمن متولى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 عن مكتب رحالت داخلية و نمل عمال شركات عدا الرحالت السياحية ، بجهة : البالشون ملن/ كمال عبدالرحمن متولى صمر

عن بيع  144166برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم اسماعيل عبدهللا اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 زيوت فى عبوات مؽلمه ، بجهة : ش النمراشى النحال الزلازيك ملن رمضان ابراهيم عبدالحميد

عن مزرعة  144116برلم  21111114، ليد فى  51111.111ساميه فتوح ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مواشى تسمين وحالبه ، بجهة : السعادات ملن عادل دمحم اسماعيل

عن  144131برلم  21111114، ليد فى  31111.111زينب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 نيه ملن عبدالمادر دمحم عبدالحليممطحن ؼالل وفراكه ارز ، بجهة : منشاه ابوعامر الحسي

عن بيع زيوت  144111برلم  21111114، ليد فى  5111.111ممدوح دمحم عبدالعزيز سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 وشحومكات ، بجهة : كفر االشراؾ ملن  دمحم عبدالعزيز سالم

عن مكتب  144125برلم  21111114، ليد فى  3111.111هانى رمضان عبدالحى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 صيانة اجهزه طبيه ، بجهة : ش المركز بندر الحسينيه ملن احمد دمحم اسماعيل باز

عن  144146برلم  21111116، ليد فى  15111.111عمرو شعبان عبدالؽنى دمحم زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 زيوت وتشحيم المعدات واالالت ، بجهة : ع واصؾ عمريط ابوحماد ملن سامى احمد سيد احمدبيع الزيوت والشحوم وتؽيير ال

 146621برلم  21111113، ليد فى  11111.111الكمار للنمل والرحالت وتجاره السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عن نمل ورحالت وتجاره سيارات ، بجهة : مساكن المرور منيا الممح

 146634برلم  21111113، ليد فى  11111.111مؤسسة المصرى لتعبئة المواد الؽذائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عن تعبئة مواد ؼذائيه ، بجهة : لرية السالم ملن نفيسه عبدالمادر مسعود

عن  146612برلم  21111114، ليد فى  5111.111عبدالمعطى احمد دمحم الهادى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بذور وتماوى ومخصبات ومبيدات ، بجهة : كفر الحمام بملن مها عبدالرحمن عطيه

 146634برلم  21111113، ليد فى  1111111.111حماده عبدالحميد عبدالمادر عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ك بملن السيد دمحم دمحم عبدالعزيزالزلازي-النحال -عن هايبر ماركت ، بجهة : شارع البيومى 

عن سوبر  146111برلم  21111115، ليد فى  11111.111راشا شحاته دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اسامه وايمن بؽدادى ابراهيم(-الشبانات بملن ورثة بؽدادى ابراهيم سليمان)سهام حسنى السيد -ماركت ، بجهة : ابو االخضر 

عن ورشة خراطة  146114برلم  21111115، ليد فى  11111.111سماح عبدهللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سماكين الؽرب ملن السيد عبدالرحمن شلبى-معادن ، بجهة : عزبة حنانه 

عن مكتب  146124برلم  21111116، ليد فى  111111.111وليد دمحم عامر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مماوالت ومواد بناء ، بجهة : السماعنه / بملن احمد دمحم عامر سليمان

عن مكتب  146145برلم  21111116، ليد فى  11111.111وليد ابراهيم جوده رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ملن  جوده ابراهيم جودهرحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الحميديه منيا الممح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معلؾ  146151برلم  21111116، ليد فى  111111.111امال سعيد ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مواشى حالبه ، بجهة : الطويله فالوس ملن شعبان السيد فرحان سالم

عن  144614برلم  21111114، ليد فى  511111.111سالمه محمود دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 كفر ابو مسلم ملن سعيد عباس منير 2والتصدير ، بجهة : محل رلم  1من المجموعه  36والفمرة  11استيراد فيما عدا المجموعه 

عن  144614برلم  21111114، ليد فى  511111.111سالمه محمود دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

والتصدير ، بجهة : له محل  مخلفات المصانع الؽير خطرة واعاده  1من المجموعه  36والفمرة  11يراد فيما عدا المجموعه است

 بناحية  كفر ابو مسلم 2115-11-31فى  144614تدويرها برلم 

عن بيع ادوات  146153برلم  21111114، ليد فى  5111.111نفيسه يوسؾ احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 صحيه ، بجهة : عزية الزرليه /تبع هرية رزنه ملن فوزى حسين مرسى

عن بيع  146162برلم  21111111، ليد فى  11111.111احمد يوسؾ ابراهيم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بويات وحدايد بالتجزئه ، بجهة : كفر ابو طه المرين ملن مصطفى احمد يوسؾ ابراهيم

عن  146114برلم  21111111، ليد فى  5111.111دمحم حسن عبدالمنعم حسن جباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 المزينين المرين ملن حسن عبدالمنعم حسن 51تجاره ادوات تجميل محليه ، بجهة : عمار 

عن  146116برلم  21111111يد فى ، ل 51111.111انتصار الحسن عبدالصمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 معلؾ مواشى ، بجهة : كفرزيدان منديل ملن عايد دمحم علوان مسلم مصباح

عن اجهزه  144114برلم  21111111، ليد فى  51111.111عماد عبدهللا السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 وحماد ملن احمد حسين رضوانكهربائيه وادوات منزليه ، بجهة : ع على جبره الصوه اب

عن  144131برلم  21111112، ليد فى  511111.111محمود دمحم ابراهيم حسانين حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 صناعه وتجاره االلمشه والمنسوجات ، بجهة : بحطيط ابوحماد ملن دمحم ابراهيم حسانين

عن ادوات  144145برلم  21111112، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،  عايده دمحم عطيه ابراهيم  ، تاجر فرد  -  112

 كهربائيه ، بجهة : ع المناجاه الكبرى الحسينيه ملن يوسؾ محمود عبدالعزيز

عن ادوات صحيه  144161برلم  21111113، ليد فى  11111.111ايهاب دمحم دمحم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 علماء فالوس ملن على عبدالهادى على دمحم، بجهة : كفر ال

عن مالبس  144141برلم  21111113، ليد فى  4111.111خالد فاروق عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 حاره النظام لسم النظام الزلازيك ملن سامى عبدالفتاح على3جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن مكتب  144115برلم  21111114، ليد فى  111111.111بدالفتاح بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عماد ع -  115

 مماوالت عامه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : ش المنيل منيا الممح ملن احمد مصطفى فتحى سحيم

عن لطع  144133لم بر 21111114، ليد فى  11111.111هاله السيد مصطفى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بلبيس ملن على توفيك على عبدالرحمن-ؼيار سيارات ، بجهة : ش عبدالرؤؾ الربع 

عن اعالؾ  144134برلم  21111114، ليد فى  25111.111سامى حضرى دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بدربهوعطاره ، بجهة : ش ترعه البلد نبتيت  مشتول السوق ملن دمحم احمد ع

عن  144154برلم  21111116، ليد فى  51111.111احمد على السيد على احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 تجارة ورليات و مستحضرات تجميل محلية ، بجهة : الزوامل ملن/ ياسر دمحم عبدهللا ابراهيم

عن  146626برلم  21111113، ليد فى  31111.111زينات جمال عبدالحميد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 محل ادوات منزلية ، بجهة : الؽار بملن اشرؾ كمال ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع  146656برلم  21111113، ليد فى  11111.111هند دمحم شولى بدر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لى على عطيه لاسمحبوب واعالؾ بالتجزئه ، بجهة : اوالد سالم المرين ملن ع

عن تربية  146642برلم  21111114، ليد فى  51111.111ابتسام الشحات دمحم سيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مركز صان الحجر بملن رضا عبدالعظيم عبدالمجيد-مواشى حالبة ، بجهة : كوبرى سليم 

عن  146611برلم  21111114، ليد فى  11111.111ماله ،   دعاء احمد جمال صالح على ضيؾ  ، تاجر فرد ، رأس -  122

 تشوينة لتخزين الرمل ومواد البناء ، بجهة : المنطمة الصناعية / خارج زمام بساتين االسماعيلة بملن سامى دمحم سليم مسلم

عن سجاد  146116 برلم 21111115، ليد فى  15111.111آالء دمحم ابو مسلم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ش الثورة )الحدادين ( ملن عليه عبدهللا دمحم الشربينى 1ومفروشات ، بجهة : 

عن معرض  146114برلم  21111115، ليد فى  21111.111دمحم ابراهيم على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 سيارات ، بجهة : ش جمال عبدالناصر ملن ابراهيم على السيد

عن مكتب  146156برلم  21111114، ليد فى  11111.111 ؼنيم عمرى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  125

 رحالت داخلية ونمل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كفر شلشلمون بملن ؼنيم عمرى متولى

عن اكسسوار  146143برلم  21111116، ليد فى  2111.111المط الكسسوار المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 محمول ، بجهة : ابوسبيبه المرين ملن عطيه السيد علوان دمحم

عن لطع ؼيار  146154برلم  21111114، ليد فى  11111.111هانى سمير شعبان السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 سيارات ، بجهة : طريك هرية الجديد بملن صالح الدين ابراهيم خليل

 144121برلم  21111112، ليد فى  51111.111عبدالرحمن ابراهيم السيد حسن البلبيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 عن معلؾ مواشى ، بجهة : ش حسينى عيسى بملن عطيه ابراهيم السيد

عن  144114برلم  21111112، ليد فى  51111.111ايه عمرو كامل ابراهيم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بلبيس ملن  كامل ابراهيم دمحم ابراهيم-مصنع بالستين ، بجهة : حوض اول الجبل المستجد 

عن مالبس  146166برلم  21111111، ليد فى  11111.111يسن احمد عبده السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مح ملن مصطفى عبدالعزيز احمد نصر هللاجاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش سعد زؼلول منيا الم

عن  144151برلم  21111113، ليد فى  1111.111سعيد عاطؾ عبدالعاطى دمحم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : بنى هالل منيا الممح ملن صفاء السيد عبدالهادى موسى

عن  144134برلم  21111112، ليد فى  211111.111دمحم عبدالرحيم ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مماوالت ، بجهة : كفر سعد تبع شبرا السالم ملن/ حسين عبدالرحيم ابراهيم

عن  144136برلم  21111112، ليد فى  51111.111محمود دمحم عدلى يوسؾ الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ورشة حداده ، بجهة : االسديه ملن خالد دمحم حسن عبدهللا

عن بيع  144143برلم  21111112، ليد فى  11111.111احمد سمير دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 هندىالمنظفات والمنتجات الورليه ، بجهة : ش الصحه المدرسيه م من ش سعد زؼلول ملن دمحم على ال

عن بيع  144156برلم  21111113، ليد فى  12111.111عمرو حسن حسنى وصيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

ش عثمان بن عفان مساكن الجامعه ثان الزلازيك ملن عواطؾ  26مشروبات ساخنه وبارده) بدون الترابيزات والكراسى( ، بجهة : 

 نجيب نصر دمحم

عن حظيره  144141برلم  21111113، ليد فى  51111.111دينا عبدالمنعم ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لتربيه المواشى الحالبه ، بجهة : اكياد البحريه فالوس ملن دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم يوسؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشة  144161برلم  21111114، ليد فى  11111.111احمد جمال دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ربيع متولى دمحم دمحم شريؾ -ملن -الشيخ عيسى  -مالبس جاهزة عدا العسكرية ، بجهة : شارع داير الناحية 

عن  144164برلم  21111114، ليد فى  111111.111وائل عبدالفتاح على السيد الليثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

بجوار كلية الدراسات االسالميه -بئة منظفات وتوريدات عامه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : الديدامون انتاج وتع

 فالوس ملن سامى نعيم يوسؾ

عن مكتب  144144برلم  21111116، ليد فى  111111.111هانى حسن حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : ش سعد زؼلول ملن/ حسن حسن دمحم عبدالحليم توريدات مواد ؼذائية ،

عن  144162برلم  21111116، ليد فى  11111.111شادى حسين دمحم منصور مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 محل مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرية ، بجهة : جزيرة السعادة بملن سنية دمحم نصر

عن مزرعة  144163برلم  21111116، ليد فى  5111.111كرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمير كمال السيد العس -  141

 مشتول السوق بملن سعاد عبدالصادق عبدالصادق-دواجن ، بجهة : دهمشا 

 144215برلم  21111111، ليد فى  11111.111مرفت عبدالعزيز عبدالسميع عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 احذيه ، بجهة : ش االمير مدين بلبيس ملن خالد دمحم نجيب السيد بكير عن بيع

عن  146624برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم منصور اسماعيل الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ملن منصور اسماعيل الشبراوى -لرية طارق بن زياد  -تجارة االسمان ، بجهة : منشأة ابوعمر 

عن بماله  146651برلم  21111113، ليد فى  25111.111شكرى احمد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 وتموين ، بجهة : سعود المبليه ملن احمد حسن على

عن  146621برلم  21111113، ليد فى  11111.111بكر شعبان عبدالعزيز البطريك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 اوالت ، بجهة : ش الصادق ابو العباس بملن رامى دمحم عبدالحميد شرؾمكتب مم

 146613برلم  21111114، ليد فى  111111.111مصطفى عوض هللا دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 عن مكتب نمل بضائع وتوريدات عامه ، بجهة : الخيس ابوحماد ملن  عوض هللا دمحم عوض هللا

عن ورشة ميكانيكا  146636برلم  21111113، ليد فى  2111.111دمحم احمد عبده متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 سيارات ، بجهة : خلؾ مستشفى د.شريؾ عمر بملن دمحم احمد عبده متولى

عن مشروبات  146642برلم  21111113، ليد فى  2111.111حسام دمحم عطوه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 عزبة رسالن بملن بهاء مرسى ابراهيم هالل-ساخنة وباردة)بدون كراسى وترابيزات( ، بجهة : الؽار 

 146111برلم  21111115، ليد فى  51111.111يسرى عبدالعزيز دمحم سليمان االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 : الكتيبه بلبيس ملن دمحم عبدالعزيز دمحم سليمان االعصر عن ورشه تمطيع اخشاب وعمل بالتات خشبيه ، بجهة

عن  146123برلم  21111115، ليد فى  1111.111احمد دمحم الحسينى دمحم يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 توريدات عموميه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن دمحم الحسينى دمحم

عن  146144برلم  21111116، ليد فى  25111.111دمحم حسين عبدالمطلب عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 تصنيع مواسير كرتون وكونات ؼزل ، بجهة : اوالد سيؾ ملن حسين عبدالمطلب عبدالحميد

عن بماله  146135برلم  21111116يد فى ، ل 11111.111رافت عبدالخالك رافت عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 وتموين ، بجهة : المسلميه دهشور م صان الحجر ملن عبدالخالك رافت عباس

عن مكتب  125616برلم  21111111، ليد فى  51111.111احالم دمحم شعبان دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 البضائع ، بجهة : الطاهره حميد ملن السيد عز الدين ابراهيملتجارة البويات والمذيبات وصبؽات االخشاب ونمل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  125616برلم  21111111، ليد فى  51111.111احالم دمحم شعبان دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

-2-26فى 125616 لتجارة البويات والمذيبات وصبؽات االخشاب ونمل البضائع ، بجهة : لها مكتب رحالت ونمل عمال برلم

 طهره حميد ملن سامح عز الدين ابراهيم-بناحية ع العزيزيه  2111

عن محل  144124برلم  21111112، ليد فى  5111.111صابر بدوى صابر سليم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 جزاره ، بجهة : ش الماسوره المنايات الزلازيك ملن حسن عباس مباشر

عن  144121برلم  21111112، ليد فى  21111.111يم احمد ابراهيم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراه -  156

 تجارة مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : حفنا ملن سعيد ابراهيم محمود

عن محل بيع  144162رلم ب 21111113، ليد فى  111111.111سالم بسام سالم مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 و عرض حلويات ، بجهة : ميت سهيل ملن/ بسام سالم مصلحى

برلم  21111114، ليد فى  45111.111عبدالرحمن هانى عبدالرحمن احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 احمد بكر صادقعن مكتب بيع مستلزمات طبيه ، بجهة : ش احمد السيد من ش الماذون فالوس ملن  144114

عن مكتب  144114برلم  21111114، ليد فى  211111.111عصام لطفى السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 توكيالت تجاريه وبيع اجهزة اطفاء حريك ، بجهة : ش سيد مرعى ملن عمرو دمحم دمحم احمد الصاوى

 144112برلم  21111114، ليد فى  21111.111اله ،  رضى حسنى مصطفى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس م -  161

 عن تعبئة وتوزيع مواد ؼذائية ، بجهة : العلواية بملن مصطفى حسنى مصطفى دمحم

عن  144136برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم محمود على ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مولؾ االتوبيس /الطريك المؤدى الى المرور ملن دمحم محمود حسينىتعبئة مواد ؼذائيه ، بجهة : ش 

عن محل  144114برلم  21111114، ليد فى  12111.111سعيد دمحم عبدالعظيم الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 الزلازيك ملن عيد جاب هللا على-المبرة -اكسسوار موبايالت ، بجهة : ش الفتح 

عن  144141برلم  21111116، ليد فى  11111.111م ابراهيم حسين حميدو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعظي -  163

 ش بنن االتحاد الوطنى تمسيم المعلمين الزلازيك ملن دمحم عبدالحميد دمحم 21سوبر ماركت ، بجهة : 

عن مطعم طعمية  144164برلم  21111111 ، ليد فى 151111.111رضا عبدهللا دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ، بجهة : ميت بشار بملن دمحم عبدالرحمن محمود عبده

عن  144214برلم  21111111، ليد فى  5111.111ايمن دمحم عبدالحليم على دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 تجارة و تصنيع البالستين و مواد التعبئة و التؽليؾ ، بجهة : الزوامل ملن/ دمحم عبدالحليم على

عن  144222برلم  21111121، ليد فى  11111.111،  عبدالحميد محمود عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  166

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : ميت سهيل ملن جمال السيد امين

عن  146652برلم  21111113، ليد فى  11111.111السيد عبدالسالم محسوب زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 الزلازيك ملن عبدالسالم محسوب زايد-الموميه -ش مسجد السالم من طلبه عويضه  4عموميه ، بجهة : مكتب مماوالت 

عن بيع  146646برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم حسينى سليمان مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 دالعزيز لمحاوى  ملن ناصر عبدالرحمن احمداجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش اللواء عب

عن بيع  146645برلم  21111113، ليد فى  11111.111سعيد سليمان هويشل خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 حبوب واعالؾ بالتجزئه ، بجهة : اوالد سالم ملن دمحم ابراهيم دمحم على

عن  146664برلم  21111114، ليد فى  25111.111رد ، رأس ماله ،  احمد دمحم رضا عبدالمنعم مصطفى  ، تاجر ف -  141

 العزيزيه ملن ابراهيم مصطفى شاهين-منظفات وورليات ومستحضرات تجميل محليه ، بجهة : ش مسجد ابو النصر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لم بر 21111114، ليد فى  11111.111مصطفى ماجد ابوبكر الصديك عطيه شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عن تصنيع كرتون ، بجهة : بنى هالل بملن ماجد ابوبكر الصديك عطيه 146664

عن تصنيع  146116برلم  21111115، ليد فى  25111.111محمود باز دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 يمشارع النمطة بملن باز دمحم ابراه-مالبس جاهزة)عدا العسكرية( ، بجهة : جزيرة عليوة 

عن مكتب  146616برلم  21111115، ليد فى  11111.111محمود دمحم مختار عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : الطيبه ملن سماح حمزه اسماعيل

عن مكتب  146111برلم  21111115، ليد فى  12111.111ه ،  نعمه عبدالنبى السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  144

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت والنمل السياحى ، بجهة : السعدين ملن اشرؾ دمحم عزت

عن  146131برلم  21111116، ليد فى  31111.111دمحم محمود عبدالحميد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 واكسسوار محمول ، بجهة : طهرة حميد ملن وليد محمود عبدالحميد محل موبيالت

عن مكتب  146114برلم  21111111، ليد فى  12111.111السيد احمد السيد دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

  ابراهيمملن احمد السيد دمحم -رحالت داخلية ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحية ، بجهة : المالن 

عن  146164برلم  21111114، ليد فى  11111.111عبدالفتاح الشحات دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : صفيطه ملن احمد جالل على دمحم

عن  146151برلم  21111114، ليد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مسلم فاروق عبدالمادر شندى  ، تاج -  146

 بماله تموينيه ، بجهة : كفر ميت بشار منيا الممح ملن احمد فاروق عبدالمادر

عن تصنيع  146113برلم  21111111، ليد فى  51111.111ماهر السيد محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ، بجهة : طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن على دمحم دمحم ؼنيمى u.p.v.cابواب وشبابين 

عن مكتب  144131برلم  21111112، ليد فى  21111.111ابراهيم احمد صباح دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الروضه بلبيس ملن دمحم صباح دياب

عن مكتب  144153برلم  21111113، ليد فى  11111.111كريمه سعيد سليمان منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ش الدريسه المنير مشتول السوق ملن امين كمال امين حسين النميطى

عن مكتب  144165برلم  21111114، ليد فى  1111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحية دمحم عبدالعال ابراهيم  ،  -  162

 دمحم على عبده -ملن  -تشؽيل عمالة داخلى مؤلتة ، بجهة : شارع الجمهورية 

 144136برلم  21111114، ليد فى  5111.111احمد شولى راؼب عبدالرحمن السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

شروبات ساخنه وبارده بدون كراسى وترابيزات ، بجهة : ش جمال عبدالناصر /برج االصالح الزراعى /الزلازيك عن تجهيز م

 ملن دمحم على خضير

عن مكتب  144141برلم  21111116، ليد فى  111111.111ايمن دمحم السيد علوان خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ت الكمبيوتر ، بجهة : المصاصين / بملن دمحم السيد علوانتوريدات عدا الحاسب االلى ومجاال

عن  144114برلم  21111114، ليد فى  11111.111هناء السيد رمضان عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 حميدمكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : تل حوين ملن عبدالحميد سعيد  عبدال

عن  144166برلم  21111116، ليد فى  51111.111دمحم صالح دمحم دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مكتب مماوالت عامه وتوريد مواد البناء ، بجهة : االسديه ابوحماد ملن  صالح دمحم دمحم عبدالرحمن

عن معمل  144214برلم  21111111، ليد فى  51111.111  على يوسؾ سالم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  164

 تفريخ وتجارة كتاكيت ، بجهة : السعديين ملن يحيى صالح احمد مشهور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حدايد  144221برلم  21111121، ليد فى  11111.111يوسؾ السيد يوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ق ملن سعده السيد ابراهيملصاصين الشر-وبويات ، بجهة : لرية الرحمن 

عن  136342برلم  21111121، ليد فى  111111.111دمحم السيد دمحم عبدالؽفار صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ابراش ملن/السيد دمحم عبدالؽفار 2تصنيع وتوزيع وبيع حديد كريتال ، بجهة : محل

عن  144161برلم  21111114، ليد فى  21111.111رأس ماله ،   احمد حسين حسن دمحم جاب هللا  ، تاجر فرد ، -  111

الزلازيك ملن حسيح حسن دمحم جاب -عزبة مرعى خلؾ مستشفى الجامعه -مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : ش المهدى 

 هللا

عن بيع  144266برلم  21111121، ليد فى  11111.111اسالم سعيد الهادى عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 محمول و اكسسوار محمول ، بجهة : النعامنة ملن/ سعيد الهادى عبدالؽفار

عن مطعم  146641برلم  21111113، ليد فى  15111.111محمود سليمان محمود شنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 فول وطعميه ، بجهة : ابوطواله منيا الممح ملن هبه دمحم سليمان حسن

عن  146661برلم  21111114، ليد فى  41111.111سعيد عبدالعزيز دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مماوالت عامه ، بجهة : حفنا بلبيس ملن  عبدالعزيز دمحم دمحم سالم

عن محل  146663برلم  21111114، ليد فى  25111.111نجوى السيد سعد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 رخام ، بجهة : النحاسين بجوار كوبرى الروشدة بملن دمحم باز عبدالصادق

 146633برلم  21111113، ليد فى  111111.111دمحم اشرؾ الكومى عفيفى بطحيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن تجارة لطع ؼيار سيارات ، بجهة : طريك عبدالمنعم رياض بملن هيثم دمحم على مصطفى

عن  146121برلم  21111115، ليد فى  21111.111مصطفى رفعت عبدالحميد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 الجديده ملن حمد عبده سعود دمحمموبيليا مستعمله وخرده ، بجهة : لريه الكوثر الصالحيه 

عن تعبئه سكر  146141برلم  21111116، ليد فى  11111.111دمحم دمحم مصطفى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ومواد ؼذائيه ، بجهة : الجماليه الحسينيه ملن عماد دمحم مصطفى حسين

عن  146165برلم  21111114، ليد فى  31111.111اله ،  شريؾ عبدالمنعم محمود درويش  ، تاجر فرد ، رأس م -  116

 محل بيع مشروبات ساخنه وبارده )بدون الترابيزات والكراسى( ، بجهة : بندؾ منيا الممح ملن خالد عبدالمنعم محمود

بيه مواشى ، عن تر 146143برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم ابوزيد سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 هناء احمد عبدالممصود السبكى-بجهة : ع ابوزيد تلحوين الزلازيك ملن احمد واسماعيل وهاله ابوزيد سالم دمحم

عن  144144برلم  21111112، ليد فى  11111.111كريمه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ت السياحيه ، بجهة : منزل نعيم فالوس ملن حسنى فتحى دمحممكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحال

عن صالون  144151برلم  21111113، ليد فى  5111.111السيد عبدالنبى السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 حالله ، بجهة : بهجات تبع العصلوجى الزلازيك ملن عبدالنبى السيد احمد

عن بيع  144154برلم  21111113، ليد فى  51111.111يم عليوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد صبرى السيد سل -  212

 طيور مجمدة ، بجهة : ش الجد من ش مصطفى كامل / بملن فاتن عبدالخالك سليمان

عن  144113برلم  21111114، ليد فى  25111.111اشرؾ عبدالعظيم بكرى يمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ش فاروق النحال الزلازيك ملن ريهام جالل عبدالمجيد

عن تجاره  144115برلم  21111114، ليد فى  51111.111هشام حسانين سالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 يا الممح ملن رضا عيد حبيب عيدمواد ؼذائيه ، بجهة : ش الشيخ دمحم هليل من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144114برلم  21111114، ليد فى  111111.111محمود على عبدالرحمن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مالبس جاهزه حريمى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش الساحه الشعبيه ملن مدحت عبدالعزيز السيد

عن  144151برلم  21111116، ليد فى  11111.111ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود على دمحم عطيه سرح -  216

 ورشة نجارة ، بجهة : ابو سلطان االسدية ملن/ على دمحم عطيه

عن  144153برلم  21111116، ليد فى  11111.111عبدالحميد عبدالرازق حسين عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 نمل عمال عدا السياحية ، بجهة : طحلة بردين ملن/ سعيد دمحم عبدالعزيزمكتب رحالت داخلية و 

عن بماله سوبر  144114برلم  21111114، ليد فى  11111.111صفاء احمد دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ماركت ، بجهة : نشوه ملن عبدالعظيم سعد صالح

عن بيع مالبس  144116برلم  21111114، ليد فى  51111.111، رأس ماله ،   نجالء فهمى زكى احمد  ، تاجر فرد -  211

 الزنكلون ملن  فهمى زكى احمد سعد-جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش جامع الرحمه متفرع من كوبرى الجبانه 

 144146برلم  21111116 ، ليد فى 11111.111اسامه صابر ؼريب عامر عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : المعالى ملن صابرؼريب عامر عبدالرحمن

عن ؼيار  144144برلم  21111116، ليد فى  11111.111دمحم عبدالرؤؾ احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مكة / منشية مبارن / امام مستشفى الزلازيك التخصصى بملن عبدالرؤؾ احمد عبدهش  1زيوت سيارات ، بجهة : 

عن  144223برلم  21111121، ليد فى  11111.111عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

-لى ، بجهة : ش الدوكار بجوار مسجد فجر االسالم تجارة االدوات المنزليه واجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآل

 ملن معوض صالح سليمان دمحم احمد

عن مكتب  146151برلم  21111116، ليد فى  11111.111فايزه فتحى بيومى سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 فرج ابو العال امام علىرحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : شلشلمون ملن 

عن  146641برلم  21111113، ليد فى  21111.111محمود عبدالفتاح السيد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 معمل خلط وتعبئة منظفات منزليه ، بجهة : المنطمه الصناعيه /بساتين االسماعيليه ملن احمدعبدالفتاح السيد

عن  146664برلم  21111114، ليد فى  111111.111حميد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام عبدالحميد عبدال -  215

 المساكن التعاونيه  الزلازيك ملن هبه فاروق احمد-ش احمد اسماعيل -برج الدعاء 12مكتب توريدات عامه ، بجهة : 

عن مكتب  146131برلم  21111116يد فى ، ل 21111.111احمد دمحم مهران عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : نوبه ملن محفوظ فوزى عبدالعزيز

عن مكتب  146122برلم  21111115، ليد فى  111111.111احمد دمحم على دمحم على عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 : ش على باشا مبارن المنشيه الجديده فالوس ملن هشام دمحم علىمماوالت عموميه ، بجهة 

عن  146114برلم  21111115، ليد فى  25111.111احمد عبدالجواد موسى عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 الصالحيه ملن دمحم عبدالحى دمحم دمحم 1تجارة مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن مكتب  146161برلم  21111114، ليد فى  11111.111هناء محمود احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن مجدى عبدالعزيز عبدالممصود

عن بماله ،  146146برلم  21111116، ليد فى  11111.111،  على عبده سالمه زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  221

 بجهة : رمسيس صان الحجر ملن دمحم السيد عماره

عن حظيرة  146146برلم  21111116، ليد فى  111111.111رمزى دمحم منصور سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 مواشى ، بجهة : الحرية ملن/  دمحم منصور سليم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  146144برلم  21111114، ليد فى  5111.111العزيز جمعه عبدالعزيز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد -  222

 صالون حالله ، بجهة : ميت بشار ملن الست دمحم نور الدين

عن بيع  146161برلم  21111111، ليد فى  11111.111ابراهيم سعيد دمحم دمحم الدربيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 حبوب واعالؾ ، بجهة : ش الدرابشه من ش الصفر  المرين ملن سعيد دمحم حسن

عن بماله  162146برلم  21111111 ، ليد فى 11111.111تامر متولى خليل الحرايرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 وتموين ، بجهة : ش الجيش ملن فاطمه محمود بندارى

عن بماله  162146برلم  21111111، ليد فى  11111.111تامر متولى خليل الحرايرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لن متولى ابراهيمبناحية ش الجيش م 2116-3-14فى  162146وتموين ، بجهة : له سوبر ماركت برلم 

برلم  21111112، ليد فى  111111.111عبدالنبى حسين عبدالرحمن حسين عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 عن مكتب توريدات مواد بناء ونمل بضائع ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن  حسين عبدالرحمن حسين عوؾ 144126

عن مكتب  144163برلم  21111113، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،   عسكر للمالبس الجاهزة  ، تاجر فرد -  224

بجوار المحكمة  بملن ورثة المرحومة فوزيه محمود يوسؾ النجار -توريد وتوزيع مالبس جاهزة جملة وتجزئة ، بجهة : ش البحر 

 وهم)دمحم احمد مصطفى العيسوى وعالء ومحمود واحمد ومنتصر(

عن لطع  144131برلم  21111112، ليد فى  111111.111حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عبدالرحمن على -  226

 ؼيار سيارات ، بجهة : سوادة بملن اسامه عبدالرحمن على حسن

عن ورشة  144125برلم  21111112، ليد فى  15111.111احمد السيد حسن دمحم داؤد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لهمشرية ملن/ شريؾ حسينى بالسىرخام ، بجهة : ا

عن ورشة  144144برلم  21111113، ليد فى  5111.111شيماء جمال السيد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 خراطه ، بجهة : سعود المبليه ملن رجب ناصؾ السيد على

عن مكتب  144162برلم  21111114فى  ، ليد 11111.111دمحم جمعه حسين عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

جمعة  -ملن  -ميت ربيعه  -عزبة الجمالى  -رحالت ونمل عمال داخلى عدا النمل و الرحالت السياحيه ، بجهة : الدور األرضى 

 حسين عبد العال

مخبز عن  144116برلم  21111114، ليد فى  25111.111محمود دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 افرنجى ، بجهة : المسلميه الزلازيك ملن دمحم على حسن

عن مكتب  144111برلم  21111114، ليد فى  11111.111حنان عبدالحميد سيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : شبرا النخله ملن عائشه عمرى هجرس

عن ورشة نجارة ،  144111برلم  21111114، ليد فى  11111.111دمحم دمحم فؤاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 بجهة : الخيس بملن احمد دمحم فؤاد

عن  141612برلم  21111114، ليد فى  311111.111احمد حمدى عبدالنعيم ادريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 يه ومشتمالتها ، بجهة : بندؾ منيا الممح ملن دمحم احمد مصطفىمصنع اكواب ورل

عن  144132برلم  21111114، ليد فى  6111.111احمد ابراهيم السيد على حمزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 محل ادوات صحيه ، بجهة : الصالحيه المديمه فالوس ملن ابراهيم السيد على حمزاوى

عن معلؾ  144116برلم  21111111، ليد فى  25111.111عبدهللا ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اثار صادق -  234

 مواشى ، بجهة : تلحوين الزلازيك ملن احمد عبدهللا دمحم على

عن محل  146625برلم  21111113، ليد فى  4111.111ابراهيم سعيد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 الزلازيك بملن ريحان سعيد ابراهيم السيد-حى مبارن -واه بالبخار ، بجهة : ش عبدالعزيز سعد مك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن محل  146625برلم  21111113، ليد فى  4111.111ابراهيم سعيد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

الزلازيك بملن ريحان -الزراعه -التنجيد -ش المعاهده  مكواه بالبخار ، بجهة : للمذكور محل رئيسى آخر عن نشاط سوبر ماركت

 سعيد ابراهيم السيد

عن مكتب  146663برلم  21111114، ليد فى  5111.111صابر خليل  دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

  اسماعيلرحالت داخلية ونمل عمال)عدا النمل والرحالت السياحية( ، بجهة : المطاوية بملن خليل دمحم

عن تجارة  146643برلم  21111113، ليد فى  21111.111كريم على على حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 ملن دمحم ابراهيم عبدالرحمن -شبراالنخلة  -العطارة ، بجهة : شارع كمال الدهشورى 

عن ادوات  146666برلم  21111114ليد فى ،  111111.111السيد عدلى دمحم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 صحيه ، بجهة : كفر العلماء تل اسمونى فالوس ملن رضا دمحم اسماعيل

عن تجارة  146661برلم  21111114، ليد فى  211111.111ياسر لطب ممبل عليان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لحية المديمة بملن عليه دمحم ابراهيم دمحموبيع الحبوب والحاصالت الزراعية بالتجزئة ، بجهة : الصا

عن مكتب  146611برلم  21111115، ليد فى  5111.111اسماء محمود السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : نشوة بملن حماده على دمحم السيد

عن مكتب  146124برلم  21111116، ليد فى  11111.111عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بسمه حسان السيد -  245

 رحالت داخلية و نمل عمال عدا الرحالت و النمل السياحى ، بجهة : سنهوا ملن/ جمال خليل مؤمن

عن  146116برلم  21111111، ليد فى  12111.111عادل عبدالعظيم على دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 تحضير وبيع ماكوت ، بجهة : نهايه ش بورسعيد الحسينيه ملن ميداء وليد لدوره

عن  144132برلم  21111112، ليد فى  11111.111اشرؾ دمحم عبدالفتاح عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 : اباظه اكياد البحريه فالوس ملن دمحم عبدالفتاح عبدالعال مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة

عن  144123برلم  21111112، ليد فى  5111.111شمس الدين السيد حاتم ابراهيم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 شونه خرده ، بجهة : ش عابدين المنايات الزلازيك ملن  دمحم دمحم عبدالعزيز

عن مخبز سياحى  144156برلم  21111113، ليد فى  51111.111احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على احمد على  -  241

 ، بجهة : ش عبدالمنعم رياض بلبيس ملن كوثر مؽاورى احمد البؽدادى

عن مكتب  144145برلم  21111113، ليد فى  51111.111عبدالواحد دمحم عطيه السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 سعود البحرية بملن دمحم عطيه السيد-اوالت ، بجهة : ابو شميس مم

عن  144146برلم  21111113، ليد فى  11111.111محمود ابراهيم محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تعبئة مواد ؼذائية ، بجهة : الولجا ـ ملن/ وائل اشرؾ دمحم

عن بماله ،  144164برلم  21111114، ليد فى  5111.111رامى سمير يوسؾ يونان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 البيوم ملن ابانوب سمير يوسؾ- 2بجهة : محل رلم 

عن بماله ،  144164برلم  21111114، ليد فى  5111.111رامى سمير يوسؾ يونان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بناحية البيوم ملن ابانوب سمير يوسؾ 144164هة : له محل فراكة ارز برلم بج

عن  144126برلم  21111114، ليد فى  11111.111فاطمه على ظريؾ عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ن على ظريؾ عبدالعظيممكتب رحالت داخليه ونمل عمال  عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : كفر عمر مصطفى منيا الممح مل

عن  144151برلم  21111116، ليد فى  25111.111عصام السيد سمير ابراهيم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 االخيوة بملن دينا دمحم الباز السيد-تجارة أحذية ، بجهة : شارع المدارس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع تكييفات  144145برلم  21111116، ليد فى  11111.111اسالم فتحى احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256
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عن ورشه  144141برلم  21111116، ليد فى  2111.111كريم اسامه دمحم دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 هة : المنايات الزلازيك ملن  اسامه دمحم دمحم حسينتصنيع اخشاب ، بج
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 عبيد توكيالت تجاريه وتوريدات عامه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : البالشون بلبيس ملن سعيد حافظ عطيه

عن اصالح  144141برلم  21111116، ليد فى  5111.111نجالء سعيد دمحم على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 اجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : ش ترعة مصطفى افندى ملن صفيه مصطفى ؼريب

عن مكتب  144164برلم  21111116، ليد فى  25111.111رأس ماله ،   جمال دمحم عدلى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، -  261

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : هرية رزنه ملن كرمله دمحم عدلى دمحم

عن  144123برلم  21111114، ليد فى  11111.111دمحم مصباح عبدالمنعم دمحم سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بيع زيوت وشحومات ، بجهة : كفر شاويش فالوس ملن منى عوض السيد مصطفى

عن تجاره  144116برلم  21111114، ليد فى  15111.111محمود دمحم احمد على بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 المواد الؽذائيه وانتاج االلبان ، بجهة : ش المظلوم بلبيس ملن دمحم احمد على

عن مطعم اسمان  144156برلم  21111116، ليد فى  21111.111عمر دمحم احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ش الؽشام ثان الزلازيك ملن رحاب السيد دمحم السيد 2321وتحضير وتجهيز ماكوالت بحريه ، بجهة : 

عن مكتب  144161برلم  21111116، ليد فى  11111.111اشرؾ دمحم عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : شبرا السالم منيا الممح ملن  دمحم عبدهللا على

عن لطع  144162برلم  21111116، ليد فى  25111.111حمدى عبدالعظيم دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ات ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن دمحم كمال عبدالمنعمؼيار سيار
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 ، بجهة : العدلية بملن احمد دمحم دمحم ابوليله

عن مكتب  144166برلم  21111116، ليد فى  11111.111اله ،  سميره سعيد احمد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس م -  264

 رحالت داخلية و نمل عمال عدا الرحالت و النمل السياحى ، بجهة : التلين ملن/ سعيد احمد ابراهيم يوسؾ
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 تجاره وبيع احذيه ، بجهة : النعامنه منيا الممح ملن وفاء عبدالعليم دمحم

عن مكتب  144211برلم  21111111، ليد فى  11111.111عادل دمحم صابر حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 هيم خليل ابراهيمرحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : سندنهور بلبيس ملن وحيد ابرا

عن مكتب  144221برلم  21111121، ليد فى  11111.111محمود ذكى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : كفر حسن عطا هللا ملن زكى احمد دمحم

عن خردوات  144241برلم  21111121، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،  دمحم هشام دمحم على مرسى  ، تاجر فرد  -  241

 المنشيه الجديده ملن الطاهر دمحم احمد السيد-، بجهة : ش عبدالمادر طه 

عن تمديم  151611برلم  21111121، ليد فى  21111.111جمال عبدهللا دمحم نصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ات ، بجهة : برج كونكريت /شارع طلبه عويضه /الزلازيك ملن دمحم دمحم حسينوتجهيز مأكوالت ووجب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تمديم  151611برلم  21111121، ليد فى  21111.111جمال عبدهللا دمحم نصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

كفر جمعه / الزنكلون مركز بناحية 2114-11-26فى  151611وتجهيز مأكوالت ووجبات ، بجهة : له محل مدشة اعالؾ برلم 

 الزلازيك

عن تربية مواشى  144265برلم  21111121، ليد فى  51111.111عماد السيد زكى عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 البان ، بجهة : بنى هالل ملن السيد زكى دمحم عبيد

عن تجارة  144211برلم  21111124، ليد فى  51111.111احمد دمحم نبيل عرالى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 مستحضرات التجميل المحليه والمنظفات ، بجهة : عزبة االباظيه وهندسة الرى ملن نادر احمد احمد

عن مكتب  144324برلم  21111125، ليد فى  11111.111احمد حموده السيد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : اوالد مهنا ملن حموده السيد دمحم علىرحالت داخليه ونمل 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 م. ابوعامر بملن حسن السيد دمحم فهمى-مواشى حالبة ، بجهة : عزبة ابوزيدان 

 146661برلم  21111114، ليد فى  251111.111ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 دالحميد ابراهيم عبدالحميدعن مكتب تصدير ، بجهة : االخيوه بملن عب

عن  146614برلم  21111114، ليد فى  51111.111منصور محمود دمحم عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 معرض سيارات ، بجهة : ميت العز ملن  محمود دمحم عبدالمطلب

عن تجارة  146112برلم  21111115ليد فى ،  12111.111حسن دمحم الهادى حسن اباظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مالبس جاهزه عدا العسكريه ، بجهة : الميساريه ملن ثناء احمد يوسؾ

عن  146112برلم  21111115، ليد فى  51111.111رمضان السيد مصطفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 اسماعيلمكتب مماوالت عامه ، بجهة : الملعه ملن بشرى عبداللطيؾ دمحم 

عن لاعة  146142برلم  21111116، ليد فى  51111.111حسام دمحم هاشم خضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 ( ، بجهة : شلشلمون ملن سعاد على بيومى 2111/11/15فى  6166افراح )موافمه امنيه رلم 

عن  146134برلم  21111116، ليد فى  51111.111دمحم السيد محمود عبدالعزيز سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 تخليص جمركى وخدمات نمل لوجستى ، بجهة : ش الؽشام الموميه الزلازيك ثان ملن سونيا السيد صادق الدرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144111برلم  21111112، ليد فى  111111.111رأس ماله ،  دمحم حسنى حسانين علوان الحكيم  ، تاجر فرد ،  -  341

 بملن حسانين حسنى حسانين 11جمعية العدلية المنطمة  41ثالجة حفظ خضروات ومواد ؼذائية ، بجهة : لرية السالم لطعة 

عن مكتب  146164برلم  21111114، ليد فى  5111.111محمود على الدين دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 رحالت داخليه ونمل عمال شركات عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : كفر الزلازيك المبلى ملن سعيد على الدين دمحماحمد

عن محل  146161برلم  21111111، ليد فى  12111.111احمد عالء عبدالنبى عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 عبدالنبى عزب فرحات كبده ، بجهة : الجديده ملن

عن ورشة  144113برلم  21111111، ليد فى  5111.111مصطفى احمد كامل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 اصالح اجهزة منزليه ولؾ مواتير ، بجهة : ش هندسة الرى ملن احمد كامل دمحم

عن ورشة  144113برلم  21111111، ليد فى  5111.111مصطفى احمد كامل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

-1-11والؽى فى  2115-5-14فى  144465اصالح اجهزة منزليه ولؾ مواتير ، بجهة : كان له محل تجارة ادوات منزليه برلم 

 بناحية ش هندسة الرى ملن احمد دمحم عبدالجواد  2111

عن مكتب  144133برلم  21111112، ليد فى  11111.111ماله ،  شيماء سالمه ابراهيم عرالى  ، تاجر فرد ، رأس  -  345

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : كفر عبدهللا دهمشا مشتول السوق ملن دمحم عطا السيد دمحم

عن  144152برلم  21111113، ليد فى  21111.111عبدهللا سعد عبدالسالم دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 تعبئه وتؽليؾ وتوزيع مواد ؼذائيه وتوريدات عموميه ، بجهة : ش مكه حى السالم الموميه الزلازيك ملن احمد دمحم بهاء

عن تجاره اللحوم  144111برلم  21111114، ليد فى  11111.111سومه دمحم حسينى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 وه ابوحماد ملن حسن السيد دمحم دمحموالجزاره ، بجهة : الص

عن  144124برلم  21111114، ليد فى  11111.111دمحم فتحى عبدالحميد دمحم برهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ش محمود عز ؼيته بلبيس ملن دمحم عبدالمنعم دمحم

عن مكتب  144143برلم  21111116، ليد فى  11111.111فتحى احمد إسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا  -  341

 رحالت داخلية ونمل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : كفر اباظة بملن شريهان السيد عبدالفتاح السيد

عن مكتب  144142برلم  21111116، ليد فى  5111.111سيد دمحم سلمان عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 رحالت داخلية ونمل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : دهمشا / مركز مشتول السوق بملن دمحم سليمان عبدالعزيز

عن مكتب رحالت  144165برلم  21111116، ليد فى  11111.111عايده دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ونمل عمال  عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الزهراء م الزلازيك ملن الشحات دمحم زكىداخليه 

عن مكتب  144146برلم  21111116، ليد فى  51111.111نورا مصطفى امين ؼنيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 امين عطية رحالت داخلية ونمل عمال عدا الرحالت السياحية ، بجهة : السعيدية / بملن عطية

عن  144146برلم  21111116، ليد فى  11111.111دمحم سعيد سيد احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 م بشارة ملن سعيد سيد احمد عبدالعال-معرض سيارات ، بجهة : ش مشهور 

عن  146623برلم  21111113فى ، ليد  11111.111محمود دمحم سميح احمد لاعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 أدوات مكتبيه ، بجهة : الشوريه بردين بملن نجفه نوبى حسين

عن سوبر  146625برلم  21111113، ليد فى  5111.111ابراهيم سعيد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 عيد ابراهيم السيدالزلازيك بملن ريحان س-الزراعة -التنجيد -ماركت ، بجهة : ش المعاهدة 

عن بيع اسمده  146631برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم دمحم محمود شنان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 ومبيدات وتماوى ومخصبات ، بجهة : ابوطواله منيا الممح ملن سهام محمود دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع لطع  146646برلم  21111114، ليد فى  111111.111نادر عزت الياس سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 ؼيار ؼساالت ، بجهة : حى المؽازى ابوحماد ملن ناديه حامد احمد

عن مكتب  146645برلم  21111114، ليد فى  11111.111احمد محمود دمحم عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 المالن بملن محمود دمحم عبدالحليم-سياحية( ، بجهة : دعبس رحالت داخلية ونمل عمال)عدا النمل والرحالت ال

عن صالون حالله ،  146665برلم  21111114، ليد فى  11111.111دمحم جمال السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بجهة : الؽزالى فالوس ملن جمال السيد دمحم

عن  146662برلم  21111114، ليد فى  5111.111رد ، رأس ماله ،  رضا عبدالعال عبدالعزيز الحلوانى  ، تاجر ف -  361

 ورشة حداده بسيطه ولحام بالكهرباء ، بجهة : الزنكلون ملن سعيد دمحم عبدالنبى فرج

عن مالبس  146651برلم  21111113، ليد فى  25111.111حلوة للفخامه الخليجية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بس العسكرية( ، بجهة : السماعنة بجوار مسجد االرهيات بملن مصطفى عبدالرحمن موسىجاهزة)عدا المال

عن مطعــم ، بجهة  146111برلم  21111115، ليد فى  25111.111منى عبده السيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 فلل الجامعة بملن احمد  يوسؾ ابراهيم االفندى-ش عبدهللا ابومسعود  4: 

عن تجارة  146113برلم  21111115، ليد فى  51111.111عماد احمد سليمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 الصالحيه / ملن فتحيه صالح التهامى 4بحر البمر /طريك  1مواد بناء ، بجهة : 

برلم  21111116، ليد فى  21111.111اكرامى الحسينى دمحم حسانين سراج الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 عن مالبس واكسسوارات ، بجهة : العبايدة / بجوار كافتيريا عصام / العزيزية بملن زينب عواد سليمان الجيد 146132

عن مكتب  146136برلم  21111116، ليد فى  111111.111امال دمحم ابوزيد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

الصالحية الجديدة  6مجاورة  2بلون   2مولع  1عمارة  4ت الكمبيوتر و الحاسب االلى ، بجهة : شمة توريدات عمومية عدا مجاال

 ملن/ ممدوح ماهر عبده احمد

عن بماله وتموين  146146برلم  21111111، ليد فى  51111.111جمال دمحم شحاته احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 /الحسينيه ملن لوته دمحم ابوالمعاطى ، بجهة : ازولين الحسينيه ثان

عن لطع  146145برلم  21111114، ليد فى  31111.111محمود طه عفيفى عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 ؼيار سيارات ، بجهة : بيشه عامر منيا الممح ملن رضا حسن احمد

عن بيع و  144116برلم  21111112، ليد فى  21111.111اشرؾ السيد دمحم ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 تأجير فساتين زفاؾ ، بجهة : ش المعهد الدينى برج العسلى ملن/ هشام دمحم ابوهاشم

عن مالبس  146112برلم  21111111د فى ، لي 21111.111بدوى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش نصر مسعود منيا الممح ملن محمود ودمحم واحمد وعبدالرحمن وعكاشه وكوثر عيسى 

 احمد عبدهللا وزينب محمود دمحم

عن تربيه  144112برلم  21111111، ليد فى  51111.111امانى دمحم عبدهللا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 مواشى حالبه ، بجهة : اباظه منشاه ابوعمر ملن دمحم عبدهللا محمود

عن  144115برلم  21111111، ليد فى  11111.111سالمه سامى سالمه عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 مورشه كريتال ، بجهة : كفر دنوهيا الزلازيك ملن سامى سالمه عبدالسال

عن بيع  144122برلم  21111112، ليد فى  5111.111دمحم سليمان عبدهللا موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

ش عبدهللا بن مسعود فيال كمال عبدالرازق جوهر فلل الجامعه الزلازيك ملن شهاب الدين كمال 6اكسسوارات حريمى ، بجهة : 

 عبدالرازق جوهر

عن ورشه  144136برلم  21111112، ليد فى  111111.111فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد دمحم حسن مصط -  343

 نجاره وتصنيع الموبيليا ، بجهة : الشيخ حامد عليم ابوحماد ملن عبدالفتاح السيد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن معرض ع 144135برلم  21111112، ليد فى  51111.111سمر عماد سيد احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 تكاتن وموتوسيكالت ، بجهة : الطويلة بملن السيد عبدالحميد دمحم دمحم

عن مكتب  144126برلم  21111112، ليد فى  5111.111دمحم محمود على حفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 ح رجب على احمدرحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : كفر دمحم حسين ملن صبا

عن مكتب  144163برلم  21111114، ليد فى  11111.111رحاب دمحم دمحم عواد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : نشوه ملن حسن ابراهيم مهنى يحى الصعيدى

عن  144111برلم  21111114، ليد فى  211111.111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء محمود عبدالحميد ابراهي -  344

 مكتب مماوالت وتوكيالت تجاريه ، بجهة : سواده ملن محمود عبدالحميد ابراهيم

عن مكتبه ، بجهة :  144121برلم  21111114، ليد فى  5111.111ريهام دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 ية سنتا ملن فرحان دمحم سليمان عطيهمن

عن مكتب  144115برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم عبدالرحمن السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ؼزاله عبدون فالوس ملن دمحم على دمحم

عن مكتب  144115برلم  21111114، ليد فى  51111.111د على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالرحمن السي -  361

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ؼزاله عبدون فالوس ملن دمحم على دمحم

عن  144113برلم  21111114، ليد فى  11111.111هيثم سعيد عبدهللا مرسى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 ش المعاهده صالح الصالحى   المنايات الزلازيك ملن منى ابراهيم احمد الشحات شكر1بيع لطع ؼيار موتوسيكالت ، بجهة : 

عن توريدات مواد  144135برلم  21111114، ليد فى  51111.111اسامه دمحم فكرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 نا بلبيس ملن دمحم فكرى دمحمؼذائيه ، بجهة : حف

 144151برلم  21111116، ليد فى  11111.111دمحم السيد عبدالباسط ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 عن ادوات كهربائيه ، بجهة : بردين ملن حوريه نصر حسن احمد ابوالنصر

عن  144161برلم  21111116، ليد فى  51111.111، رأس ماله ،  اسالم جمال عبدالجليل دمحم ابراهيم  ، تاجر فرد  -  364

 بلبيس ملن عادل عالء اسعد عمر-تجارة اخشاب ، بجهة : ش جمال الدق 

 144145برلم  21111116، ليد فى  25111.111محمود مصطفى سعيد محمود المشالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 السياحيه ، بجهة : ش المولؾ البالشون بلبيس ملن  مصطفى سعيد محمود المشالن عن مكتب رحالت داخليه عدا الرحالت

عن مخبز  144152برلم  21111116، ليد فى  11111.111جمعه دمحم عطيه عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 المطاوية بملن فتح هللا عبدالحميد خليل-افرنجى ، بجهة : الشارع الرئيسى 

عن تعبئه  114616برلم  21111111، ليد فى  21111.111طلعت حسين احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 وتؽليؾ االعشاب ، بجهة : لريه الحريه ابوحماد ملن احمد حسين احمد

عبئه عن ت 114616برلم  21111111، ليد فى  21111.111طلعت حسين احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 وتؽليؾ االعشاب ، بجهة : له محالن اخران عن بذور واسمده ومبيدات وحاصالت زراعيه فى ابوحماد المالن

برلم  21111121، ليد فى  5111.111احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 /حى مبارن ملن  السيد البدوى سعد زؼلول ش مكتبة الؽد 21عن مكتب استثمار عمارى ، بجهة :  144261

برلم  21111121، ليد فى  5111.111احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

حى  1ش رلم   214جنيه بناحية  11111عن مكتب استثمار عمارى ، بجهة : له مخزن لتجارة االدويه برأسمال  144261

 صفاء عبدالعظيم جودهالزهور ملن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  144261برلم  21111121، ليد فى  12111.111دمحم دمحم عبدالعال سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مواد ؼذائيه ، بجهة : خلؾ المحكمه ابوحماد ملن صالح امام عبدالبالى

عن تنمية  144216برلم  21111124، ليد فى  5111.111هنادى احمد حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 6164الصادره برلم 5151/6461مهارات فنية وترفيهية)فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على الموافمة االمنية رلم 

 لرية السالم بملن عبدالحليم فهمى رياض-( ، بجهة : عزبة االعصر 2111/11/15بتاريخ

عن مكتب  144311برلم  21111124، ليد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مبرون عطية شحاته عطية  ، -  313

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا السياحيه ، بجهة : الشبانات ملن/ فتحى ؼريب عطية

عن تجارة  144214برلم  21111124، ليد فى  25111.111عبدالرحمن دمحم حسينى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

ع جميع انواع المواد الؽذائيه جمله وتجزئه وتوريدات عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : الصالحيه المديمه ملن وبي

 محمود دمحمعبدالرحيم درهوس

عن محل  144364برلم  21111126، ليد فى  11111.111محمود دمحم حافظ سعيد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 بملن سالم ممدوح دمحم خليل -وم مجمدة ، بجهة : ش التحرير طيور ولح

عن تجارة عالفة  144362برلم  21111126، ليد فى  51111.111احمد جمال دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 بملن رحاب دمحم دمحم عثمان -وحبوب ، بجهة : بنى عامر 

عن مكتب  144361برلم  21111126، ليد فى  11111.111فايز محمود الليثى حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 مماوالت عامه ، بجهة : ع ابوعمرى االسديه ابوحماد ملن ابراهيم محمود الليثى حمدان

عن خردوات  144414برلم  21111124، ليد فى  12111.111رضا عطية على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 بملن عبدالؽنى عطية على دمحم -وادوات مدرسية ، بجهة : ش الحدادين خلؾ جامع البيه 

عن مالبس  144311برلم  21111124، ليد فى  45111.111عماد عيد ابراهيم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ت فالوس ملن زينب عبدالمعطى دمحم السيدجاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش المكتبا

عن مخبوزات  144114برلم  21111111، ليد فى  11111.111صالح جالل دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 وحلوى من عجين ، بجهة : الحوض الطويل منيا الممح ملن الطالب

عن  144111برلم  21111111، ليد فى  41111.111ه ،  اسراء دمحم عبدالبديع اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس مال -  411

 مماوالت عامه وتوريدات عمومية عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلي ، بجهة : بملن دمحم ابراهيم احمد عطية

عن  144213برلم  21111111، ليد فى  51111.111دمحم سعيدعثمان عبدهللا اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 مزرعة مواشى حالبه ، بجهة : طريك ميت زافر/كفر ابوطاحون ملن سعيد عثمان عبدهللا

عن مكتب  144225برلم  21111121، ليد فى  11111.111وفاء عبدالسميع محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 احمد رحالت داخليه عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الصنافين البحريه ملن حسن جوده

 144231برلم  21111121، ليد فى  211111.111ابراهيم ابراهيم عرفه ابراهيم مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 عن تربية مواشى حالبة ، بجهة : الطاروطى صان الحجر ملن/ ابراهيم عرفه ابراهيم

عن  144254برلم  21111121، ليد فى  21111.111وائل صابر دمحم امام الؽمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 توريدات عموميه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش حوش الؽمرى الزنكلون الزلازيك ملن صابر دمحم امام الؽمرى

برلم  21111124، ليد فى  111111.111مؤمن دمحم عصام الدين ابراهيم خضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 عن بيع وتعبئة مواد ؼذائيه ، بجهة : ش العيسوى ملن دمحم عصام الدين ابراهيم 144316

عن مواشى  144322برلم  21111125، ليد فى  51111.111امانى عادل عبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 حالبة ، بجهة : هرية رزنة بملن السيد عالء الدين السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  144326برلم  21111125، ليد فى  11111.111دمحم عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود على  -  416

 رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : الحلمية بملن احمد على دمحم عبدالعاطى

عن مكتب  144326برلم  21111125ليد فى ،  11111.111محمود على دمحم عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

عن نشاط  2114/1/24بتاريخ 141161رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : كان له محل رلم ليد 

 2116/4/21بتاريخ 65152مكتب رحالت ونمل عمال شركات بناحية السعيدية بملن ياسر خيرى عبدالحميد وتم المحو بأمر محو

عن  144314برلم  21111125، ليد فى  51111.111احمد السيد على دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 منظفات ، بجهة : ش مصطفى باشا خليل بجوار مدرسة طلبة عويضة ملن/ السيد عبدالرحمن احمد

عن مكتب  144341برلم  21111125 ، ليد فى 11111.111دمحم ممدوح ابراهيم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : منشاة ابو االخضر ملن  ممدوح ابراهيم طه

عن مكتب  144335برلم  21111125، ليد فى  11111.111امانى كمال بدوى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 ش مجمع المصالح الحكوميه ملن عادل عبدهللا دمحم عبدالنبى 4الت الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : توريدات عامه عدا مجا

عن  144364برلم  21111126، ليد فى  111111.111دمحم احمد سعيد عبدالجواد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 العدوى بملن نبيل احمد ابرهيم مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل محلية ، بجهة : ش ترعة كفر

عن ورشة  146612برلم  21111126، ليد فى  5111.111دمحم احمد دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 خراطة ، بجهة : ش البيومى / الزلازيك بملن السيد احمد دمحم دمحم عبدالعزيز

عن ورشة  146612برلم  21111126، ليد فى  5111.111ماله ،   دمحم احمد دمحم عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس -  415

الزلازيك بملن احمد فؤاد -النحال -خراطة ، بجهة : له محل رئيسى اخر نشاطة /   مكتب مماوالت عمومية بناحية شارع الورش 

 احمد / براسمال / خمسة وعشرون الؾ جنيه

 

عن صيانه  144343برلم  21111126، ليد فى  11111.111ماله ،   نشوى احمد دمحم يوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس -  416

 المرين ملن رضا على حسانين 614سيارات ، بجهة : ش المنطمه الصناعيه 

عن  144366برلم  21111124، ليد فى  11111.111صبرى سعيد يوسؾ عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 سنهوا ملن دمحم عبدالجليل دمحم سالم-النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : عزبة سالم  مكتب رحالت داخليه ونمل عمال  عدا

عن  144366برلم  21111124، ليد فى  11111.111صبرى سعيد يوسؾ عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

ل تجارة لطع ؼيار آالت زراعيه برلم مكتب رحالت داخليه ونمل عمال  عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : كان له مح

 بناحية كفر دهمشا مركز مشتول السوق 2111-11-26والؽى فى  2116-2-6فى  162122

عن  144344برلم  21111126، ليد فى  25111.111ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لديار الشاميه ملن ساميه دمحم عثمانمحل تصنيع الوميتال ، بجهة : كوبر الجامعه ا

عن تصنيع  144411برلم  21111124، ليد فى  211111.111الهام حسن صمر السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 اسمان مدخنة رنجة ، بجهة : لرية الصالح / الظواهرية بملن السيد ابراهيم ابو المعاطى

 144431برلم  21111126، ليد فى  51111.111ب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم السيد فتحى عبدالرحمن ؼري -  421

 عن تجارة اعالؾ وحبوب ، بجهة : نشوه ملن السيد فتحى عبدالرحمن

عن مكتب  144434برلم  21111126، ليد فى  11111.111عبدالاله عبدهللا على سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ل عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : العصلوجى ملن عسل يوسؾ عبدالرحمنرحالت داخليه ونمل عما

عن  146626برلم  21111113، ليد فى  11111.111صفاء الشحات حسن بحيرى النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 ملن سمير صابر الزهار مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحية ، بجهة : الصنافين البحريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  146616برلم  21111114، ليد فى  25111.111دمحم على دمحم على احمد بلطة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 توريد بالتات خشبية ، بجهة : كفر ايوب بملن على دمحم على احمد

عن تجاره  131515برلم  21111115، ليد فى  11111.111دمحم يحى السيد السيد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 كفر الحاج عمر فالوس ملن يحيى السيد السيد مرسى 2مواد بناء ، بجهة : محل 

عن تجاره  131515برلم  21111115، ليد فى  11111.111دمحم يحى السيد السيد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 مواد بناء ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت عامه فى كفر الحاج عمر فالوس

 21111114، ليد فى  11111.111 مؤسسة العبودى  لتجارة لطع ؼيار االالت الزراعية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  424

 عن تجارة لطع ؼيار االت زراعية ، بجهة : ش ترعة الرفاعى / انشاص الرمل بملن اكرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا 146146برلم 

برلم  21111116، ليد فى  11111.111سلوى عبدالرحمن عبدالجليل عبداللطيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

ش عابدين يوسؾ بن الزلازيك ملن/ 13تب رحالت داخلية و نمل عمال عدا الرحالت و النمل السياحى ، بجهة : عن مك 146136

 رئيفة احمد احمد السمنودى

عن  146161برلم  21111111، ليد فى  251111.111احمد ابراهيم ابوهاشم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لريه السالم بلبيس ملن سعيد عبدالمنعم صالح دمحم علىتربيه مواشى حالبه ، بجهة : 

عن  146144برلم  21111111، ليد فى  511111.111مصطفى دمحم مصصفى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 ملن سامى مصطفى -امتداد ش البوستة  -مصنع بالستين ، بجهة : ش اسوان 

عن  146144برلم  21111111، ليد فى  511111.111رد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم مصصفى حجازى  ، تاجر ف -  431

 استيراد ادوات منزلية -ش احمد سالمة  1مصنع بالستين ، بجهة : 

عن  146144برلم  21111111، ليد فى  511111.111مصطفى دمحم مصصفى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 ملن كريم كامل عبدالحميد صوان -طريك بلبيس  -اس دى  مصنع بالستين ، بجهة : بجوار مصنع دى

عن  146166برلم  21111114، ليد فى  11111.111شريؾ فكرى عبدالعزيز عبدالعظيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 صيدليه بشريه ، بجهة : بهنباى الزلازيك ملن فكرى عبدالعزيز عبدالعظيم

 156411برلم  21111111، ليد فى  511111.111لهابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ سمير عبدالباسط حسن س -  434

بردين الزلازيك ملن اسماء حلمى  2وتصدير ، بجهة : محل  6من المجموعه  36والفمره  11عن مكتب استيراد عدا المجموعه 

 عبدالفتاح

 156411برلم  21111111، ليد فى  511111.111اشرؾ سمير عبدالباسط حسن سلهابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

وتصدير ، بجهة : له محل اخر عن االت ومعدات صناعيه فى  6من المجموعه  36والفمره  11عن مكتب استيراد عدا المجموعه 

 بردين الزلازيك

عن  144161رلم ب 21111113، ليد فى  11111.111نجالء سعيد السيد احمد البكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن دمحم سليمان عبدالمجيد

عن  144134برلم  21111112، ليد فى  31111.111السيد الديدامونى مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 المرين  ملن خالد عبدالرؤؾ حسن حسين-بجهة : ش ترعة السعديه ورشة مالبس عدا المالبس العسكريه ، 

عن  131546برلم  21111114، ليد فى  111111.111دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

زلازيك ملن عبدالحميد سيد مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : زلاق طاهر /الحريرى / ال

 احمد

عن  131546برلم  21111114، ليد فى  111111.111دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

-11فى  131546مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : له مكتب مماوالت وتوريد عماله برلم 

 ش عبدالهادى على النحال الزلازيك ملن محمود سعد دمحم 23بناحية  5-2114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  144124برلم  21111114، ليد فى  11111.111والء محمود السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 الحميد السيدرحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : كفر عمر مصطفى منيا الممح ملن ؼريب عبد

عن توكيالت  144155برلم  21111116، ليد فى  111111.111رضا دمحم احمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 الزلازيك بملن يسين محمود سالم ابوالروس-النحال -تجارية ، بجهة : شارع التنجيد 

 144161برلم  21111116، ليد فى  11111.111صالح رضا عشرى عطيه الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 عن ورشة رخام ، بجهة : ارض الجوت /منطمة الحرفيين  ملن محاسن دمحم فتحى

عن مكتب  144216برلم  21111111، ليد فى  11111.111بسينة السيد حموده السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسياحيه ، بجهة : شلشلمون ملن فرج عبدهللا عبدهللارحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت ا

عن مركز  144212برلم  21111111، ليد فى  21111.111حسن عطيه عبدالستار السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

يث و الهندسة ملن/ لتعليم اللؽات و الكمبيوتر فيما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : ش المحار

 على حسن عطيه

 144226برلم  21111121، ليد فى  12111.111زينب دمحم عبدالمحسن عبدالحميد عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 عن مكتب رحالت داخلية)عدا الرحالت السياحية( ، بجهة : تلبانة بملن عبدالفتاح عبدالممصود عبده عزب

عن معرض  144213برلم  21111111، ليد فى  21111.111يمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج عياده سليم سل -  446

 سيارات ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن ايمن دمحم دمحم حسن

عن بماله  144261برلم  21111121، ليد فى  25111.111رنا احمد دمحم السيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 ( ، بجهة : السماعنه فالوس ملن احمدى عبدالرحمن عبدالرحمن علىتموينيه )جمعيتى

عن مكتب رحالت  144212برلم  21111124، ليد فى  11111.111دمحم دمحم بكرى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 داخلية ونمل عمال ، بجهة : كفر عطا هللا سالمه بملن دمحم ابراهيم خليل

 144213برلم  21111124، ليد فى  111111.111حمود السيد شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ابراهيم م -  441

 عن ورشة نجاره ، بجهة : سراج الدين ملن  ابراهيم محمود السيد شهاب

 144316برلم  21111125، ليد فى  5111.111على زكى عبدالرحيم عمر عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 تب رحالت داخلية و نمل عمال عدا السياحية ، بجهة : حمدية مشتول السوق ملن / حمديه عبدالعزيز عبدالوهابعن مك

عن  144311برلم  21111124، ليد فى  51111.111محمود عبدالرؤؾ السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 حمودصالة جيم بأجر ، بجهة : شنبارة الميمونه ملن محمود احمد م

عن مكتب  144321برلم  21111125، ليد فى  11111.111دسولى دياب دسولى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 نمل عمال ورحالت داخليه عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : حنا مرهم ملن دمحم دياب دسولى

عن  144334برلم  21111125، ليد فى  151111.111له ،  صابر دمحم عبدهللا ابراهيم شهبه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  453

 مزرعه مواشى ، بجهة : ش خليج الشونه ابوحماد البلد ابوحماد ملن السيد مجدى حلمى

عن بيع  144354برلم  21111125، ليد فى  45111.111نهلة اسماعيل متولى السعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 ى طالب بملن محى فتحى حافظشنط ، بجهة : ش على بن ب

عن مكتب  144446برلم  21111126، ليد فى  51111.111دمحم دمحم شولى بدر سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 مماوالت عامه ، بجهة : ش اوالد سالم / بملن دمحم شولى بدر سليمان

عن معلؾ  144441برلم  21111126، ليد فى  111111.111عالء سليم على يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 تسمين ، بجهة : ع ابوعكيله الجعفريه ابوحماد ملن نهله دمحم رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  144436برلم  21111126، ليد فى  11111.111لندا رزق يوسؾ شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : عزبة اسعد منصور /النعامنه ملن حليم سعد مختار

عن حظيرة مواشى  144224برلم  21111121، ليد فى  51111.111مياده دمحم دمحم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

  احمد برهامحالبة ، بجهة : طويحر ملن/السيد دمحم

عن محل  144243برلم  21111121، ليد فى  111111.111احمد طارق احمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 مالبس عدا المالبس العسكرية ، بجهة : ش دمحم النادى /الحسنية بملن حياة دمحم دمحم الهادى احمد

 21111121، ليد فى  11111.111ل الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب الشيماء للرحالت الداخلية ونمل عما -  461

عن مكتب رحالت داخلية ونمل عمال الشركات)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : سلمنت بملن دمحم سيد احمد  144224برلم 

 مصطفى

عن تربيه  144252برلم  21111121ى ، ليد ف 51111.111الحسينى زكريا ؼازى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 مواشى حالبه ، بجهة : لريه المرالره المشروع الثانى سامى سعد الحسينيه ملن السيد يوسؾ ابوالعال

عن محل بيع  144266برلم  21111121، ليد فى  11111.111هشام دمحم دمحم على نويشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 به الزلازيك ملن بسام فوزى محمودكشرى وبيتزا ، بجهة : شي

عن محل  144211برلم  21111124، ليد فى  51111.111سيناء عبدالرؤؾ احمد النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 مالبس جاهزه واكسسوارات ، بجهة : بندؾ ملن صافيا عبدالرؤؾ احمد النادى

عن مصنع مالبس  161146برلم  21111124، ليد فى  11111.111،   دمحم كمال دمحم عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  464

 عدا المالبس العسكرية ، بجهة : لرية االحرار  ـ ملن/ وفاء دمحم مصطفى

عن مكتب  144341برلم  21111125، ليد فى  51111.111جمال احمد ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

مبيوتر والحاسب اآللى وتوكيالت تجاريه لتجارة الزيوت والشحومات جمله ولطاعى ، بجهة : توريدات عامه عدا مجاالت الك

 كرديده ملن احمد ابراهيم دمحم

عن  144341برلم  21111126، ليد فى  12111.111عالء عبدالعزيز السيد عمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 : شلشلمون منيا الممح ملن ايمان حامد دمحم يوسؾمكتب نمل داخلى عدا الخدمات السياحيه ، بجهة 

عن مكتب  144363برلم  21111126، ليد فى  21111.111سامح دمحم الشين على الشين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 ش الشهيد صالح الرفاعى مشتول السوق ملن دمحم الشين على الشين 21مماوالت ، بجهة : 

عن  144411برلم  21111124، ليد فى  11111.111بدالحميد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعديه عبدالفتاح ع -  466

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال ، بجهة : صفيطه الزلازيك ملن عالء دمحم عبدالجواد

مكتب  عن 144451برلم  21111126، ليد فى  25111.111خالد رمضان دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 مماوالت عموميه وتوريدات مواد بناء ، بجهة : السعديه ابوحماد ملن ابراهيم رمضان دمحم

عن تربية مواشى  144215برلم  21111111، ليد فى  111111.111دمحمعلى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 حالبه ، بجهة : جزيرة السعاده ملن سعيد السيد دمحم

برلم  21111121، ليد فى  11111.111السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  441

 حى الزهور الزلازيك ملن صفاء عبدالعظيم جوده دمحممراد1شارع رلم  214عن مخزن لتجارة االدويه ، بجهة :  144261

برلم  21111121، ليد فى  11111.111رأس ماله ،  احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق  ، تاجر فرد ،  -  442

برأٍمال خمسة آألؾ  2111-11-21فى  144261عن مخزن لتجارة االدويه ، بجهة : له مكتب استثمار عمارى برلم  144261

 ش مكتبة الؽد حى مبارن مركز الزلازيك  السيد البدوى سعد زؼلول 21جنيه بناحية 

عن بماله ، بجهة :  144266برلم  21111121، ليد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  باسم رزق دمحم السيد  ، ت -  443

 الطيبه ملن رزق دمحم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع  144263برلم  21111121، ليد فى  11111.111عزيزه ناصر جاب هللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

  دمحم عثمانحالوه ، بجهة : الجديده منيا الممح ملن عادل دمحم

عن بيع ادوات  144323برلم  21111125، ليد فى  5111.111دمحم جمال الشبراوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 صان الحجر بملن عزت جمال الشبراوى-كهربائية ، بجهة : صان المبلية 

عن ادوات  144334برلم  21111125ليد فى  ، 5111.111عايده محمود عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 منزليه ، بجهة : ش البوسطه بساتين االسماعيليه بلبيس ملن صالح احمد على

عن ورشة  144321برلم  21111125، ليد فى  11111.111عبير رجب مصطفى حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 بو العاللحام معادن ، بجهة : النخيلى ملن رزق دمحم حسينى ا

عن  144331برلم  21111125، ليد فى  21111.111السيد عبدالرحمن محمود السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 مكتب رحالت ونمل عمال داخليه عدا النمل واالرحالت السياحيه ، بجهة : حفنا ملن فارس عبدالرحمن محمود

عن توريد  144346برلم  21111125، ليد فى  11111.111س ماله ،  الهام دمحم عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  441

مستلزمات طيبة و توريدات اسنان و اجهزة طبية ، بجهة : منشية الفتح ش امينة طرطور خلؾ المبره ملن/ شريؾ عبدالنبى دمحم 

 السيد

عن تربية مواشى  144366برلم  21111126، ليد فى  211111.111السيد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 حالبه ، بجهة : كوبر الطاروطى /الصالحيه الجديده ملن هانى دمحم احمد

عن  144363برلم  21111126، ليد فى  51111.111عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

  عبدارحمنالوميتال ، بجهة : السنيطه ع السفرجى فالوس ملن دمحم دمحم

عن مكتب  144315برلم  21111124، ليد فى  11111.111السيد محى السيد دمحم عتمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 رحالت ونمل عمال داخلى عدا النمل السياحى ، بجهة : العدليه بلبيس ملن السيد دمحم عتمان السيد

عن مكتبة ،  144443برلم  21111126، ليد فى  11111.111أس ماله ،  على عبدالنبى على متولى  ، تاجر فرد ، ر -  463

 بجهة : ش الحرية من شارع السالم / حى السالم / الزلازيك بملن ماجدة محروس يوسؾ

 144411برلم  21111124، ليد فى  51111.111ياسر شعبان السيد عبدالحميد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 عن محل كبابجى ، بجهة : كفر دمحم جاويش الزلازيك ملن ابواليزيد حافظ دمحم جاويش

عن تعبئة  144431برلم  21111126يد فى ، ل 21111.111محمود دمحم دمحم البهى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 ش حامد المسلمى النحال الزلازيك ملن عمر دمحم دمحم البهى 13وتوزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : 

عن  136342برلم  21111121، ليد فى  111111.111دمحم السيد دمحم عبدالؽفار صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 تال ، بجهة : له محل بناحية ابراش مشتول السوق بنشاط تجارة وتوزيع حديد كيرتالتصنيع وتوزيع وبيع حديد كري

عن بيع مالبس  144234برلم  21111121، ليد فى  21111.111يس ابراهيم يس ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

ش طارق بن زياد من ش طلبه عويضه  3(    2و 1استوكات جديدة تجزئه بسعر الجمله عدا المالبس العسكريه ، بجهة : محل رلم)

 /المساكن التعاونيه الزلازيك ملن محسن دمحم محمود بسيونى

عن  144244برلم  21111121، ليد فى  51111.111احمد ابراهيم عبدالفتاح ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ن نجاح خيرى دمحم دمحمحظيره مواشى حالبه وتسمين ، بجهة : كفر شاويش فالوس مل

عن بماله ،  144245برلم  21111121، ليد فى  11111.111عبير عبدهللا حسن عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 بجهة : منشأة ابو االخضر ملن وجيه مصطفى على دمحم

عن  144242برلم  21111121ليد فى  ، 51111.111ام السعد عليوه عبدالسالم عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : ابوجنيدى سعود الحسينيه ملن عبدالعزيز عليوه عبدالسالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حبوب  144264برلم  21111121، ليد فى  31111.111نوره فتحى عطيه مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 عبدالحميد الجوهرىواعالؾ ، بجهة : شنبارة الميمونه ملن محمود 

برلم  21111125، ليد فى  51111.111صيدليةكريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 عن صيدليه ، بجهة : كفر االحرار ملن عبدهللا مسلم دمحم السيد 161142

برلم  21111125، ليد فى  51111.111،  صيدليةكريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  413

نموذج ب بجوار مستشفى الجاويش  113بناحية برج زمزم   161142عن صيدليه ، بجهة : له مكتب رحالت برلم    161142

 ملن حمزه دمحم ابراهيم

عن  144351لم بر 21111125، ليد فى  11111.111ندى ابراهيم الدسولى محمود بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 ش الؽندور لسم النظام الزلازيك ملن احمد دمحم محمود دمحم الشرلاوى4مكتب نظافه عدا خدمات االمن والحراسه ، بجهة : 

عن  144365برلم  21111126، ليد فى  11111.111رشا مصيلحى عبدالسالم مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 ا السياحية ، بجهة : عزبة خلؾ هللا / ميت سهيل / بملن عماد سعداوى عبدالكريممكتب رحالت داخلية ونمل عمال عد

عن  144345برلم  21111126، ليد فى  25111.111حسام حمدى دمحم مرسى لرلر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 مكتب مماوالت ، بجهة : ش مسجد المصطفى / الزنكلون بملن دمحم مصطفى عبده

عن بيع  144361برلم  21111126، ليد فى  11111.111عبدهللا ابوسريع بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اميمة -  414

 مواد بناء جبس و اسمنت ، بجهة : انشاص الرمل ملن/ عبدالعزيز السيد دمحم

عن  144316برلم  21111124، ليد فى  11111.111السيد اسماعيل عبداللطيؾ اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 الديدامون ملن محيسن عبدالباسط مصطفى-ورشة سمكرة سيارات شامله ، بجهة : عزبة رشدى 

عن محل بيع  144366برلم  21111126، ليد فى  5111.111ناصر ابراهيم موسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 الم حسنادوات كهربائيه ، بجهة : ش سيد مرعى ملن عبدالرحمن عبدالس

عن  144416برلم  21111124، ليد فى  151111.111مصطفى عبدالرحمن احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 بملن السيد محمود دمحم اسماعيل -تربية مواشى حالبة ، بجهة : منشاة ابو عامر 

عن ممله  144416برلم  21111124، ليد فى  5111.111دمحم احمد جمعه دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مشتول السوق منيا الممح جوار كوبرى خوزق مشتول السوق ملن امين دمحم احمد 31محمصات ، بجهة : كفر ابراش طريك 

عن مزرعه  144424برلم  21111126، ليد فى  211111.111دمحم عبدهللا دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 : شنباره ابوحماد ملن  عبدهللا دمحم عبدالفتاح دواجن ، بجهة

عن  144456برلم  21111126، ليد فى  11111.111عالء صابر عوض عبدالجليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 اهيممكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : ع العروسى بيشه عامر منيا الممح ملن عوض عبدالجليل ابر

عن صناعات  144461برلم  21111126، ليد فى  51111.111ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 معدنيه متنوعه ، بجهة : المنطمه الصناعيه بساتين االسماعيليه

عن صناعات  144461برلم  21111126، ليد فى  51111.111ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

بناحية محل 2111-12-2فى  4166معدنيه متنوعه ، بجهة : له محل تجارة وتوريد المعادن ومستلزمات تثبيت مهمات اللحام برلم

 االردنيه 2المشروع االستثمارى  1رلم 

عن صناعات  144461برلم  21111126، ليد فى  51111.111ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 2111-11-24والؽى فى  2111-11-24فى  111616معدنيه متنوعه ، بجهة : كان له محل تسويك مستلزمات طبيه برلم

 بناحيةش الصفا الصيادين الزلازيك ملن وليد عبدهللا

عن مكتب  144164برلم  21111116، ليد فى  11111.111شيماء محمود صالح نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : شبرا النخله ملن ملن لطفى اليمانى عبدالوهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  144164برلم  21111116، ليد فى  11111.111شيماء محمود صالح نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

والؽى فى  2111-1-12فى  144164مل والرحالت السياحيه ، بجهة : كان لها محل بماله برلم رحالت داخليه ونمل عمال عدا الن

 بناحية شبرا النخله 16-11-2111

عن مشؽل  144216برلم  21111111، ليد فى  51111.111وليد احمد السيد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ردين الزلازيك ملن احمد السيد عبدالسميعمالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ب

عن محل  144211برلم  21111111، ليد فى  21111.111سميرة بندارى دمحم بندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مالبس عدا المالبس العسكريه ، بجهة : اوالد مهنا ملن احمد السيد احمد حجازى

عن شراء  144235برلم  21111121، ليد فى  31111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا دمحم عبدهللا طه يونس  ،  -  511

 الزلازيك ملن هشام محمود حافظ دمحم-المنتزه -ش طلعت حرب  11وبيع فضه ، بجهة : 

عن بيع  144245برلم  21111121، ليد فى  12111.111عبدالبارى عبدالؽنى دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 وؼيار زيت ، بجهة : لمرونه ملن حسن سليمان على

، ليد فى  11111.111مركز احمد صالح على لبيع و تداول االدوية و اللماحات البيطرية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

عن مركز بيع و تداول االدوية واللماحات البيطرية على االيزاول النشاط االبعد بعد الحصول على  144255برلم  21111121

خدمات البيطرية طبما لمانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى اليجيز انشاء مؤسسة صيدلية االبذلن الترخيص الالزم من الهيئة العامة لل

 عزبة عبده لوره بملن منى على دمحم االنور-الترخيص ، بجهة : العزازى 

عن ورشه  144264برلم  21111121، ليد فى  21111.111محمود سعد دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 نيع الوميتال ، بجهة : بنى هالل منيا الممح ملن محروس عبدالعزيز دمحم السيدتص

عن  144211برلم  21111124، ليد فى  11111.111جيهان فتحى فهمى عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 مى عبدالممصودالزلازيك بملن فتحى فه-النحال -شارع عبده سعد  6صالة العاب رياضية باألجر ، بجهة : 

عن محل  144325برلم  21111125، ليد فى  21111.111دمحم جمال سليم عطيه عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 ش احمد بدوى عبدالعزيز طريك الزرليه الزلازيك ملن جمال سليم عطيه عياد4لطع ؼيار فتيس وزيت فتيس ، بجهة : 

عن  144326برلم  21111125، ليد فى  11111.111ولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود وجيه دمحم عبدالحميد مت -  514

 مكتب توكيالت تجاريه ، بجهة : ميت سهيل منيا الممح ملن صالح دمحم احمد دمحم

عن صيانة  144313برلم  21111124، ليد فى  11111.111اميره ابراهيم مسلم سويلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 زه كهربائيه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : السعدى بشارة ملن سليمان حسن السيداجه

عن بيع  144352برلم  21111125، ليد فى  51111.111اسالم دمحم سالم ابراهيم دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لحوم ، بجهة : العدليه ش السويمه بلبيس ملن حسن بهنس دمحم

عن مكتب  144344برلم  21111125، ليد فى  11111.111احمد سعيد عبدالؽفار ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 رحالت داخلية و نمل عمال عدا السياحية ، بجهة : بردين ملن/ السيد عبدالحميد عبدالرحمن

عن  144356برلم  21111126، ليد فى  11111.111خضرة عبدالمنعم شريؾ وهيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت  السياحيه ، بجهة : كفر ميت سهيل ملن ايمن فتحى السيد

 144413برلم  21111124، ليد فى  11111.111احمد ؼريب عبدالممصود عامر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 لية ونمل عمال عدا السياحية ، بجهة : الشبانات / بملن سهير دمحم حسن عطيةعن مكتب رحالت داخ

عن مكتب  144441برلم  21111126، ليد فى  11111.111احمد دمحم ابوبكر دمحم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 بوبكر دمحمرحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : سندنهور بلبيس ملن دمحم ا

عن  144445برلم  21111126، ليد فى  51111.111الطاهر محروس الطاهر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 معلؾ لتربيه المواشى الحالبه ، بجهة : ش محطه ارض الرلابه وادى المالن ابوحماد ملن محروس الطاهر احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مطعم  144455برلم  21111126، ليد فى  21111.111رأس ماله ،  مروه دمحم عبدالرحمن موسى  ، تاجر فرد ،  -  525

 ش عمر بن الخطاب من ش االمن الؽذائى / المومية بملن صالح حسن ابراهيم 21ومشروبات ساخنة و باردة ، بجهة : 

عن محل  144424برلم  21111124، ليد فى  11111.111حسينى عبدالعال على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ترزى رجالى ، بجهة : ش الشيخ شحاته من ش الجمهوريه ملن عبدالعال على السيد

برلم  21111124، ليد فى  211111.111هيثم محمود دمحم عزت محمود البطريك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 صديك ملن /محمود دمحم عزتعن توريد و تركيب ادوات صحية ، بجهة : ش مطحن الزاهد من ش ابوبكر ال 116134

 144154برلم  21111116، ليد فى  11111.111سعيد عبدالسالم محمود السيد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ش عبدالسالم عارؾ ابوحماد ملن محمود دمحم دمحم 12عن مواد ؼذائيه والبان ، بجهة : 

عن اكسسوار  144161برلم  21111116، ليد فى  11111.111ماله ،   مصطفى دمحم دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس -  521

 سيارات ، بجهة : ابورزق المرين ملن محمود دمحم مصطفى بؽدادى

عن مخبز  144126برلم  21111114، ليد فى  11111.111فرؼلى احمد ابراهيم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ملن عبدهللا فرؼلى احمد ابراهيم-العزازى -يمى بلدى نصؾ آلى ، بجهة : عزبة ابو ؼن

عن  144112برلم  21111111، ليد فى  12111.111احمد دمحم عطية اسماعيل ؼيث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمال عدا السياحية ، بجهة : كفر شلشلمون / بملن دمحم عطية اسماعيل

عن ورشه  144214برلم  21111111، ليد فى  11111.111ى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم سمير مرس -  532

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن سمير مرسى ابراهيم

ب عن تركي 144221برلم  21111111، ليد فى  5111.111ملكه عبدالعزيز سالمه النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 وتوريد مصاعد ، بجهة : نبتيت مشتول السوق ملن محمود عبدالخالك احمد

عن  144214برلم  21111111، ليد فى  11111.111رضا عبدالعاطى عبدهللا السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 العاطى عبدهللا السيدمكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : طحله بردين الزلازيك ملن عبد

عن معلؾ  144246برلم  21111121، ليد فى  51111.111فاطمه حامد محمود السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 مواشى حالبه ، بجهة : لرية كفر الحاج بملن احمد السيد عبدالمنعم على

عن بماله  144244برلم  21111121، ليد فى  5111.111اسالم عادل عبدالمؽنى عبدالعليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 ، بجهة : سنهوت منيا الممح ملن عادل عبدالمؽنى عبدالعليم

عن  144265برلم  21111121، ليد فى  11111.111احمد دمحم عبدالرازق عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 ميدحدايد وبويات ، بجهة : الطيبه ملن مصطفى حسن عبدالح

عن ورشة  144263برلم  21111121، ليد فى  11111.111رفعت السيد السيد حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 موبيليات ، بجهة : السعديين بملن كريمه عبدالؽفار ابراهيم

عن سوبر  144216برلم  21111124، ليد فى  1111.111احمد ناصؾ صادق السيد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ماركت ، بجهة : ش صالح الصالحى ملن  ناصؾ صادق السيد ندا

 144314برلم  21111124، ليد فى  31111.111دمحم صالح دمحم ابوالمعاطى عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 عن محل لبيع ادوات السباكه ، بجهة : العزيزيه بملن محمود دمحم سابك

عن مشروع  144324برلم  21111125، ليد فى  21111.111ور عطيه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعاد منص -  541

 جمعيتى )بماله تموينيه( ، بجهة : شرارة /االخيوه ملن ناهد ابراهيم نظيم عبدهللا

عن وكالة خضار  144353برلم  21111125، ليد فى  11111.111نشوى السيد حنفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : ش خليج الرمل ملن عبدالسالم احمد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشة  144355برلم  21111125، ليد فى  51111.111ثروت السيد احمدى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 م صان الحجر -صنعاء  11نجارة ، بجهة : عزبة 

عن  144361برلم  21111126، ليد فى  11111.111دمحم محمود عبدالواحد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 ء عطية عليوةعال -ش طيبة م من ش الؽشام بملن احمد حفنى عبدالخالك  4مستحضرات تجميل محلية ومكمالت ؼذائية ، بجهة : 

برلم  21111126، ليد فى  11111.111المالح لخدمات المحمول و بيع و صيانة المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 عن خدمات محمول و بيع و صيانة المحمول ، بجهة : ش عبدالرحمن عبدالدايم ملن/امال عبدهللا على مرسى العجوز 144341

عن نمل  144415برلم  21111124، ليد فى  11111.111بى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سمير حلمى عر -  546

 بضائع داخلية ، بجهة : البالشون بملن سمير حلمى عرابى

عن  144316برلم  21111124، ليد فى  51111.111باسل دمحم عزيز السيد عبدالرشيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 بملن عبدالصمد ابراهيم مصطفى -بندؾ  صيدلية ، بجهة :

عن  144414برلم  21111124، ليد فى  2111111.111السيد مصطفى عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 تربيه مواشى حالبه ، بجهة : الرمالى منشاه ابوعمر ملن سهام حسن عبدالسالم

عن مماوالت  144111برلم  21111114، ليد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدهللا عبدالعال  ، تاجر فر -  541

 عامه ، بجهة : ش شلتوت فالوس ملن سالم احمد سليمان

عن بيع كاوتش  144142برلم  21111116، ليد فى  11111.111صفيه عطيه دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 ابراهيم دمحم ابوالمعاطىوبطاريات ، بجهة : سعود البحريه ملن 

عن ورشة لشطؾ  144161برلم  21111111، ليد فى  5111.111دمحم فتحى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 مندور بملن ام هاشم جوده بساطى 1العدسات الطبية ، بجهة : ش د

عن  144166برلم  21111111، ليد فى  51111.111هيثم سعيد الشحات عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 تجارة عالفه ، بجهة : تلحوين ملن الشحات سعيد الشحات

عن بيع  144114برلم  21111111، ليد فى  11111.111اسالم عادل حامد محمود عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 حامد محمود كريب وبيتزا ، بجهة : ش محى الدين بزان /المنشيه الجديده /ملن عادل

عن  144226برلم  21111121، ليد فى  11111.111احسنهم عبدالمنعم دمحم دمحم االباريمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : بردين بملن عادل دمحم علوان حسن

عن مكتب  144315برلم  21111124، ليد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  هيام دمحم عبدالعزيز عبده  ،  -  555

 شبرا النخله ملن السيد عبدالعاطى حدوت-رحالت داخليه ونمل عمال داخلى عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : عزبة سعيد 

 144333برلم  21111125ليد فى  ، 11111.111مصطفى هارون احمد موسى يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : طريك عبدالمنعم رياض بملن مروى دمحم عبدالحكيم المالح

عن مكتب نمل  144312برلم  21111124، ليد فى  21111.111عصام احمد على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 /الزانكله ملن احمد عصام احمد علىبضائع داخليه ، بجهة : ش الشيخ ابراهيم العزازى 

برلم  21111126، ليد فى  51111.111حالوتهم عبدالصادق ابراهيم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 عن مدشه حبوب ، بجهة : تلبانه منيا الممح ملن ايمن نبيل عبدالوهاب 144341

عن تصنيع دهانات  144311برلم  21111124، ليد فى  21111.111  رشا على دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  551

 ، بجهة : نشوة بملن دمحم عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم

عن مكتب  144314برلم  21111124، ليد فى  11111.111احمد سعيد عبدالباسط دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 ، بجهة : بنى شبل الزلازيك ملن  سعيد عبدالباسط دمحم رحالت داخليه ونمل عمال عدا الخدمات السياحيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مزرعة  144426برلم  21111126، ليد فى  21111.111صالح السيد عطية الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 دواجن ، بجهة : كفرايوب بملن صالح السيد عطية الديب

عن مزرعة  144426برلم  21111126، ليد فى  21111.111ه ،  صالح السيد عطية الديب  ، تاجر فرد ، رأس مال -  562

 دواجن ، بجهة : افتتاح فرع بناحية جمعية العدلية / بلبيس بملن صالح السيد عطية الديب

عن مزرعة  144426برلم  21111126، ليد فى  21111.111صالح السيد عطية الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 فتتاح فرع بناحية النوبة والدهاشنة / بلبيس بملن صالح السيد عطية الديبدواجن ، بجهة : ا

عن تركيب  144446برلم  21111126، ليد فى  1111.111احمد ابوالعال عوض ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 وصيانة تكييفات وفالتر ، بجهة : الرياض بملن ابو العال عوض ابو العال

عن بماله وتموين ،  144421برلم  21111124، ليد فى  51111.111ابر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مها ص -  565

 بجهة : لريه طيبه صان الحجر ملن مصطفى مصطفى دمحم اسماعيل

عن مكتب  144416برلم  21111124، ليد فى  11111.111ساره عاطؾ حسنى زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 الت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : انشاص البصل الزلازيك ملن فوزى دمحم دمحم احمدرح

 144431برلم  21111126، ليد فى  11111.111عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز على بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 عبدالمنعم ابراهيم عبداللطيؾ عن ادوات مكتبيه ، بجهة : الصنافين منيا الممح ملن طارق

عن لوازم حدايد  144436برلم  21111126، ليد فى  21111.111دمحم السيد السيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 وبويات ، بجهة : عمريط ملن السيد السيد احمد

عن  114111برلم  21111126ليد فى ،  511111.111عبد السالم على على عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

الصالحيه المديمه /ملن صبرين دمحم  2، بجهة : محل رلم  6من المجموعه 36والفمرة  11تصدير واستيراد فيما عدا المجموعه 

 اسماعيل

عن  114111برلم  21111126، ليد فى  511111.111عبد السالم على على عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 114111، بجهة : له محل ؼربله وتمشير فول سودانى برلم  6من المجموعه 36والفمرة  11تصدير واستيراد فيما عدا المجموعه 

 بناحية الصالحية المديمه ملن صبرين دمحم اسماعيل 2116-11-23فى 

عن حظيرة  144365برلم  21111126، ليد فى  25111.111سمر ابراهيم جوده عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر الصعيدى ملن ياسر السيد جوده

رة عن حظي 144414برلم  21111126، ليد فى  51111.111عمرو دمحم دمحم مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 مواشى ، بجهة : ش جودة الؽمرى / بملن فكرى دمحم دمحم مهدى

عن بيع  144313برلم  21111124، ليد فى  11111.111لمياء يوسؾ السيد يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 طيور واسمان ولحوم مجمده ، بجهة : عمريط ابوحماد ملن ايمن دمحم السيد دمحم

عن محل  144444برلم  21111126، ليد فى  15111.111على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود لطفى دمحم  -  544

 بماله ، بجهة : العماره ابوحماد ملن لطفى دمحم على

عن  156111برلم  21111124، ليد فى  31111.111عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 كوبرى بحر البمر /المناجاه الصؽرى ملن دمحم احمد دمحم الشرلاوىمصنع اعالؾ ، بجهة : 

عن  156111برلم  21111124، ليد فى  31111.111عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

االخيوة بملن بناحية كوبرى بحر البمرى /  2114-4-16فى  156111مصنع اعالؾ ، بجهة : له محل تربية مواشى برلم 

 عبدالعليم احمد الشرلاوى

عن مواشى  144432برلم  21111126، ليد فى  211111.111دمحم ايمن وصفى عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 حالبه ، بجهة : عزبة الدواله/الزنكلون ملن ايمن وصفى عطيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع  144454برلم  21111126، ليد فى  311111.111رشا دمحم دمحمى دمحم الشيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 لتصنيع المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : كفر اكياد ملن ابراهيم محمود عبدالوهاب

عن مكتب  146163برلم  21111114، ليد فى  11111.111دمحم عرالى دمحم فرج عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : بنى شبل ملن عرالى دمحم فرج عامر رحالت ونمل

عن مكتب  144111برلم  21111111، ليد فى  111111.111ليلى جمال ابراهيم جمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 مماوالت ، بجهة : المرالره ملن سعيد دسولى احمد خطاب

عن  144244برلم  21111121، ليد فى  111111.111الهادى معتوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالحميد عبد -  561

 تصنيع رخام ، بجهة : العصالجة بملن احمد السيد ابراهيم الدسولى

عن معرض  144251برلم  21111121، ليد فى  11111.111اسماعيل عبدهللا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 ، بجهة : ع المدرسه  طريك السعدى الحسينيه ملن دمحم دمحم يونس عبدالعزيز سيارات

عن  144246برلم  21111121، ليد فى  211111.111دمحم احمد حسن احمد شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 ر خضرىالجديد مشتول السوق ملن ممدوح عبدالظاه 31تجاره وتمطيع معادن ، بجهة : كفر ابراش طريك 

عن  144261برلم  21111121، ليد فى  5111.111حمدى السيد احمد احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 ش اسامة بن زياد ملن/ امنيه على حسن6صالون حالله ، بجهة : 

عن  144256برلم  21111121، ليد فى  11111.111تمصيرة لتجارة اجهزة كهربائية  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 جمال عبدالناصر  بملكه64تجارة اجهزة كهربائية ، بجهة : ش 

 154132برلم  21111121، ليد فى  25111.111هانى حسن عبدالسالم سليمان نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 عن تجاره مواد ؼذائيه وتعبئه وتؽليؾ ، بجهة : العدليه بلبيس  ملن احمد حسن عبدالسالم

عن بمالـة ،  144214برلم  21111124، ليد فى  11111.111احمد بيومى دمحم بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 بجهة : اول طريك عزبة الجبالى تبع كفر فرج جرجس بملن بيومى دمحم بيومى مصطفى

عن  134113برلم  21111124، ليد فى  2111.111حسن كمال السيد العسكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 مشتول السوق بملن نجوة سهرى طاهر خليل-التوريدات الؽذائية وادارة المطاعم ، بجهة : دهمشا 

عن  144243برلم  21111121، ليد فى  111111.111رضوه حسن دمحم على حمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسيد احمد زايدمعرض ادوات منزلبه ، بجهة : ش رضوان ملن دمحم ا

عن بيع  144314برلم  21111124، ليد فى  111111.111احمد صالح متولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 صان الحجر ملن احمدى صالح دمحم موسى-البكارشه -اعالؾ ، بجهة : عرب سالمه 

عن  144331برلم  21111125، ليد فى  11111.111نبيله حسين ابراهيم ابوساطى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال شركات عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الجوسك بلبيس ملن محمود مصطفى دمحم االهوانى

عن  144336برلم  21111125، ليد فى  21111.111عدلى السيد عدلى دمحم عوؾ صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ه المواشى ، بجهة : البالشون بلبيس ملن السيد عدلى عوؾ دمحمتجار

عن محل  144321برلم  21111125، ليد فى  5111.111عبدهللا سعد حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 اكسسوار محمول ، بجهة : الحلمية ـ ملن/ دمحم سعد حسن حسن

عن بماله  144354برلم  21111125، ليد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  جمال السيد بالسى عبدالستار  ، تاجر فر -  514

 وتموين ، بجهة : صان المبليه صان الحجر ملن ابراهيم السيد السيد

عن  144364برلم  21111126، ليد فى  41111.111دمحم احمد عبدالحميد احمد الميشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 دا المالبس العسكريه ، بجهة : ش المعاون فؤاد من ش بورسعيد بلبيس ملن حسين حسن عبدالوهابتجاره مالبس جاهزه ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144314برلم  21111124، ليد فى  11111.111هناء احمد توفيك على حسين البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 سعيد عبدالحميد عبدالدايم ؼانمبملن  -مكتب رحالت داخلية ونمل عمال عدا السياحية ، بجهة : فرسيس 

عن تجاره المشه  144312برلم  21111124، ليد فى  5111.111دمحم السيد سيد احمد برق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 اكتوبر ملن عزيزه عبدالعزيز عبدالؽفار 6ومفروشات ، بجهة : بلبيس ش 

عن  144444برلم  21111126، ليد فى  51111.111ماله ،   شكرى اسماعيل دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس -  516

 بملن اسماعيل دمحم اسماعيل بركات -مكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش اوالد زيد 

عن تجاره  144416برلم  21111124، ليد فى  61111.111محمود دمحم عبدالحكيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 الزلازيك ملن  ناديه دمحم درويش جوهر 2261لخطاب عمار رلم طرح ، بجهة : ش عمر بن ا

عن  144421برلم  21111126، ليد فى  11111.111مصطفى عماد الدين هاشم امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ش طريك الزلازيك االسماعيليه /لرية الطاهرة ملن عماد الدين هاشم امبابى 1ورشة خراطه ، بجهة : 

عن مكتب  144233برلم  21111121، ليد فى  5111.111وفاء حمدى رشاد على  شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : ميت ابوعلى بملن عبدهللا عبدالمنعم حمد

عن  144242برلم  21111121، ليد فى  11111.111أس ماله ،  زينب عبدالحميد دمحم عبدالحميد  ، تاجر فرد ، ر -  612

 ميت جابر بملن محمود رجب فوده-مكتب رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : عزبة السرايا 

عن مكتب  144246برلم  21111121، ليد فى  5111.111شعراوى يوسؾ دمحم شاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 توكيالت تجارية ، بجهة : لصاصين الشرق بملن فاطمه رمضان احمد

عن  144236برلم  21111121، ليد فى  51111.111اسالم السيد دمحمى محمود عرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 اهيم دمحم البازطريك عبدالمنعم رياض ملن  احمد ابر-ش النيل  14توريد مواد التعبئه والتؽليؾ ، بجهة : 

عن مكتب  144264برلم  21111121، ليد فى  11111.111سماح احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الشيخ جبيل ابوحماد ملن دمحم عوض هللا عبدالرحمن

عن مطعم ،  144266برلم  21111121، ليد فى  5111.111فرد ، رأس ماله ،  هشام دمحم دمحم على نويشى  ، تاجر  -  616

 بجهة : برج على زكى منشيه اباظه الزلازيك ملن زينب رمضان على

عن  144256برلم  21111121، ليد فى  25111.111اسامه عبدالناصر شحته مؽاورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 : نشوة ملن /عبدالناصر شحته مؽاورى مكتب توكيالت تجارية ، بجهة

عن  144266برلم  21111121، ليد فى  11111.111فوزى اسماعيل مصطفى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 ترزى ، بجهة : ش شعيب من وادى النيل الزلازيك ملن عزيزه سليم داؤد

عن بيع  144313برلم  21111124، ليد فى  11111.111،   ياسمين عبدالفتاح السيد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  611

 اجهزة طبية ، بجهة : شلشلمون بملن العربى خليل بيومى

عن مكتب  144356برلم  21111125، ليد فى  11111.111اسالم دمحم عبدهللا احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 مادر على علىنمل عفش ، بجهة : ش شلتوت فالوس ملن سعيد عبدال

عن مكتب  144345برلم  21111125، ليد فى  21111.111دمحم عبدالواحد سعيد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 توريدات  عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلى ، بجهة : الهيصميه فالوس ملن عبدالواحد سعيد على

عن  144362برلم  21111126، ليد فى  111111.111، رأس ماله ،  دمحم اشرؾ عواد ابو زيد نوفل  ، تاجر فرد  -  612

 مماوالت عامه وتشطيبات ، بجهة : الجعفريه ملن اشرؾ عواد ابوزيد

عن بماله ،  144425برلم  21111124، ليد فى  11111.111راويه ابوعليوه دمحم ابوعليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 السوق ملن خالد جوده دمحم احمد بجهة : كفر ابراش م مشتول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144415برلم  21111124، ليد فى  11111.111دمحم اسامه الشافعى حسن الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 محل بماله ، بجهة : ش عمر بن العزيز ابوحماد ملن اسامه الشافعى حسن

عن  144426برلم  21111126، ليد فى  11111.111ماله ،   سامح نور الدين عبدالحليم على  ، تاجر فرد ، رأس -  615

 الزلازيك ملن السيد احمد دمحم السيد-خلؾ المبره -ش لبنان  11كوافير سيدات ، بجهة : 

عن  144144برلم  21111116، ليد فى  11111.111عبدالعزيز حسين دمحم الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 منية المكرم ملن عزه دمحم عباس مخبز طبالى ، بجهة :

عن  144115برلم  21111111، ليد فى  51111.111وليد دمحم محمود حسن عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 تجارة وتوزيع مواد ؼذائية ، بجهة : الكتيبة بملن ابراهيم حلمى احمد حسن

عن مكتب  144211برلم  21111111، ليد فى  51111.111،   مهداوى سعيد مهداوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  616

 رحالت داخلية و نمل عمال عدا السياحية ، بجهة : بنى عباد ملن/ سعيد مهداوى دمحم

عن  144211برلم  21111111، ليد فى  21111.111دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم سعدالدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ؼذائيه ، بجهة : االخيوه الحسينيه ملن `دمحم  عبدالرحمن دمحم سعدالدين بماله وتوزيع مواد

عن ورشـة  144241برلم  21111121، ليد فى  111111.111ورشة عبدالدايم للحام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 لحـام ، بجهة : السعادات بملن منصور السيد على

عن مالبس حريمى  144251برلم  21111121، ليد فى  51111.111رأس ماله ،   عال على دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، -  621

واطفال جمله ولطاعى وتوكيالت تجاريه ، بجهة : ش مصرؾ اكوه بعد مستشفى صالح سالم اسفل بالينو الزلازيك ملن السيد حسن 

 على جاب هللا

عن  144254برلم  21111121، ليد فى  1111.111ه ،  فاطمه ابراهيم عبدالسالم السيد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس مال -  622

 محل بماله ، بجهة : بندؾ ملن ابراهيم عبدالسالم السيد

عن مكتب  144331برلم  21111125، ليد فى  11111.111دمحم السيد سليمان ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 ، بجهة : بنى صالح بلبيس ملن حنان السيد سليمانرحالت داخليه ونمل عمال شركات عدا الرحالت السياحيه 

عن مالبس جاهزه  144311برلم  21111124، ليد فى  11111.111اميره دمحم احمد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 عدا المالبس  العسكريه ، بجهة : ش احمد رزق /النافورة /ملن دمحم احمد رزق

عن المشة و  144311برلم  21111125، ليد فى  31111.111ز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد وحيد دمحم عبدالعزي -  625

 ستائر ، بجهة : السعيدية ملن/ دمحم ماهر محمود

عن ورشة  144316برلم  21111125، ليد فى  5111.111دمحم توفيك عوض سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 مة عبدالمادر احمدنجارة ، بجهة : النخاس ملن/ فاط

عن  144346برلم  21111125، ليد فى  11111.111محمود احمد دمحم على الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش بورسعيد الحسينيه ملن اشرؾ ابراهيم جمعه

عن بماله ، بجهة :  144361برلم  21111124، ليد فى  25111.111 طلعت سعد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  626

 المناجاه الكبرى /طريك المطار ملن عمر شكرى فرج

عن تجاره  144311برلم  21111124، ليد فى  5111.111ايهاب السيد سيد احمد برق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 اكتوبر بلبيس ملن عزيزه عبدالعزيز عبدالؽفار 6خردوات ، بجهة : ش 

عن محل تؽيير زيوت  144435برلم  21111126، ليد فى  11111.111دمحم سعيد دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 سيارات ، بجهة : السعديين منيا الممح ملن صبحى عبدالمنعم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مطعم  144442برلم  21111126، ليد فى  5111.111ابراهيم على ابراهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ى صديككبدة ، بجهة : ش عمر بن الخطاب / النحال / الزلازيك بملن ايمان صدل

عن  144412برلم  21111124، ليد فى  11111.111مريهان ربيع عبدالحميد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 ورشة سمكرة ، بجهة : النخيلى ملن/عصام دمحم السيد عبدالوهاب

عن بيع  144434برلم  21111126، ليد فى  15111.111ناصر حسين زكى خلوصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 االدوات الكتابيه والخردوات ، بجهة : ش وسط البلد /حفنا ملن وجيه حسين زكى

عن استيراد  144456برلم  21111126، ليد فى  511111.111سامى شكرى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 ه ملن دمحم شكرى دمحم حسنوتصدير ، بجهة : النعامن 6من المجموعه 36والفمرة  11فيما عدا المجموعه 

عن ورشه  146166برلم  21111114، ليد فى  11111.111عاطؾ فتحى مصلحى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 خراطه ، بجهة : كفر العزازى ابوحماد ملن احمد دمحم دمحم العزازى

عن  144231برلم  21111121، ليد فى  21111.111عماد رفعت جوده احمد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 اسمده ومبيدات ، بجهة : مدخل سنهوت ملن صالح دمحم الهادى

عن تربيه  144251برلم  21111121، ليد فى  51111.111اسالم محمود السيد عطيه هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 يد عطيهمواشى حالبه ، بجهة : فرشال منشاه ابوعمر ملن محمود الس

عن مكتب رحالت  144241برلم  21111121، ليد فى  11111.111دمحم نبيل دمحم دويدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه ، بجهة : ش الصفر المرين ملن سمير فاروق على عيسى

عن خياطه  144262برلم  21111121، ليد فى  11111.111ماله ،  السيد سالمه احمد على  ، تاجر فرد ، رأس  -  631

 خيش ، بجهة : جوار ش العمده الؽزالى فالوس ملن احمد سالمه احمد

عن  144244برلم  21111121، ليد فى  51111.111عبدالعزيز شعبان حفنى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 حالت السياحيه ، بجهة : شبرا النخله بلبيس ملن دمحم عبدالعزيز شعبانمكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الر

عن مالبس  144261برلم  21111121، ليد فى  11111.111دمحم محمود دمحم ابراهيم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 لن امل عبدالوهاب دمحمش عثمان بن عفان /فلل الجامعه /الزلازيك م 23جاهزه عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن  144332برلم  21111125، ليد فى  21111.111بوسى ضياء الدين دمحم مهدى حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 بماله ، بجهة : ش مسجد طارق عالم الؽار الزلازيك ملن رؤيات لطفى عبدالستار

عن  144336برلم  21111125، ليد فى  25111.111له ،  عالء نصر عبدالعزيز سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  643

 ورشه خراطه ، بجهة : شلشلمون منيا الممح ملن صالح جوده السحار

برلم  21111125، ليد فى  11111.111محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 / طريك عبدالمنعم رياض بملن حسين دمحم سعيد 3محل رلم  عن تجارة وتوريدات مواد البناء ، بجهة : 111656

برلم  21111125، ليد فى  11111.111محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

سيد حافظ  عن تجارة وتوريدات مواد البناء ، بجهة : له محل رئيسى اخر / بناحية طريك عبدالمنعم رياض بملن هانى 111656

 سيد

عن بيع  144342برلم  21111126، ليد فى  51111.111حنان شعبان مبرون فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 منظفات ، بجهة : ش الشهيد عالء ام رماد بملن خالد صبحى دمحم

عن  144361برلم  21111126، ليد فى  51111.111محمود حسن دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 توريدات عامه عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب اآللى ، بجهة : كفر عياد ملن عبدالحميد حسن هجام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144453برلم  21111126، ليد فى  51111.111فوزى عبدهللا عبدالحليم على حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 ن المرين ملن عبدهللا عبدالحليم علىش مصطفى زيدا 54مماوالت عامه ، بجهة : عمار 

برلم  21111126، ليد فى  11111.111مؤمن عبدالباسط احمد عبدالجواد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : انشاص الرمل بلبيس ملن ماجده دمحم السيد 144454

عن  144423برلم  21111124، ليد فى  11111.111له ،  عواطؾ حسن نجم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ما -  651

 مستلزمات دواجن واعالؾ ، بجهة : ش التحرير بملن سامية حسن نجم

عن  144411برلم  21111124، ليد فى  41111.111وهبى دمحم وهبى احمد رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 بلبيس ملن  دمحم وهبى احمد رفاعىماكينه سحب خرطوم الكهرباء ، بجهة : بنى صالح  

عن بماله ،  144411برلم  21111124، ليد فى  5111.111صفاء دمحم نجيب عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 بجهة : خلؾ مجلس المدينه مشتول السوق ملن دمحم نجيب عبدالمجيد

عن  144116برلم  21111111، ليد فى  11111.111ماله ،   عبدالرحمن رضا دمحم طلبة ابو زيد  ، تاجر فرد ، رأس -  653

 مماوالت عامه وتوريدات عمومية ، بجهة : ش النميب بملن نجاة مهدى مصطفى

عن مكتب  144212برلم  21111111، ليد فى  11111.111دمحم عبدالمنعم امين لمحاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 لرحالت السياحيه ، بجهة : الطريك الزراعى الديدامون فالوس ملن سامى عبدالرحيم ابراهيمرحالت داخليه ونمل عمال عدا ا

عن اكسسوار  144211برلم  21111111، ليد فى  11111.111ايه السيد عبدالستار على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 يم عبدالرحمنوخدمات محمول ، بجهة : المحطه شبرا النخله ملن والء عبدالوهاب ابراه

عن مكتب  144234برلم  21111121، ليد فى  5111.111ابراهيم دمحم ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 االسدية بملن هانم السيد عبدالرحمن عبدالؽنى-رحالت داخلية ونمل عمال)عدا الرحالت والنمل السياحى( ، بجهة : تل مرداس 

عن  144232برلم  21111121، ليد فى  15111.111عيسوى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمال السيد  -  654

 بهنباى ملن دمحم عبدالرحمن السيد على-سوبر ماركت ، بجهة : شارع الوكاله 

عن بويات ،  144231برلم  21111121، ليد فى  111111.111نعمات منير محمود فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 بجهة : ش الشادر ملن دمحم على امام حبيب

عن  144253برلم  21111121، ليد فى  151111.111رنا هانى محمود دمحم البطريك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

البس حريمى عدا المالبس العسكريه ، بجهة : ش بالل بن رباح خلؾ المركز بلبيس ملن هانى محمود دمحم عزت محمود مصنع م

 البطريك

عن مطعم ،  144262برلم  21111121، ليد فى  5111.111عمرو عبدالجابر مهدى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 ملن  عبدالجابر مهدى سعدانشاص الرمل -بجهة : بساتين االسماعيلية 

عن معلؾ  144314برلم  21111124، ليد فى  111111.111امل سعيد محمود طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 تربية مواشى حالبه وتسمين ، بجهة : الولجا ملن محمود عبدالعزيز محمود طنطاوى

عن مماوالت ،  144311برلم  21111124، ليد فى  111111.111دمحم اشرؾ زكى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 ملن / حازم السيد بؽدادى -بجهة : كفر الحلبى 

عن مطعم  144315برلم  21111125، ليد فى  5111.111وجدى احمد ابوعامر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 فاء جالل عبدالرحمنتحضير وبيع وللى كبدة ، بجهة : ش الميرؼنى / االشارة / بملن و

عن  144351برلم  21111125، ليد فى  11111.111فاطمه سعيد عبدالكريم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 ورشة اصالح اجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : خلؾ مسجد النصر ملن اشرؾ السيد عبدالسالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  144341برلم  21111125، ليد فى  11111.111سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد على احمد على  -  665

 مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الطيبه الزلازيك ملن وليد السيد على احمد

عن  144351برلم  21111126 ، ليد فى 11111.111كمال عمر عبدالهادى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 مكتب توريدات عموميه عدا مجاالت الكمبيوتروالحاسب اآللى ، بجهة : كفر العرب ملن عمر عبدالهادى دمحم

عن  144433برلم  21111126، ليد فى  5111.111هانى دمحم محمود عبداللطيؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 س ملن وائل دمحم احمدتوكيالت تجاريه ، بجهة : سواده فالو

عن  144421برلم  21111124، ليد فى  51111.111وائل عبدالبالى عبدالكريم حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 بيع ادوات صحية ، بجهة : ش االمل / ارض الحناوى / الزلازيك بملن رشا ابراهيم الدسولى محمود

عن  144421برلم  21111124، ليد فى  51111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبدالبالى عبدالكريم حسين  ، ت -  661

ملن رشا ابراهيم الدسولى .  بنشاط /  بيع ادوات  -النحال  -مساكن الشباب  2بيع ادوات صحية ، بجهة : كان له محل بناحية / 

 2116/3/14واؼلك فى  2112/6/15صحية . افتتح فى 

عن مكتب  144261برلم  21111121، ليد فى  11111.111ليفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شعبان دمحم على الح -  641

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : انشاص البصل الزلازيك ملن احمد دمحم شعبان دمحم

عن مكتب  144241برلم  21111121ى ، ليد ف 11111.111دمحم عالء دمحم ابراهيم سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه ، بجهة : الشيخ عيسى بلبيس ملن عالء دمحم ابراهيم سليم

عن مكتب  144264برلم  21111121، ليد فى  11111.111السيد دمحم لطفى السيد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 ش البيطاوى ـ يوسؾ بن ملكوفاء خليل عباس21ل عمال عدا السياحية ، بجهة : رحالت داخلية و نم

عن مكتب  144311برلم  21111124، ليد فى  31111.111تامر ابراهيم عبدالحليم خوته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 ابراهيم عبدالحليم علىالزلازيك بملن -لسم الحكماء -شارع احمد عبدربه  6توريدات حكومية واثاث ، بجهة : 

عن مطعم  144215برلم  21111124، ليد فى  11111.111دمحم صابر دمحم عطيه يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 فول وفالفل ، بجهة : صفط الحنه ملن احمد دمحم عطيه خليل

عن مكتب  144316برلم  21111124، ليد فى  11111.111ايمن دمحم عزمى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 رحالت داخليه ونمل عمال عدا السياحيه ، بجهة : الدميين بملن حسن عبدالمجيد مصطفى

برلم  21111124، ليد فى  2111.111وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 ن عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾعن مزرعة سمكية ، بجهة : بحر البمر بمل 166114

عن  144343برلم  21111125، ليد فى  111111.111عالء عبدالعال دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 معلؾ تربية مواشى حالبة ، بجهة : المالن ملن/ حسن دمحم دمحم سالم

عن مواد  144361برلم  21111126، ليد فى  25111.111ماله ،  اشرؾ عابدين دمحم عابدين  ، تاجر فرد ، رأس  -  646

 ؼذائيه ، بجهة : الدميين ملن احمد عابدين دمحم

عن اصالح اجهزه  144346برلم  21111126، ليد فى  1111.111نفيسه دمحم امام سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 ا عبدالعزيز دمحم احمدكهربائيه ، بجهة : ميت ابوعربى الزلازيك ملن رض

عن مطحن بن ،  144441برلم  21111126، ليد فى  11111.111دمحم احمد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 بجهة : ش التحرير ابوحماد ملن ثناء حسن سليمان

عن  144451برلم  21111126، ليد فى  111111.111دمحم رمضان عبدالحى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 بنى شبل بملن رمضان عبدالحى ابراهيم -تجارة االت زراعية ، بجهة : عزبة االصالح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  144451برلم  21111126، ليد فى  11111.111احمد دمحم جاد الرب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 سين الزلازيك ملن انتصار حسين اسماعيلش ركن عالء الدين حى المهند4لطع ؼيار سيارات ، بجهة : 

عن  144422برلم  21111124، ليد فى  11111.111وليد عبدالكريم السيد سليمان سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 مواد ؼذائية جملة ، بجهة : بيشة لايد بملن عاطؾ عبدالحميد دمحم

عن استيراد  115663برلم  21111124، ليد فى  511111.111اله ،  الطاهر دمحم احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس م -  664

 وتصدير وتوكيالت تجاريه ، بجهة : المزارله ملن دمحم الطاهر دمحم احمد 6من المجموعه  36والفمره  11فيما عدا المجموعه 

عن استيراد  115663برلم  21111124، ليد فى  511111.111الطاهر دمحم احمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

فى  115663وتصدير وتوكيالت تجاريه ، بجهة : له معرض سيارات برلم  6من المجموعه  36والفمره  11فيما عدا المجموعه 

 بناحية المرازلة ملن السيد دمحم السيد 24-4-2116

عن ورشه  144413برلم  21111124، ليد فى  21111.111رضا على دمحم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 دوكو سيارات ، بجهة : المناجاه  الصؽرى الحسينيه ملن دمحم على دمحم اسماعيل

عن تجاره  144412برلم  21111124، ليد فى  25111.111ابوالمعاطى احمد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 مواد ؼذائيه وبماله ، بجهة : سعود المبليه الحسينيه ملن احمد حسن على

عن بيع  144342برلم  21111125، ليد فى  51111.111احمد مصطفى على سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 ادوات كهربائيه ، بجهة : الطيبه الزلازيك ملن طه عطيه دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  11111.111نجالء حافظ السعيد على راضى و شريكتها   شركة  ،  بيع ساعات و خردوات  ،رأس مالها    -  1

 ، عن بيع ساعات و خردوات ، بجهة : ش خالد بن الوليد ملن/ جمال دمحم على مشتول السوق 144344برلم  21111125

،ليدت فى  16111.111شركة احمد دمحم سعد السيد و شريكه   شركة  ،  خدمات الوساطة العمارية  ،رأس مالها    -  2

 ة : ش البطريك ـ ملن/ عادل احمد مصطفى، عن خدمات الوساطة العمارية ، بجه 144146برلم  21111112

،ليدت فى  1111111.111شركه / مصطفى دمحم دمحم محمود وشريكيه   شركة  ،  مماوالت عموميه  ،رأس مالها    -  3

 شارع احمد عرابى -برج الشافعى الطبى  -الدور الخامس  21، عن مماوالت عموميه ، بجهة : شمه  144312برلم  21111124

،ليدت فى  211111.111ة دمحم تهامى احمد وشريكه   شركة  ،  مماوالت عامه وانشاءات وتوريدات  ،رأس مالها   شرك -  4

، عن مماوالت عامه وانشاءات وتوريدات ، بجهة : شارع االربعين بندر مشتول السوق ملن/احمد  144366برلم  21111126

 دمحم دمحم ابراهيم

وشريكه   شركة  ،   نصنيع مستحضرات التجميل المحلية لدى الؽير والمكمالت الؽذائية  شركة / احمد عزت ابوبكر حسن -  5

والمستلزمات الطبية واالؼذية الخاصة والخامات الدوائية واالجهزة الطبية ومستلزمات ومستهلكات واجهزة االسنان والتوزيع 

، عن نصنيع  146614برلم  21111115يدت فى ،ل 11111.111،رأس مالها     1والتؽليؾ وتصنيع كل ماسبك لدى الؽير 

مستحضرات التجميل المحلية لدى الؽير والمكمالت الؽذائية والمستلزمات الطبية واالؼذية الخاصة والخامات الدوائية واالجهزة 

 -ارع نيازى ش 31، بجهة :  1الطبية ومستلزمات ومستهلكات واجهزة االسنان والتوزيع والتؽليؾ وتصنيع كل ماسبك لدى الؽير 

 ملن عزت ابوبكر بكر حسن -الحناوى  -متفرع من شارع فاروق 

شركة اسالم عبدالؽنى ابوهاشم دمحم وشركاه   شركة  ،  الميام باعمال توريد المستحضرات والمستلزمات الطبيه وتوريد  -  6

لدى الؽير لكل ما سبك  ،رأس مالها   مستحضرات التجميل المحليه والمكمالت الؽذائيه واالعشاب والميام باعمال التصنيع 

، عن الميام باعمال توريد المستحضرات والمستلزمات الطبيه وتوريد  144344برلم  21111126،ليدت فى  1111.111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مستحضرات التجميل المحليه والمكمالت الؽذائيه واالعشاب والميام باعمال التصنيع لدى الؽير لكل ما سبك ، بجهة : شارع الجبالى 

 رج عباد الرحمن متفرع من شارع الؽشام ملن/دمحم خليل عبدالحليمب

شركة دمحم صبحى احمد و شريكه احمد دمحم ابراهيم   شركة  ،  فرن افرنجى و حلوى من عجين و تصنيع  ،رأس مالها    -  4

: ش صالح دمحم ، عن فرن افرنجى و حلوى من عجين و تصنيع ، بجهة  146115برلم  21111111،ليدت فى  11111.111

 صالح متفرع من ش مسجد االنوار النال ملن/ اسماعيل دمحم اسماعيل سالمة

ش/الحداد وشركاه لمحطه التموين وخدمه السيارات   شركة  ،  محطه تموين وخدمات سيارات  ،رأس مالها    -  6

هة : ميت جابر بلبيس ملن ، عن محطه تموين وخدمات سيارات ، بج 144166برلم  21111114،ليدت فى  111111.111

 الطالب

،ليدت فى  511111.111سامى صالح و شركاه   شركة  ،  تجميع و تصنيع لمبات الليد و االدوات الكهربائية  ،رأس مالها    -  1

 ، عن تجميع و تصنيع لمبات الليد و االدوات الكهربائية ، بجهة : الزوامل /  بلبيس/ملن/سامى دمحم 146111برلم  21111111

 سليم

شركة /ايمن حسين خضيرى موسى وشركاه   شركة  ،  مماوالت وتوريدات عامه عدا الكمبيوتر والحاسب اآللى   ،رأس  -  11

، عن مماوالت وتوريدات عامه عدا الكمبيوتر والحاسب اآللى ،  146116برلم  21111115،ليدت فى  251111.111مالها   

 التعاونيه ملن دمحم ايمن حسين خضيرى ش الشافعى سالمه /المساكن 11بجهة : 

،  144452برلم  21111126،ليدت فى  5111.111ش/عبدالصادق وشريكه   شركة  ،  تجاره سيارات  ،رأس مالها    -  11

 عن تجاره سيارات ، بجهة : ميت معال بلبيس ملن دمحم رمضان حسين

بيع و تداول المكمالت الؽذائية و مستحضرات التجميل و   شركة / هشام جميل عبدالناصر يوسؾ و شركائه   شركة  ، -  12

االؼذية الخاصة و المطهرات و التوكيالت التجارية و تصنيع ما سبك لدى الؽير و تصنيع االدوية ايضا لدى الؽير   ،رأس مالها   

التجميل و االؼذية  ، عن بيع و تداول المكمالت الؽذائية و مستحضرات 146121برلم  21111115،ليدت فى  11111.111

الخاصة و المطهرات و التوكيالت التجارية و تصنيع ما سبك لدى الؽير و تصنيع االدوية ايضا لدى الؽير ، بجهة : ش الشؽام 

 بجوار رايه الدور الثانى ملن/ عماد السيد عواد

ائية و بمالة و تموين  ،رأس مالها   شركة / محمود على دمحم دمحم و شريكته امانى الهادى   شركة  ،  تجارة مواد ؼذ -  13

، عن تجارة مواد ؼذائية و بمالة و تموين ، بجهة : حى المؽازى ملن/ دمحم  144236برلم  21111121،ليدت فى  11111.111

 سالمه دمحم البدرى

لؽذائيه والمطهرات ش/دمحم رفعت على دمحم وشريكه   شركة  ،  تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل المحليه والمكمالت ا -  14

والمنظفات والورليات وانهاء اجراءات التسجيل لدى الجهات المختصه والتصنيع لدى الؽير لكل ماسبك والمستحضرات الدوائيه  

، عن تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل المحليه  144116برلم  21111114،ليدت فى  11111.111،رأس مالها   

والمنظفات والورليات وانهاء اجراءات التسجيل لدى الجهات المختصه والتصنيع لدى الؽير لكل والمكمالت الؽذائيه والمطهرات 

 ماسبك والمستحضرات الدوائيه ، بجهة : برج الجوهره ش العزازى الموميه الزلازيك ثان ملن رفعت على دمحم عيد

اب و المماوالت و اعمال الكهرباء و انظمة شركة اشرؾ سمير عبدالباسط حسن و شريكه   شركة  ،  نمل بضائع و الرك -  15

، عن  144165برلم  21111116،ليدت فى  511111.111حرائك و توريدات ماعدا الكمبيوتر و الحاسب االلى  ،رأس مالها   

: ش  نمل بضائع و الركاب و المماوالت و اعمال الكهرباء و انظمة حرائك و توريدات ماعدا الكمبيوتر و الحاسب االلى ، بجهة

 الخشب ـ النحال ملن/ سامى عبدالحليم شحاته

عبدهللا مصطفى خاطر و شريكه دمحم ثروت   شركة  ،   التسويك الكترونيا لخدمات و صيانة السيارات و بيع لطع ؼيار و  -  16

ميع انحاء اكسسوارات و كاوتش السيارات و زيوت و بطاريات و تؽيير  الزيت و ؼسيل السيارات و ونش نمل السيارات بج

، عن  144151برلم  21111113،ليدت فى  16111.111الجمهورية و بعد الحصول على  التراخيص الالزمة  ،رأس مالها   

التسويك الكترونيا لخدمات و صيانة السيارات و بيع لطع ؼيار و اكسسوارات و كاوتش السيارات و زيوت و بطاريات و تؽيير  

ش 5ل السيارات بجميع انحاء الجمهورية و بعد الحصول على  التراخيص الالزمة ، بجهة : الزيت و ؼسيل السيارات و ونش نم

 مسجد السالم المساكن التعاونية ملن/ مصطفى دمحم خاطر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة حسانين عبدالفتاح حسن دمحم و شريكه   شركة  ،  تجارة االت و معدات الحصاد الزراعية و اكسسواراتها  ،رأس مالها    -  14

، عن تجارة االت و معدات الحصاد الزراعية و اكسسواراتها ، بجهة :  146131برلم  21111116،ليدت فى  51111.111

 ش عنانى لسم المنتزة ـ ملن/ دمحم ابراهيم عطيه احمد1

 ،ليدت 211111.111ش/خالد دمحم محمود دمحم مصطفى وشريكته   شركة  ،  مماوالت وتوريدات عموميه  ،رأس مالها    -  16

 ، عن مماوالت وتوريدات عموميه ، بجهة : لرمله بلبيس ملن عصام دمحم محمود دمحم 146141برلم  21111114فى 

 5111.111شركة دمحم عباس عباس سيد احمد و شركاه   شركة  ،  ثالجة لتجارة و توزيع المواد الؽذائية  ،رأس مالها    -  11

تجارة و توزيع المواد الؽذائية ، بجهة : ميت حمل ملن/ طارق عبدالفتاح دمحم ، عن ثالجة ل 144241برلم  21111121،ليدت فى 

 طلعت

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  شطب    21111113، وفى تاريخ    115441دمحم سيد دمحم حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/3فى  64641بامر المحو رلم 
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 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/12فى  64413السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    141444عبدالرازق دمحم عبدالرازق جبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/12فى  64415السجل  شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    154446رلم : حسن مصطفى عبدالعزيز مصطفى بدوى للنمل والرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده ب   - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64411تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21111113

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    156241اشجان دمحم عبدالمنعم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64421السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    63461رفعت فايك ابراهيم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 شطب ألعتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111113اريخ ، وفى ت   141615رجب ناصؾ السيد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64411شطب بامر المحو رلم 

   21111113، وفى تاريخ    41462مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64413تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    146216هنادى على سعودى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/13فى  64423شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    126161يده برلم : شيرين سالم عطية سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 45

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/13فى  64415شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    143136عفاؾ السيد عبدهللا دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 46

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64421محو رلم السجل  شطب بامر ال

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    134212نها احمد دمحم دمحم خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64422شطب بامر المحو رلم 

تم    21111113، وفى تاريخ    124614مصود يوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدالممصود دمحم عبدالم   - 46

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64424محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

لسجل  تم محو/شطب ا   21111113، وفى تاريخ    11153احمد حسن دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    162216ابراهيم السيد عبدالعزيز حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64416السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    142534د  ،  سبك ليده برلم : رشا متولى ابراهيم متولى  ،  تاجر فر   - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64412السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    126161دمحم علوان دمحم عبدالحليم عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64414شطب بامر المحو رلم السجل  

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    136341اسماء صبحى احمد عنيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64416شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    126646على السيد على السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14لى  64425شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    45616دمحم كمال دمحم ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    21111114، وفى تاريخ    111354عادل عبدالمؽني عبدالعليم ؼريب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64421محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111114، وفى تاريخ    136123 ابراهيم الصانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : الصادق على دمحم   - 64

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64435محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111114، وفى تاريخ    142635خالد دمحم عسيلى عبدالحميد يوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    155341ايمن رضا دمحم عيسى عايش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64431السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    54614د اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : نوره مهدى احم   - 11

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64426شطب بامر المحو رلم 

/شطب السجل  تم محو   21111114، وفى تاريخ    144661دمحم ربيع ابراهيم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64432شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    15634نفيسه دمحم احمد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/14فى  64433شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    144661 ربيع ابراهيم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم   - 13

 تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    55163نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64431شطب بامر المحو رلم 

تم    21111116، وفى تاريخ    162461احمد فادى دمحم الهادى على احمد حبتوا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/16فى  64444محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    111612ور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : شريؾ امين حسين سم   - 16

 السجل  شطب بامر المحو  العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    66366رفعت  السيد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64441شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    161366سماح شحاته ابوزيد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64443شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    166116رد  ،  سبك ليده برلم : والء عبدالمنعم توفيك دمحم  ،  تاجر ف   - 11

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21111116، وفى تاريخ    64113هدى عبدالحميد عبدالعاطى علوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/16فى  64434محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    111232عبدالعظيم احمد جبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111116خ ، وفى تاري   143654عادل كمال على عبدالنبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64445السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111116، وفى تاريخ    145526شيماء محمود صالح نصر العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    16543السيد حسن عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  اشرؾ   - 114

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64436السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    64141مصطفى فتحى دمحم على عجالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/16فى  64446السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    21111111، وفى تاريخ    164435هالل للهندسه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64452بامر المحو رلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    144446دمحم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64454محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111111وفى تاريخ  ،   44625سهير عبدالمعوض دمحم عدلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64451السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تاريخ    122161دمحم مصطفى داود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    66341مولى ابوزيد عبدالمولى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدال   - 111

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    66341عبدالمولى ابوزيد عبدالمولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64441و رلم السجل  شطب بامر المح

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    111141ناصر لحظى يونان جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 السجل  شطب بامر المحو بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    111141ناصر لحظى يونان جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 السجل  شطب بامر المحو بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    146361عمرو شكرى صابر عزازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا  السجل

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تاريخ    164165دمحم السيد عيد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64451شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تاريخ    161613ده برلم : اشرؾ عيد دمحم عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لي   - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64453شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    112361ابراهيم اميل منمريوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64456شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    166141سعيد سعد دمحم عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64456السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    41666،  سبك ليده برلم : محسوب دمحم محسوب  ،  تاجر فرد     - 111

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64451شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    66125محمود رجب دمحم ربيع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64454لم شطب بامر المحو ر

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    66266سمير حسن دمحم عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64461شطب بامر المحو رلم 

تم    21111121، وفى تاريخ    41311عصفور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم حلمى  عبدالحسيب عبداللطيؾ    - 122

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    66161نفيسة ابراهيم عيسى عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 123

 ائياالسجل  شطب العتزال التجارة نه

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    114633فاطمةعبدالحليم طلحه المؽربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 124

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/21فى  64461السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111121، وفى تاريخ    143166صباح عبدالرؤؾ عبدالحميد ؼريب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 125

 محو/شطب السجل  تم محو الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    142421رضا دمحم حافظ بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 تم محو الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    163414بده العباسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عطيه عبدالعزيز ع   - 124

 السجل  تم محو الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    163462اشرؾ محمود لنديل حسنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 126

 العتزال التجارة نهائيا السجل  تم محو الميد

تم    21111121، وفى تاريخ    131541مصطفى محمود مصطفى عبدالحميد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 محو/شطب السجل  تم محو الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    145451ابراهيم محمود ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    54153عبد الجابر مهدى سعد مهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    112126تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  السيد سعد السيد على دمحم  ،    - 132

 السجل  تم محو الميد العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    163436سونيا سيد دمحم عبدالنبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 133

 ارة نهائياتم محو الميد العتزال التج

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    14161دمحم شولى سليمان عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 134

 تم الشطب العتزال التجاره نهائيا

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    115111سعدية عبدالفتاح ابراهيم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 135

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64441السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21111124، وفى تاريخ    61111دمحم فاروق عبدالبصير امين الؽندور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 136

 ره نهائياالعتزال التجا 2111/11/24فى  64461محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111124، وفى تاريخ    161244احمد السيد احمد فرحان عامر حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 134

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/23فى  64463محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    61111ه برلم : دمحم فاروق عبدالبصير الؽندور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليد   - 136

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64461السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    131562ايهاب حامد مختار المنياوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 131

 السجل  تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    66465ناديه سالم دمحمى ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64444شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124ريخ ، وفى تا   166314دمحم لاسم ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64462شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    164115سعيد دمحم على حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 142

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64444شطب بامر المحو رلم 

تم    21111124، وفى تاريخ    141144ابراهيم عبدالكريم عبدالرحمن ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 143

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64461محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111124، وفى تاريخ    41423محمود عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 144

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64446محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

   21111125، وفى تاريخ    143236اسماعيل مصطفى عوض هللا عبدهللا الصباغ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 145

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64414تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تاريخ    125661،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم عطية على احمد     - 146

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64411شطب بامر المحو رلم 

تم    21111125، وفى تاريخ    11263عواطؾ عبدالؽنى اسماعيل هندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 144

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64413لسجل  شطب بامر المحو رلم محو/شطب ا

، وفى تاريخ    154621دمحم دمحم مصطفى عبدالرازق للرحالت ونمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 146

 اره نهائياالعتزال التج 2111/11/25فى  64464تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21111125

تم    21111125، وفى تاريخ    135114دمحم سعيد دمحم دمحم الزين دمحم سويلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64461محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تاريخ    11122يده برلم : احمد دمحم احمد دمحم حبيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 151

 تم االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    142344زينب عبدهللا ابراهيم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 151

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64464السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111125، وفى تاريخ    66515احمد عبدالخالك عبدالوهاب السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 152

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64411محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    145634سعيد عبدالرحيم سعيد بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 153

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64465السجل  شطب بامر المحو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    161641وائل احمد دمحم سليمان عويلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 154

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64466السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تاريخ    11122احمد دمحم احمد دمحم حبيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 155

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/25فى  64412شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    16111،  سبك ليده برلم :   خيرى عبدالرحمن خليفه مفتاح  ،  تاجر فرد   - 156

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم    21111126، وفى تاريخ    142115حسام عبدالمنعم دمحم عبدالسالم الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 154

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64415محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    136644عبدهللا فتحى عيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 156

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/26فى  64416السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تاريخ    11463،  سبك ليده برلم : احمد دمحم عطية دمحم على  ،  تاجر فرد     - 151

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/26فى  64411شطب بامر المحو رلم 

تم    21111126، وفى تاريخ    136444ايمن عبدالحميد عبدالحميد ابوخضرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 161

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/26فى  64416ب بامر المحو رلم محو/شطب السجل  شط

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تاريخ    61365فوزى عبدالفتاح  ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 161

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/26فى  64611شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    143145هامى دمحم امين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد دمحم ال   - 162

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64613السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    144141عبدالعزيز السيد دمحم عفيفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 163

 العتزال التجارة نهائيا 2111/11/26فى  64612السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111126، وفى تاريخ    162122صبرى سعيد يوسؾ عبدالخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 164

 هائياالعتزال التجارة ن 2111/11/26فى  64611محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    111616ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 165

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64612السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    142161احمد دمحم صديك عبدالصادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 166

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64616السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111124، وفى تاريخ    143112عصام مصطفى ابراهيم دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 164

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24ى ف 64614محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    65516ابراهيم كمال حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 166

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64614شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    141452،  سبك ليده برلم :  عبدالنبى السيد عبدالنبى دمحم  ،  تاجر فرد    - 161

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64611السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    121611ساهر عيد طلبة شحاتة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64614و رلم شطب بامر المح

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    136564هناء السيد عطيه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 تم االستؽناء عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    112656عبدالعال تميم دمحم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 142

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64616السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124وفى تاريخ  ،   65351دمحم اسماعيل السيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 143

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64613السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    131166سمير دمحم مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 144

 تزال التجاره نهائياالع 2111/11/24فى  64614شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    46661رجب مهيب دمحم ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 145

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64616شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    145421دمحم كمال دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 146

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64611شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    161411نجيه دمحم دمحم نجيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 144

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64615شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    114123ناجى فتحى دمحم داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 146

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64616شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    66511ه برلم : زينب نصر احمد عبدالدايم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليد   - 141

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64615السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    61632عبدالممصود يوسؾ عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 161

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى   64624السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    11561ابو زيد عبدالمنعم احمد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 161

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائيا

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تاريخ    141454فتوح دمحم ابراهيم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 162

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64625شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    14123عفاؾ دمحم ذكى السيد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 163

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64621السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    142141دمحم فهمى على دمحم دويدار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 164

 السجل  تم الؽاؤه بسبب االستؽناء عنه

تم محو/شطب    21111126خ ، وفى تاري   124532ؼريب مصطفى السيد حلمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 165

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64621السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    142516وليد دمحم سعيد عبدالهادى سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 166

 زال التجاره نهائياالعت 2111/11/26فى  64626السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111126، وفى تاريخ    63311ثروت عبد اللطيؾ  دمحم ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 164

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/26فى  64624محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   161162احمد سامى السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113 وفي تاريخ ،  162143مجدى عدلى فايك زخارى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111113وفي تاريخ ،   163116سليمان دمحم عبدالرحمن سليمان الجيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   125111.111اله ،المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   112644صالح خليل السيد صالح مسلم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   161615وائل نجاح موسى حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   122144احمد عبدالعظيم محمود ابوهاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   111111.111رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح 

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   122413ابراهيم السيد عبدالسالم حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   21111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:     21111114وفي تاريخ ،   144665ايمن دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   1111111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   145564مجدى صبح دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   25111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   153511ابراهيم وحيد ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   141115فكه السيدعوض على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   31111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   142655دمحم عطيه دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   134151عمرو فؤاد دمحم عامر على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   146161دمحم عبدالمنعم على سالم سعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   25111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111115وفي تاريخ ،   163453عبدالفتاح دمحم احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   41111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   145651فادى اشرؾ يوسؾ صابر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   41111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111115وفي تاريخ ،   146311دمحم احمد عطية احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 ه جني  61111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   126245ابتسام دمحم عبدالعظيم خليل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   13111احمد عطية ذكى ابوالجدايل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   116556جميل ابراهيم بكرى شعبان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   66633احمد دمحم الخضرى ابوهاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   6111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115اريخ ، وفي ت  114511رضا عبدالعزيز ابراهيم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   116246عبدالعال عبدالسالم احمد شلبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   511111.111ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   144111دمحم حسينى دمحم عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   125231سماح دمحم احمد دمحم سرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   131613سرور عشمان شلبى حنا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   151111.111س ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   153613طارق على حسن حسن الصملى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   64466م عرفه حسنى عبدالصبور سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  26

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   143344سماح عبدالمنعم السيد العربى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   25111.111ال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   63642احمد السيد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   111431 دمحم فكرى دمحم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم -  31

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111114وفي تاريخ ،   163654عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   211111.111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشير:   تعد

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   156616صالح صبحى خليفه عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   161462جر فرد ،، سبك ليده برلم ايه طاهر مصطفى عبدالتواب  تا -  34

 جنيه   25111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   133421محمود ابراهيم عبدالعال السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   1111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   145454مجدى دمحم ابراهيم دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111114وفي تاريخ ،   114645براهيم سيداحمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ايمن سعيد السيد ا -  34

 جنيه   51111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   151616ابراهيم السيد دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111111وفي تاريخ ،   161344ايه دمحم على دمحم ادريس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   11311عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين الجندى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   11111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   11311عبدالعظيم عبدالعظيم احمد الجندى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   11111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111111في تاريخ ، و  145636نبيل كمال يوسؾ على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111111وفي تاريخ ،   46416هشام محمود دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   111111.111، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   161524ياسر حفنى دمحم حفنى المرم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   211111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111111وفي تاريخ ،   166441ايهاب مصطفى زكى حسن النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   21111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   145224اسماعيل السيد عرالى كيالنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   111111.111ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال 

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   166464دمحم دمحم رضا دمحم البهى عماره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   31111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111112وفي تاريخ ،   45111سبك ليده برلم  خالد عبدالحميد مهنى دراز  تاجر فرد ،، -  46

 جنيه   1251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   21111112وفي تاريخ ،   166143مؤسسة الهادى لتجارة االجهزة الكهربائية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   25111.111ؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , وص

وفي تاريخ ،   166143مؤسسة الهادى لتجارة االجهزه الكهربائيه واالدوات المنزليه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   25111.111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21111112

تم تعديل رأس   21111112وفي تاريخ ،   143114عادل عمر رجب ابراهيم عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   51111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111112وفي تاريخ ،   141516اميره حسن دمحم انيس احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111112وفي تاريخ ،   156443مرسى عبدالحكم عبدالحكم كامل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   21111.111رأس ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال   21111112وفي تاريخ ،   141131احمد مصطفى مصطفى دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   211111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   131156ده برلم صالح ابراهيم دمحم دمحم كشن  تاجر فرد ،، سبك لي -  55

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   146612دمحم احمد دمحم عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   25111.111س المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   142254عادل دمحم السيد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   144114ك ليده برلم محمود سامى عبدالعزيز لطب  تاجر فرد ،، سب -  56

 جنيه   25111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   144245ماجد متولى دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   211111.111رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   121434هناء سعيد ابراهيم هجرس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111113وفي تاريخ ،   112464اجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد كمال دمحم عبد العزيز الجعار  ت -  61

 جنيه   51111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   111625رضا على على الباجورى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   51111.111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   65122عمارة لخلط وتصنيع االعالؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   65122عمارة  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  دمحم الشبراوى عبدالمجيد -  64

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , تم تعديل رأس الم  21111113وفي تاريخ ،   165244السيد عبدالعال دمحم اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   11111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   113456ابراهيم دمحم حسين سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   56113سعيد دمحم السيد عبدالعزيز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   144165هبه على سويلم احمد سويلم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   41111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111113وفي تاريخ ،   144635حسن شعبان دمحم السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 يه جن  511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   14312فاطمة ابراهيم السعيد دمحم مشعل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114يخ ، وفي تار  14312فاطمه ابراهيم السعيد مشعل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   144431السيد حسن يونس حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   164666رضا دمحم مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114،  وفي تاريخ  134414مينا مختار فرج عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   15111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   161621امانى فتحى السيد امين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   21111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   151544دمحم سمير  حسين حنفى بؽدادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   164135احمد ابراهيم احمد سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   31111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   116446وليد عبد الؽني دمحم علي  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   51111.111ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:     21111114وفي تاريخ ،   151565نادى الجيزاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   111111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114تاريخ ، وفي   161431دمحم ايمن دمحم حسن سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   111412ابراهيم ابراهيم دمحم دمحم فرج  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   51111.111س ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   144263السيد عبدالعظيم دمحم شعبان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111114وفي تاريخ ،   123545ابراهيم صالح امين على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

 جنيه   311111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   114412متولى دمحم طنطاوى احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   311111.111بح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   114412متولى دمحم طنطاوى احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   311111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   21111114وفي تاريخ ،   114412فرد ،، سبك ليده برلم الطنطاوى لتجارة وتوزيع لوازم ورش الكاوتش  تاجر  -  66

 جنيه   311111.111تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   135443عبدالحميد دمحم عبدالحميد مخيمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ 

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   164136ايات احمد عبدالمادر سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   131166سن كريم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مروة دمحم ؼنيمى ح -  61

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مال , تم تعديل رأس ال  21111116وفي تاريخ ،   121113رابعة سيد احمد باشة الطحان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   152441احمد دمحم عطيه عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   21111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   145521حسن ابراهيم خضير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  اسماءعلى -  12

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعديل  21111116وفي تاريخ ،   145456مى عزازى دمحم مرؼنى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   144114صفاء احمد دمحم السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   151115د ماهر حسين على عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احم -  15

 جنيه   411111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111116وفي تاريخ ،   141641ابراهيم عبدالرحمن عطيه ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   111111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116 وفي تاريخ ،  14561اشرؾ دمحم فتحى السيد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   11111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   61424عبدالمادرعبدالصادق عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   131416اميرة سمير عبدالحليم لطب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111116وفي تاريخ ،   115124ايمن دمحم حمادة دمحم الؽريب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111116وفي تاريخ ،   144426رانيا خالد دمحم رشاد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   111111.111ح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصب

تم تعديل رأس   21111116وفي تاريخ ،   151614حسام الدين دمحم احمد السيد منصور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   511111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111111وفي تاريخ ،   156343فرد ،، سبك ليده برلم  شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم  تاجر -  113

 جنيه   11111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111111وفي تاريخ ،   156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، , وصؾ

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   142612الحسينى ابراهيم احمد ابادر هاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111111وفي تاريخ ،   144555لى عبدهللا على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عمرو ع -  116

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعديل رأس ا  21111111وفي تاريخ ،   144661احمد عادل حسن على جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   21111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   125414معتز احمد حرب احمد السيد عرنوس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   142251احمد حامد عبداللطيؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   14455خالد ابراهيم دمحم السيد عطويه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   25111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111111وفي تاريخ ،   144511عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود ممبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  111

 جنيه   151111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   151125احمد عبدالحميد ابراهيم بدر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  112

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   141411تامر السيد عبدالعزيز احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  113

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111121وفي تاريخ ،   141314راندا فرج عبدالصادق عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   25111.111مال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس ال

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   142534مصطفى سليم دمحم دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  115

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   41541بك ليده برلم عادل مخائيل سليمان عوض  تاجر فرد ،، س -  116

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   11611عالء على احمد حديوى دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  114

 جنيه   51111.111رأس المال ليصبح رأس ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   146642شيماء سعيد دمحم الدمياطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  116

 جنيه   211111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111121وفي تاريخ ،   146642،، سبك ليده برلم  شيماء لتصنيع الكرتون  تاجر فرد -  111

 جنيه   211111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111121وفي تاريخ ،   134161دمحم صالح حسن ابراهيم كردوش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   21111.111ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،, وصؾ التأش

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   143611دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   65141اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  ناصر دمحم بؽدادى -  122

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعديل رأس المال ,  21111121وفي تاريخ ،   111244نبيل خالؾ احمد خليفه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  123

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   154232دمحم ابراهيم متولى ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   141646عادل على دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  125

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   141646عادل على دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   511111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   21111121وفي تاريخ ،   133611عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز دمحم الحوت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  124

 جنيه   511111.111ماله ، رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   115614وليد فاروق الصادق دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  126

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111121وفي تاريخ ،   154242ابراهيم دمحم السيد مهنا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  121

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:     21111121وفي تاريخ ،   154242مهنا لإلستيراد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   511111.111ماله ،تعديل رأس المال ليصبح رأس 

تم   21111124وفي تاريخ ،   166114وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   151111.111تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   146624سبك ليده برلم  فتحى دمحم على الجندى  تاجر فرد ،، -  132

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   165431كريم هشام احمد عبدهللا مبارن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  133

 جنيه   111111.111:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير

تم تعديل   21111124وفي تاريخ ،   141411صبحى حسين صبحى عبدالحليم ارنوط  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  134

 جنيه   5111.111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   165514حسانين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  ابراهيم حسن دمحم -  135

 جنيه   211111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعديل رأس المال ,  21111124وفي تاريخ ،   144263رفعت السيد السيد حمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  136

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   131562ايهاب حامد مختار المنياوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  134

 جنيه   1111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   141163لسيد احمد صابر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم محمود ا -  136

 جنيه   46111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

يل رأس المال , تم تعد  21111124وفي تاريخ ،   134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  131

 جنيه   1.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   1.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   146431دمحم احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   21111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111125وفي تاريخ ،   144256تمصيرة لتجارة اجهزة كهربائية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  142

 جنيه   51111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   145416ايهاب احمد دمحم عطيه لاسم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  143

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل   21111125وفي تاريخ ،   115144احمد محمود صالح الدين عبدالهادى خضير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   25111.111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

  21111125وفي تاريخ ،   132535،، سبك ليده برلم مؤسسة العدل جرين لالستيراد والتوكيالت التجاريه  تاجر فرد  -  145

 جنيه   11111111.111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   143311احمد منصور ابراهيم حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  146

 جنيه   151111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  وصؾ التأشير: 

تم تعديل رأس   21111125وفي تاريخ ،   144114محمود على عبدالرحمن دمحم على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   51111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111125وفي تاريخ ،   123136تاجر فرد ،، سبك ليده برلم   محمود احمد على احمد -  146

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111125وفي تاريخ ،   112641نشوة نجيب هالل على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   25111.111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111125وفي تاريخ ،   142444زينب فتحى دمحم مبرون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   153531يد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم اسالم عبدالعظيم كمال ع -  151

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   141234ايمن عطيه وحيد سيداحمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  152

 جنيه   11111.111ؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وص

تم تعديل رأس   21111126وفي تاريخ ،   151415فاطمه ابراهيم الدسولى دمحم ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  153

 جنيه   511111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111126وفي تاريخ ،   141654عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم راشد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  154

 جنيه   51111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111126 وفي تاريخ ،  143541هبه دمحم عبدالجواد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  155

 جنيه   411111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111126وفي تاريخ ،   144415تارى لبيب حبيب حنا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  156

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111126وفي تاريخ ،   154431وليد دمحم السيد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  154

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124ريخ ، وفي تا  146135رافت عبدالخالك رافت عباس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  156

 جنيه   251111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   166535دمحم حامد دمحم سويلم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  151

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   144111ليلى جمال ابراهيم جمال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   21111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124تاريخ ، وفي   141144ياسر ابراهيم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   46132عبدالحميد عبدالمطلب عبدالملن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  162

 جنيه   11111.111س ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأ

تم تعديل رأس المال   21111124وفي تاريخ ،   141325عالء الدين الشرلاوى على احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  163

 جنيه   251111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   146433برلم  خالد نوح دمحم عبدالكريم  تاجر فرد ،، سبك ليده -  164

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   146453اسعد دمحم السيد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  165

 جنيه   311111.111ال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   146453اسعد دمحم السيد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  166

 جنيه   311111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   166512برلم احمد سعيد دمحم لطب  تاجر فرد ،، سبك ليده  -  164

 جنيه   25111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   116453هانى فهمى ابراهيم الشوربجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  166

 جنيه   111111.111المال ليصبح رأس ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل رأس

تم تعديل رأس المال , وصؾ   21111124وفي تاريخ ،   165415عبير عبده سالم عجيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   144426ليده برلم صالح السيد عطية الديب  تاجر فرد ،، سبك  -  141

 جنيه   5111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   113466رضا دمحم طحيمر اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   11111.111رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   142141دمحم فهمى على دمحم دويدار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  142

 جنيه   11111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111126وفي تاريخ ،   142141الطبيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  معمل دويدار للتحاليل الكيميائيه -  143

 جنيه   11111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصؾ تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   136634كامل دمحم السيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   116156دمحم احمد صالح محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  145

 جنيه   11111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   111146لسالم فايد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم اميرة دمحم عبدا -  146

 جنيه   311111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعديل رأ  21111126وفي تاريخ ،   114336وائل السيد منصور دمحم هاشم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  144

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   166524عالء شولى  عطوه دمحم مباشر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  146

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   126644احمد  يوسؾ دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  141

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعديل رأس المال ,  تم  21111126وفي تاريخ ،   153314سامح كسبان كامل  جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 جنيه   51111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111126وفي تاريخ ،   144232احمد جمال السيد عيسوى السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  161

 يه جن  25111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144112رضى حسنى مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 وصؾ الـتأشير:   ، العلواية بملن مصطفى حسنى مصطفى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146653سومة سعيد حسن جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتأشير:   ، المناجاة الصؽرى بملن لطب السيد عبدالعاطى 

العنوان , وصؾ تم تعديل  21111113وفي تاريخ  146641محمود سليمان محمود شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتأشير:   ، ابوطواله منيا الممح ملن هبه دمحم سليمان حسن

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146621بكر شعبان عبدالعزيز البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الصادق ابو العباس بملن رامى دمحم عبدالحميد شرؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146651رى احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شك -  5

 الـتأشير:   ، سعود المبليه ملن احمد حسن على 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146632حسام مصطفى عبدهللا عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 ملن سليمان مصطفى على زيدان -لـتأشير:   ، الشيخه حمده وصؾ ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146654عمرو احمد دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 الـتأشير:   ، ش الحريه من ش الحساسنه المرين ملن احمد دمحم يوسؾ على

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146626مر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صفاء الشحات حسن بحيرى الن -  6

 وصؾ الـتأشير:   ، الصنافين البحريه ملن سمير صابر الزهار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146654محمود سعيد مهدى مامون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 شنباره الميمونه الزلازيك ملن احمد سعيد مهدى مامونالـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146646مصطفى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن بهيه عبدالرحمن عبدالعال عثمان

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146656سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ادهم عمار سالمه دمحم -  11

 وصؾ الـتأشير:   ، انشاص الرمل بلبيس ملن محمود صابر السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  151616دمحم السيد رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ش امين شاهين بملن / عصام السيد دمحم  6ر:   ، عمار الـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  122561دمحم ابراهيم الدسولى ؼريب عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى عزبة حسن الحيوان ملن دمحم ابراهيم الدسولى ؼريب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146661مد دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نورا دمحم اح -  14

 الـتأشير:   ، النمروط فالوس ملن صالح دمحم صالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146645سعيد سليمان هويشل خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ر:   ، اوالد سالم ملن دمحم ابراهيم دمحم علىالـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146652السيد عبدالسالم محسوب زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الزلازيك ملن عبدالسالم محسوب زايد-الموميه -ش مسجد السالم من طلبه عويضه  4وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146641عبدالفتاح السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود -  14

 وصؾ الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه /بساتين االسماعيليه ملن احمدعبدالفتاح السيد 

تم تعديل العنوان ,  21111113في تاريخ و 146655عمر عبدالنبى عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 وصؾ الـتأشير:   ، بيشة عامر بملن ؼنيه دمحم عبدالبالى ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146655عمر عبدالنبى عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

عن نشاط مكتب رحالت ونمل عمال بناحية  2114/5/11بتاريخ  131654وصؾ الـتأشير:   ، كان للمذكور محل رئيسى برلم 

 64445بأمر محو 2114/11/21الزلازيك بملن السيد عبدالنبى عبدهللا وتم المحو بتاريخ-نشوة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146646دمحم حسينى سليمان مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 أشير:   ، ش اللواء عبدالعزيز لمحاوى  ملن ناصر عبدالرحمن احمدالـت

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146631احمد ابراهيم حسن عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 اوالد سيؾ بملن ابراهيم حسن حسن عفيفى-الـتأشير:   ، عزبة االشرم 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146641ين احمد طعيمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الحسينى محمود ام -  22

 ملن امين محمود امين طعيمة  -الزلازيك البحرى  -شارع ابراهيم الجناينى  1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111113تاريخ وفي  146622دمحم عاطؾ على سيد احمد عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 ملن عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز دمحم  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الصيانة 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146624دمحم منصور اسماعيل الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 ملن منصور اسماعيل الشبراوى -ارق بن زياد لرية ط -وصؾ الـتأشير:   ، منشأة ابوعمر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146651حلوة للفخامه الخليجية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 الـتأشير:   ، السماعنة بجوار مسجد االرهيات بملن مصطفى عبدالرحمن موسى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146631تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حذيفه عبدالكريم صالح على صالح ،  -  26

 منشأة ابوعمر بملن عيدالكريم صالح على صالح-وصؾ الـتأشير:   ، ش االسفلت 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146635احمد حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، المساكن التعاونيه ش الموميه الزلازيك ملن عمر دمحم عبدالوهاب الكيالنى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113ي تاريخ وف 146636دمحم احمد عبده متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الـتأشير:   ، خلؾ مستشفى د.شريؾ عمر بملن دمحم احمد عبده متولى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146651كريم حجازى درويش حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ماعيلوصؾ الـتأشير:   ، ميت ربيعه ملن عاطؾ جوده احمد اس

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  146636ريهام حسن احمد سيد احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ملن هوايدا  وسحر وتعانى ونورا احمد على حسن -, وصؾ الـتأشير:   ، ش انور السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146625لم    ابراهيم سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  31

 الزلازيك بملن ريحان سعيد ابراهيم السيد-حى مبارن -الـتأشير:   ، ش عبدالعزيز سعد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146625ابراهيم سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

الزلازيك بملن ريحان سعيد ابراهيم -الزراعه -التنجيد -:   ، للمذكور محل رئيسى آخر عن نشاط سوبر ماركت ش المعاهده الـتأشير

 السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146625ابراهيم سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 الزلازيك بملن ريحان سعيد ابراهيم السيد-الزراعة -لتنجيد ا-الـتأشير:   ، ش المعاهدة 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146626زينات جمال عبدالحميد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 وصؾ الـتأشير:   ، الؽار بملن اشرؾ كمال ابراهيم

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  146621، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الكمار للنمل والرحالت وتجاره السيارات  -  35

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، مساكن المرور منيا الممح 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  146634مؤسسة المصرى لتعبئة المواد الؽذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 رية السالم ملن نفيسه عبدالمادر مسعود العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146643كريم على على حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 ملن دمحم ابراهيم عبدالرحمن  -شبراالنخلة  -الـتأشير:   ، شارع كمال الدهشورى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  145441رد ،  سبك ليده برلم    ايمن فؤاد احمد حسب هللا ، تاجر ف -  36

 الدور االرضى 45ا عماره  36الـتأشير:   ، افتتح فرع فى الماهره الجديده لطعه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146642حسام دمحم عطوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 عزبة رسالن بملن بهاء مرسى ابراهيم هالل-تأشير:   ، الؽار الـ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146631دمحم دمحم محمود شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 الـتأشير:   ، ابوطواله منيا الممح ملن سهام محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146644فرد ،  سبك ليده برلم    دينا دمحم دمحم عبدالمادر ، تاجر  -  41

 منشأة ابوعمر بملن رضا عبدالعال منصور على-الـتأشير:   ، عزبة ابوحميدان ابو اسماعيل 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21111113وفي تاريخ  146624دمحم عبدالبديع دمحم عبدالبديع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتأشير:   ، الهيصميه فالوس ملن دمحم فاروق سليمان مناع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  161162احمد سامى السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 الصالحية / بملن جمال احمد خليل  3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  146633بطحيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم اشرؾ الكومى عفيفى  -  44

 وصؾ الـتأشير:   ، طريك عبدالمنعم رياض بملن هيثم دمحم على مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146656هند دمحم شولى بدر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 الـتأشير:   ، اوالد سالم المرين ملن على على عطيه لاسم

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  146634حماده عبدالحميد عبدالمادر عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 الزلازيك بملن السيد دمحم دمحم عبدالعزيز-النحال -, وصؾ الـتأشير:   ، شارع البيومى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  146644دمحم عبدالحكيم دمحم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 الـتأشير:   ، االسفلت مدخل منشاه ابوعمر ملن عبدالكريم صالح على صالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111113 وفي تاريخ 146623محمود دمحم سميح احمد لاعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 وصؾ الـتأشير:   ، الشوريه بردين بملن نجفه نوبى حسين

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  146664مصطفى ماجد ابوبكر الصديك عطيه شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بنى هالل بملن ماجد ابوبكر الصديك عطيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146642ابتسام الشحات دمحم سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 مركز صان الحجر بملن رضا عبدالعظيم عبدالمجيد-الـتأشير:   ، كوبرى سليم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114تاريخ وفي  146663صابر خليل  دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، المطاوية بملن خليل دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146664وائل عبدالرحمن عمران عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 حمن عمرانوصؾ الـتأشير:   ، الملكيين البحريه الحسينيه ملن سالم عبدالر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146641اميره امين ابو هاشم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الـتأشير:   ، تل مفتاح ملن حسن شحاته سليم السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146663نجوى السيد سعد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الـتأشير:   ، النحاسين بجوار كوبرى الروشدة بملن دمحم باز عبدالصادق

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146662رضا عبدالعال عبدالعزيز الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 بى فرجوصؾ الـتأشير:   ، الزنكلون ملن سعيد دمحم عبدالن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146666زينب دمحم محمود ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 الزلازيك بملن السيد دمحم السيد عبدالنبى-حى الزهور -شارع المدينة المنورة  21الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146661سعيد عبدالعزيز دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الـتأشير:   ، حفنا بلبيس ملن  عبدالعزيز دمحم دمحم سالم

تم تعديل العنوان ,  21111114خ وفي تاري 156516ماجد احمد الجميل شعبان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 ش الصفا والمروه حى السالم ثان الزلازيك ملن دمحم سعد السيد 14وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146646نادر عزت الياس سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 لمؽازى ابوحماد ملن ناديه حامد احمدالـتأشير:   ، حى ا

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146666احمد دمحم صالح دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 وصؾ الـتأشير:   ، الروضه فالوس ملن ابراهيم عبدالؽفار دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146645يده برلم    احمد محمود دمحم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  61

 المالن بملن محمود دمحم عبدالحليم-الـتأشير:   ، دعبس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146611دمحم سامى دمحم سليم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 / خارج زمام بساتين االسماعيلية بملن سامى دمحم سليم مسلم الـتأشير:   ، المنطمة الصناعية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146341باسمة سعيد سعيد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 المبه منيا الممح ملن ايمن دمحم هشام سعيد 2الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146341تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    باسمة سعيد سعيد رفاعى ،  -  64

 ملن ايمن دمحم هشام سعيد -الـتأشير:   ، له محل اخر عن تجاره ورق فى المبة 

وان , تم تعديل العن 21111114وفي تاريخ  122413ابراهيم السيد عبدالسالم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 وصؾ الـتأشير:   ، ش عمر شاهين / االشارة بملن فتفت صالح السيد / الزلازيك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146664هشام عبدالحميد عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الزلازيك ملن هبه فاروق احمد  المساكن التعاونيه-ش احمد اسماعيل -برج الدعاء 12وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146666دمحم شولى عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 الجعفرية بملن شولى عبدالحميد حسن-الـتأشير:   ، ابوتعيلب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146641 سلوى على عبدالمجيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 لرية صفيطة بملن دمحم على عبدالمجيد على-الـتأشير:   ، عزبة ابوعمار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146616دمحم على دمحم على احمد بلطة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ن على دمحم على احمد الـتأشير:   ، كفر ايوب بمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146662السيد صالح السيد دمحم ياسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ملن احمد صالح السيد -الـتأشير:   ، نزلة العزازى 

تم تعديل العنوان ,  21111114ي تاريخ وف 146644احمد طارق سمير احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 وصؾ الـتأشير:   ، الزوامل بملن محمود الشحات دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146661ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 لحميدوصؾ الـتأشير:   ، االخيوه بملن عبدالحميد ابراهيم عبدا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146666السيد عدلى دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 الـتأشير:   ، كفر العلماء تل اسمونى فالوس ملن رضا دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146341باسمة سعيد سعيد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 المبه منيا الممح ملن ايمن دمحم هشام 2الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن تصنيع كرتون وتدوير مخلفات فى محل 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146644عبدالعزيز دمحم عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 :   ، طريك كفر العدوى فالوس بملن دمحم ايمن جمال عطيهوصؾ الـتأشير

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146611دعاء احمد جمال صالح على ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 وصؾ الـتأشير:   ، المنطمة الصناعية / خارج زمام بساتين االسماعيلة بملن سامى دمحم سليم مسلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  141533احمد دمحم ابراهيم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 الـتأشير:   ، كفر عمار / لنتير بملن شادية خليل عبدالمادر 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146664احمد دمحم رضا عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 العزيزيه ملن ابراهيم مصطفى شاهين-وصؾ الـتأشير:   ، ش مسجد ابو النصر 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  146665دمحم جمال السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ، الؽزالى فالوس ملن جمال السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  156516حمد الجميل شعبان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماجد ا -  61

 ش الصفا والمروه حى السالم ثان الزلازيك ملن دمحم سعد السيد السحراوى14وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146661رضا دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 فالوس البلد بملن ابراهيم دمحم كمال الدين ابراهيم-الـتأشير:   ، ش الجامع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146665حسام حنفى عطيه الصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 الزلازيك بملن خالد ابراهيم على السيد-المومية -آل يونس برج -الـتأشير:   ، شارع الؽشام 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146643رجاء كاشؾ محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 الـتأشير:   ، ش المركيزه ابوحماد ملن دمحم احمد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  144665ك ليده برلم    ايمن دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  64

 ، كوبرى الرست / صان الحجر بملن ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146613مصطفى عوض هللا دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 وصؾ الـتأشير:   ، الخيس ابوحماد ملن  عوض هللا دمحم عوض هللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146615احمد حمدى ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتأشير:   ، كفر دمحم حسين شارع الصاوى ملن/ حمدى ابراهيم دمحم عبدالمجيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146661ياسر لطب ممبل عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 دمحم الـتأشير:   ، الصالحية المديمة بملن عليه دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146614منصور محمود دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت العز ملن  محمود دمحم عبدالمطلب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  161111ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، تم الؽاء الرئيسى االخر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  161111ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، تم الؽاء الرئيسى االخر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  161111فرد ،  سبك ليده برلم     ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر -  11

 الـتأشير:   ، تعديل المحل الكائن بناحية ش سعد زؼلول بجوار معهد الفيتات الدلهلية الى رئيسى اخر و الؽائه بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  161111م    ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  12

 الـتأشير:   ، تعديل المحل الكائن بناحية ش سعد زؼلول بجوار معهد الفيتات الدلهلية الى رئيسى اخر و الؽائه بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  146646دمحم عيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 لصاصين الشرق الحسينيه ملن  عيد السيد على-، نادى الصيد طريك االسماعيليه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146641هند سعد ابراهيم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 عامر بملن حسن السيد دمحم فهمىم. ابو-الـتأشير:   ، عزبة ابوزيدان 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146612عبدالمعطى احمد دمحم الهادى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الحمام بملن مها عبدالرحمن عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146661  سامى دمحم احمد على حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  16

 الـتأشير:   ، الحجازيه الحسينيه ملن رفعت دمحم عطيه بهنساوى

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146111عايد دمحم علوان مسلم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 حماد ملن انتصار الحسن عبدالصمد دمحموصؾ الـتأشير:   ، كفر زيدان منديل ابو

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111115وفي تاريخ  146111منى عبده السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 فلل الجامعة بملن احمد  يوسؾ ابراهيم االفندى-ش عبدهللا ابومسعود  4، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  63141جر فرد ،  سبك ليده برلم    حازم عطية محمود ابراهيم ، تا -  11

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش سيد مرعى بجوار عمارة احمد ابو الحسن منيا الممح ملن صالح عبدالحليم حافظ السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115يخ وفي تار 126245ابتسام دمحم عبدالعظيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 كفر موسى عمران ملن سمير فتحى دمحم محمود -الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146114سماح عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 دالرحمن شلبى سماكين الؽرب ملن السيد عب-الـتأشير:   ، عزبة حنانه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146344اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 / سوق االتنين / المرين بملن احمد فؤاد عبدالحميد محمود  2وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146344سبك ليده برلم     اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  -  113

 ملن  احمد فؤاد عبدالحميد /  مكتب مماوالت عمومية -وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر بناحية شارع سوق االثنين 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146112حسن دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 وصؾ الـتأشير:   ، الميساريه ملن ثناء احمد يوسؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146116محمود باز دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 شارع النمطة بملن باز دمحم ابراهيم-الـتأشير:   ، جزيرة عليوة 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146123لحسينى دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم ا -  116

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن دمحم الحسينى دمحم

عنوان , تم تعديل ال 21111115وفي تاريخ  146114احمد عبدالجواد موسى عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الصالحيه ملن دمحم عبدالحى دمحم دمحم 1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146344اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

ن / المرين / بملن احمد فؤاد عبدالحميد سوق االثني 2وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / ثالجة اسمان مجمدة / محل رلم 

 محمود 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  131515دمحم يحى السيد السيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 كفر الحاج عمر فالوس ملن يحيى السيد السيد مرسى 2وصؾ الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  131515، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم يحى السيد السيد مرسى -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن مماوالت عامه فى كفر الحاج عمر فالوس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146114نورا دمحم عوض رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ير:   ، الشبانات ملن دمحم السيد عوض سليمان الـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  116145على دمحم على على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتأشير:   ، تعدل الى الوكايل الجديدة / بجوار ابراهيم عفشة بملن ابراهيم صبرى على دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146115 عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم -  113

 واحد الصالحية بملن كاميليا ؼنيمى ابراهيم-وصؾ الـتأشير:   ، عزبة جمعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146611اسماء محمود السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتأشير:   ، نشوة بملن حماده على دمحم السيد

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21111115وفي تاريخ  146111راشا شحاته دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 اسامه وايمن بؽدادى ابراهيم(-الشبانات بملن ورثة بؽدادى ابراهيم سليمان)سهام حسنى السيد -الـتأشير:   ، ابو االخضر 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146112رمضان السيد مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 شرى عبداللطيؾ دمحم اسماعيلوصؾ الـتأشير:   ، الملعه ملن ب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146454دعاء دمحم عبدالسميع بفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 ابو الريش ملن عطيه حامد السيد السيد-ش لاسم امين  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  131515ده برلم    دمحم يحى السيد السيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  116

 كفر الحاج عمر فالوس 2وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن مواد بناء فى محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146122احمد دمحم على دمحم على عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 على باشا مبارن المنشيه الجديده فالوس ملن هشام دمحم على وصؾ الـتأشير:   ، ش

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  146616محمود دمحم مختار عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصؾ الـتأشير:   ، الطيبه ملن سماح حمزه اسماعيل 

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  146115جر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالحميد احمد على ياسين رضوان ، تا -  121

 , وصؾ الـتأشير:   ، الزهراء بملن مديحه نجيب ابراهيم توفيك

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146111دمحم امين دمحم عطيه كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 نايوس بملن انجى دمحم دمحم ياسينالـتأشير:   ، ب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146116آالء دمحم ابو مسلم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 ش الثورة )الحدادين ( ملن عليه عبدهللا دمحم الشربينى 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146113بك ليده برلم    عماد احمد سليمان احمد ، تاجر فرد ،  س -  124

 الصالحيه / ملن فتحيه صالح التهامى  4بحر البمر /طريك  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  13111احمد عطية ذكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 ش سعد زؼلول منيا الممح ملن سامح عبدالعزيز السيد 1،  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  13111احمد عطية ذكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 الـتأشير:   ، له محل اخر عن مواد ؼذائيه فى ش المنيل المنشيه الجديده منيا الممح 

تم تعديل  21111115وفي تاريخ  146111عبدالعزيز دمحم سليمان االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يسرى  -  124

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، الكتيبه بلبيس ملن دمحم عبدالعزيز دمحم سليمان االعصر

تم تعديل العنوان ,  21111115خ وفي تاري 146111نعمه عبدالنبى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 وصؾ الـتأشير:   ، السعدين ملن اشرؾ دمحم عزت 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  152143مجدى جوده عبدالؽنى جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن احمد عربى على ابوزيد الديب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146113صالح دمحم عطيه عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 الـتأشير:   ، العلواية بملن دمحم عطيه عبدالمنعم

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21111115وفي تاريخ  146126عماد محمود احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 واحد بحر البمر ملن هشام رحيم دمحم محجوب-الـتأشير:   ،  واحد الصالحيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146116دمحم على دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الـتأشير:   ، البيروم بملن على دمحم الديدامونى على حجازى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111115وفي تاريخ  146454 عبدالسميع بفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دعاء دمحم -  133

الزلازيك ملن عطيه حامد السيد -ابو الريش -ش لاسم امين  1بناحية  146454الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 السيد

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  146121، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     مصطفى رفعت عبدالحميد دمحم على -  134

 , وصؾ الـتأشير:   ، لريه الكوثر الصالحيه الجديده ملن حمد عبده سعود دمحم

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146114دمحم ابراهيم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 الـتأشير:   ، ش جمال عبدالناصر ملن ابراهيم على السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146152احمد مختار حامد عبدالفتاح حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الماسورة بملن اشجان يسرى احمد جندية 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146141، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وسام رفعت جوده عبدالخالك -  134

 وصؾ الـتأشير:   ، كرديده منيا الممح ملن  رفعت جوده عبدالخالك

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  146144محسن صالح عبدالمحسن زكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 تأشير:   ، لريه السالم بلبيس ملن دمحم دمحم رجبالعنوان , وصؾ الـ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146146رمزى دمحم منصور سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 الـتأشير:   ، الحرية ملن/  دمحم منصور سليم

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146134ليده برلم    دمحم السيد محمود عبدالعزيز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك  -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الؽشام الموميه الزلازيك ثان ملن سونيا السيد صادق الدرع

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146156مجدى عبدالنبى حسن على ديوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 :   ، ابو سمران بملن حسنى عبدالنبى حسن وصؾ الـتأشير

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  146133اسامه دمحمى سيداحمدعبدالعال الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه طريك بليس العاشر  ملن دمحم عبدالفتاح حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146121دمحم السيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 الـتأشير:   ، انشاص البصل ملن السيد احمد دمحم 

, وصؾ تم تعديل العنوان  21111116وفي تاريخ  146134دمحم محمود جاد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 الـتأشير:   ، حوض الطرفه الزلازيك ملن احمد دمحم ابوالخير

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146131دمحم محمود عبدالحميد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 وصؾ الـتأشير:   ، طهرة حميد ملن وليد محمود عبدالحميد 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  146126دالهادى الصالحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ياره مصطفى حامد عب -  146

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، عزبة الصالحى المنايات ـ ملن/ مصطفى حامد عبدالهادى الصالحى

تعديل العنوان , وصؾ تم  21111116وفي تاريخ  146141دمحم دمحم مصطفى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 الـتأشير:   ، الجماليه الحسينيه ملن عماد دمحم مصطفى حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146142حسام دمحم هاشم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 الـتأشير:   ، شلشلمون ملن سعاد على بيومى 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146151مد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فايزه فتحى بيومى سيد اح -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون ملن فرج ابو العال امام على

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  146132اكرامى الحسينى دمحم حسانين سراج الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، العبايدة / بجوار كافتيريا عصام / العزيزية بملن زينب عواد سليمان الجيد  العنوان , وصؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146125سوزى عبدالحميد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الح الدين احمد االخيوه ملكدمحم ص-سماكين الشرق -الـتأشير:   ، عرب الؽريزة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146125سوزى عبدالحميد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

بناحية ع تبع سماكين  2116-6-24والؽى فى  2114-1-21فى  136346الـتأشير:   ، كان لها محل مدشة فول سودانى برلم 

 االخيوه  -الشرق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146124وليد دمحم عامر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 الـتأشير:   ، السماعنه / بملن احمد دمحم عامر سليمان 

ديل العنوان , تم تع 21111116وفي تاريخ  146144دمحم حسين عبدالمطلب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 وصؾ الـتأشير:   ، اوالد سيؾ ملن حسين عبدالمطلب عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146151امال سعيد ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 الـتأشير:   ، الطويله فالوس ملن شعبان السيد فرحان سالم

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146124د عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    بسمه حسان السي -  156

 وصؾ الـتأشير:   ، سنهوا ملن/ جمال خليل مؤمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146143المط الكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 بوسبيبه المرين ملن عطيه السيد علوان دمحمالـتأشير:   ، ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146146على عبده سالمه زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 الـتأشير:   ، رمسيس صان الحجر ملن دمحم السيد عماره

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  146136سبك ليده برلم    سلوى عبدالرحمن عبدالجليل عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،   -  151

 ش عابدين يوسؾ بن الزلازيك ملن/ رئيفة احمد احمد السمنودى13العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146131احمد دمحم مهران عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 شير:   ، نوبه ملن محفوظ فوزى عبدالعزيزالـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146145وليد ابراهيم جوده رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتأشير:   ، الحميديه منيا الممح ملن  جوده ابراهيم جوده

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  141116سبك ليده برلم    عبدالمنعم على حسب هللا زايد ، تاجر فرد ،   -  162

 وصؾ الـتأشير:   ، سواده بملن نبوية دمحم حسين عالوى 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  146135رافت عبدالخالك رافت عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 صان الحجر ملن عبدالخالك رافت عباس وصؾ الـتأشير:   ، المسلميه دهشور م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146136امال دمحم ابوزيد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 الصالحية الجديدة ملن/ ممدوح ماهر عبده احمد 6مجاورة  2بلون   2مولع  1عمارة  4الـتأشير:   ، شمة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  146141انه يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عادل عوض شب -  165

 الـتأشير:   ، كوبرى الحاج احمد صان الحجر ملن عطيه يوسؾ عطيه خليل

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21111114وفي تاريخ  151646عائشه موسى السيد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتأشير:   ، تعدل الى عرب الفدان ملن منصور حسن عساؾ 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144614سالمه محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

بنشاط استيراد فيماعدا  511111براسمال  -بناحية كفر ابومسلم  2وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر محل رلم 

 6من المجموعة  36والفمرة  11المجموعة 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146161هناء محمود احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن مجدى عبدالعزيز عبدالممصود

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  146162لحى عبدهللا حسن جادو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حماده عطيه مص -  161

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون بجوار كوبرى سيدى منصور ملن مصلحى عطيه مصلحى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى الصنافين ملن صالح دمحم دمحم الهادى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ادى وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى الصنافين ملن صالح دمحم دمحم اله

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 ملن مختار ناصر شفيك ا-وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى بنها امتداد شارع المرور اعلى كافتريا السرايا 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 ملن مختار ناصر شفيك ا-وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى بنها امتداد شارع المرور اعلى كافتريا السرايا 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146164سبك ليده برلم    عبدالفتاح الشحات دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،   -  144

 وصؾ الـتأشير:   ، صفيطه ملن احمد جالل على دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146153نفيسه يوسؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 نه ملن فوزى حسين مرسىالـتأشير:   ، عزية الزرليه /تبع هرية رز

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  146166شريؾ فكرى عبدالعزيز عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 , وصؾ الـتأشير:   ، بهنباى الزلازيك ملن فكرى عبدالعزيز عبدالعظيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146143  دمحم ابوزيد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  144

 هناء احمد عبدالممصود السبكى-الـتأشير:   ، ع ابوزيد تلحوين الزلازيك ملن احمد واسماعيل وهاله ابوزيد سالم دمحم

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 21111114وفي تاريخ  165133احمد ابراهيم دمحم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 الـتأشير:   ، ش االنتاج / بملن ابراهيم دمحم ؼانم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، اصبح فرع 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  142566ه برلم    نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  161

 وصؾ الـتأشير:   ، الرئيسى االخر اصبح فرع بالعنوان / الدور السادس برج شعيب  المنتزه ملن هشام دمحم يوسؾ سيد 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  165133ؼانم للتصدير والتوكيالت التجارية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 وصؾ الـتأشير:   ، ش االنتاج / بملن ابراهيم دمحم ؼانم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146141السيد ناصر اسماعيل عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 زوصؾ الـتأشير:   ، كفر زيدان منديل ابوحماد ملن منصور اسماعيل عبدالعزي

 21111114وفي تاريخ  146146مؤسسة العبودى  لتجارة لطع ؼيار االالت الزراعية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة الرفاعى / انشاص الرمل بملن اكرام حلمى دمحم دمحم عبدهللا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146156سبك ليده برلم    دمحم ؼنيم عمرى متولى ، تاجر فرد ،   -  164

 الـتأشير:   ، كفر شلشلمون بملن ؼنيم عمرى متولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146154رضا خيرى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 مسلم فتوح اسماعيل السعدىالـتأشير:   ، مالمس منيا الممح ملن 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146166عاطؾ فتحى مصلحى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن احمد دمحم دمحم العزازى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146163  دمحم عرالى دمحم فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  164

 الـتأشير:   ، بنى شبل ملن عرالى دمحم فرج عامر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146155احمد يوسؾ على طرطور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتأشير:   ، ش الميساريه ملن حامد على حامد طرطور

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146165شريؾ عبدالمنعم محمود درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ منيا الممح ملن خالد عبدالمنعم محمود

تعديل العنوان , وصؾ  تم 21111114وفي تاريخ  146154هانى سمير شعبان السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، طريك هرية الجديد بملن صالح الدين ابراهيم خليل

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146145محمود طه عفيفى عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، بيشه عامر منيا الممح ملن رضا حسن احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144661عادل حسن على جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد  -  112

 ش عنانى لسم المنتزة ملن دمحم جمعه السيد 5الـتأشير:   ، تعدل الى 

ديل العنوان , وصؾ تم تع 21111114وفي تاريخ  143414دمحم رضا السيد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، انشاص الرمل اول طريك حفنا بلبيس ملن حنان ؼريب عبدالوهاب مشتول السوق

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144614سالمه محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 يد عباس منيركفر ابو مسلم ملن سع 2وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144614سالمه محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

بناحية  كفر ابو  2115-11-31فى  144614وصؾ الـتأشير:   ، له محل  مخلفات المصانع الؽير خطرة واعاده تدويرها برلم 

 مسلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  146142مد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانم دمحم اح -  116

 ، الجديده ملن صالح عبدالحميد متولى جمال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146161محمود احمد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 شير:   ، ميت ربيعه بلبيس ملن السيد محمود احمدالـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  151646عائشه موسى السيد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، تعدل عنوانه الى عرب الفدان ملن منصور حسن عساؾ

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146164فرد ،  سبك ليده برلم    محمود على الدين دمحم احمد ، تاجر  -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزلازيك المبلى ملن سعيد على الدين دمحماحمد

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146151دمحم مسلم فاروق عبدالمادر شندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 تأشير:   ، كفر ميت بشار منيا الممح ملن احمد فاروق عبدالمادروصؾ الـ

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، الدور السادس برج شعيب  المنتزه ملن هشام دمحم يوسؾ سيد

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشير:   ، الدور السادس برج شعيب  المنتزه ملن هشام دمحم يوسؾ سيد

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  146144عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 , وصؾ الـتأشير:   ، ميت بشار ملن الست دمحم نور الدين 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  146161مرفت عوض سليم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشير:   ، سماكين الؽرب / بملن دمحم السيد سالم على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  141115عبدالعزيز ابراهيم الشحات السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى المناجاه الكبرى مركز الحسينيه ملن ابراهيم الشحات السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144114   ابراهيم حسن ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  216

 الـتأشير:   ، المساعيد الناصريه صان الحجر ملن سعديه دمحم دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  125616احالم دمحم شعبان دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

محل رئيسى آخر مكتب لتجارة البويات والمذيبات وصبؽات االخشاب ونمل البضائع  تابع للسجل التجارى رلم  الـتأشير:   ، افتتاح

 بناحية الطاهره حميد ملن السيد عز الدين ابراهيم السيد  2111-2-26فى  125616

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146114دمحم حسن عبدالمنعم حسن جباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 المزينين المرين ملن حسن عبدالمنعم حسن 51وصؾ الـتأشير:   ، عمار 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144116اسالم حسن عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 لازيك ملن هشام دمحم عبدالعزيز موسىش مكه حى السالم فلل الجامعه  الز 4وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146161احمد عالء عبدالنبى عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، الجديده ملن عبدالنبى عزب فرحات 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111في تاريخ و 145636نبيل كمال يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ش ابراهيم ابوؼريب الزلازيك بحرى الزلازيك ملن هاشم السيد عبدهللا 11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146164الزينى دمحم عبدالسالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الزنكلون ملن يسريه بهاء عبدهللا -حطه وصؾ الـتأشير:   ، ش الم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  125616احالم دمحم شعبان دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، الطاهره حميد ملن السيد عز الدين ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  125616ك ليده برلم    احالم دمحم شعبان دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سب -  214

طهره حميد ملن سامح عز الدين -بناحية ع العزيزيه  2111-2-26فى 125616الـتأشير:   ، لها مكتب رحالت ونمل عمال برلم 

 ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146114السيد احمد السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 ملن احمد السيد دمحم ابراهيم  -وصؾ الـتأشير:   ، المالن 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144115سالمه سامى سالمه عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 ه عبدالسالموصؾ الـتأشير:   ، كفر دنوهيا الزلازيك ملن سامى سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144116على احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 الـتأشير:   ، كفر دنوهيا الزلازيك ملن احمد دمحم على احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146166يسن احمد عبده السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الـتأشير:   ، ش سعد زؼلول منيا الممح ملن مصطفى عبدالعزيز احمد نصر هللا

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  162146تامر متولى خليل الحرايرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

برأسمال عشرة آالؾ جنيه بناحيةش   162146تابع للسجل التجارى رلم وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر بماله وتموين 

 الجيش ملن فاطمه محمود بندارى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144161السيد هاشم امام السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 حامد اسماعيل الحسينيه ملن رضا مؽازى-الـتأشير:   ، تعدل الى العصلوجى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146161احمد ابراهيم ابوهاشم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشير:   ، لريه السالم بلبيس ملن سعيد عبدالمنعم صالح دمحم على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146113   ماهر السيد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  222

 الـتأشير:   ، طريك عبدالمنعم رياض بلبيس ملن على دمحم دمحم ؼنيمى

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146111اموره عبدالناصر دمحم احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 خله ملن اسالم دمحم محمود دمحموصؾ الـتأشير:   ، شبرا الن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144114عماد عبدهللا السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 الـتأشير:   ، ع على جبره الصوه ابوحماد ملن احمد حسين رضوان

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  145135بك ليده برلم    عبدالسالم احمد عبدالسالم السيد ، تاجر فرد ،  س -  225

 ش مكتبه الؽد حى مبارن الزلازيك ملن على عيد صالح 2وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى 

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  156411اشرؾ سمير عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

وتصد ير /  6من المجموعة  36والفمرة  11الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / مكتب استيراد عدا المحموعة العنوان , وصؾ 

 / بردين / مركز الزلازيك  2بناحية محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146141محمود دمحم على مدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 ير:   ، ش الجمعيه الشرعيه الحناوى الزلازيك ملن  دمحم على مدنىالـتأش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146166شيماء سمير سمير خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 الـتأشير:   ، ش الوحده المحليه الجديده منيا الممح ملن ابراهيم عبدهللا اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146112دوى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ب -  221

الـتأشير:   ، ش نصر مسعود منيا الممح ملن محمود ودمحم واحمد وعبدالرحمن وعكاشه وكوثر عيسى احمد عبدهللا وزينب محمود 

 دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  162146تامر متولى خليل الحرايرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الجيش ملن فاطمه محمود بندارى 

العنوان , تم تعديل  21111111وفي تاريخ  162146تامر متولى خليل الحرايرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 بناحية ش الجيش ملن متولى ابراهيم 2116-3-14فى  162146وصؾ الـتأشير:   ، له سوبر ماركت برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  46416هشام محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 جدى محمود دمحم محمودالـتأشير:   ، تعدل الى المحطه  انشاص الرمل ملن م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146146جمال دمحم شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 الـتأشير:   ، ازولين الحسينيه ثان /الحسينيه ملن لوته دمحم ابوالمعاطى

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144111   منصور دمحم منصور محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  234

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ابو بكر الصديك ملن دمحم محمود احمد الدرينى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146116انتصار الحسن عبدالصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 لن عايد دمحم علوان مسلم مصباح وصؾ الـتأشير:   ، كفرزيدان منديل م

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146163ايمن فتحى عبدالؽنى عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 الزلازيك ملن دمحم احمد دمحم الشيخ-الحريرى -ش دمحم عبدالرحمن  11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146161لدربيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم سعيد دمحم دمحم ا -  234

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الدرابشه من ش الصفر  المرين ملن سعيد دمحم حسن

لعنوان , تم تعديل ا 21111111وفي تاريخ  143314كمال دمحم عبدالنبى دمحم الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 وصؾ الـتأشير:   ، الحرية بملن دمحم كمال ابراهيم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144113مصطفى احمد كامل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصؾ الـتأشير:   ، ش هندسة الرى ملن احمد كامل دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144113ر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى احمد كامل دمحم احمد ، تاج -  241

بناحية ش هندسة   2111-1-11والؽى فى  2115-5-14فى  144465وصؾ الـتأشير:   ، كان له محل تجارة ادوات منزليه برلم 

 الرى ملن احمد دمحم عبدالجواد 

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  146164فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى حسن عبدالحليم دمحم الجاللى ، تاجر  -  241

 ش المولؾ الزنكلون الزلازيك ملن  حسن عبدالحليم دمحم الجاللى5العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

ن , تم تعديل العنوا 21111111وفي تاريخ  146561دمحم عبدالحكيم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 وصؾ الـتأشير:   ، السماعنه / بملن عبدالحكيم عبدالرحمن احمد خليل 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144111سمير دمحم عبدالرؤؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 وصؾ الـتأشير:   ، سلمنت بلبيس ملن كامل احمد مختار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146165، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماجده عبدهللا دمحم حسن  -  244

 الـتأشير:   ، المراحله الروضه فالوس ملن لطب سيد على دمحم شحاته

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146144مصطفى دمحم مصصفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 ملن كريم كامل عبدالحميد صوان  -طريك بلبيس  -تأشير:   ، بجوار مصنع دى اس دى وصؾ الـ

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146144مصطفى دمحم مصصفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 ملن سامى مصطفى -امتداد ش البوستة  -وصؾ الـتأشير:   ، ش اسوان 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  146144دمحم مصصفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     مصطفى -  244

 استيراد ادوات منزلية  -ش احمد سالمة  1وصؾ الـتأشير:   ، 

العنوان , تم تعديل  21111111وفي تاريخ  146116عادل عبدالعظيم على دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 وصؾ الـتأشير:   ، نهايه ش بورسعيد الحسينيه ملن ميداء وليد لدوره

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146162احمد يوسؾ ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 الـتأشير:   ، كفر ابو طه المرين ملن مصطفى احمد يوسؾ ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  146111احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  251

 الـتأشير:   ، ش البحر بملن السيد احمد عمرو 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144112امانى دمحم عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 تأشير:   ، اباظه منشاه ابوعمر ملن دمحم عبدهللا محمودالـ

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  156411اشرؾ سمير عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 بردين الزلازيك ملن اسماء حلمى عبدالفتاح 2العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  156411ط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ سمير عبدالباس -  253

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له محل اخر عن االت ومعدات صناعيه فى بردين الزلازيك

عديل العنوان , تم ت 21111112وفي تاريخ  144111دمحم حسنى حسانين علوان الحكيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 بملن حسانين حسنى حسانين  11جمعية العدلية المنطمة  41وصؾ الـتأشير:   ، لرية السالم لطعة 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144121ابراهيم احمد ابراهيم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 م محمودوصؾ الـتأشير:   ، حفنا ملن سعيد ابراهي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144113عمر ممدوح السيد دمحم عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 وصؾ الـتأشير:   ، العزيزيه ملن احمد عباس ؼنيم

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144144احمد عبدالمنعم مؽاورى مؽاورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 وصؾ الـتأشير:   ، بير عمارة ملن وداد دمحم منسى 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  145241عبدهللا احمد مصطفى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 وصؾ الـتأشير:   ، ش زاويه ابودلن  بلبيس ملن زكريا كامل صابر المالكى

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  145241مكتب المهندس عبدهللا احمد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش زاويه ابودلن  بلبيس ملن زكريا كامل صابر المالكى

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144131محمود دمحم ابراهيم حسانين حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشير:   ، بحطيط ابوحماد ملن دمحم ابراهيم حسانين

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  144141ابراهيم حلمى على عبدالممصود نور الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 لوس ملن سيد احمد دمحم عيدالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعه المنيا فا

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144146ايمن مصطفى عبدالحليم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 وصؾ الـتأشير:   ، دهمشا م مشتول اسوق ملن حسانين دمحم حسانين عنتر

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144144ليده برلم    كريمه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك  -  263

 وصؾ الـتأشير:   ، منزل نعيم فالوس ملن حسنى فتحى دمحم

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  144121عبدالرحمن ابراهيم السيد حسن البلبيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 عيسى بملن عطيه ابراهيم السيد العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش حسينى

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  143462محمود سليمان فتحى عبده خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 وصؾ الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن احمد محمود دمحم دمحم النجار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144124ه برلم    حامد وحيد حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  266

 الـتأشير:   ، المسلميه ملن وحيد حامد لناوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144135سمر عماد سيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 دمحم دمحمالـتأشير:   ، الطويلة بملن السيد عبدالحميد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  146555دمحم شحاته عبدالرحمن امام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش الصمايده منطمة الشروق /لصاصين الشرق مل عزازى عبدالعال عبدالجواد 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144124د ،  سبك ليده برلم    صابر بدوى صابر سليم العطار ، تاجر فر -  261

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الماسوره المنايات الزلازيك ملن حسن عباس مباشر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144136سعيد دمحم حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 شيخ حامد عليم ابوحماد ملن عبدالفتاح السيد علىالـتأشير:   ، ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  145454مجدى دمحم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 الـتأشير:   ، تعدل المالن الى نجالء ابوالفتوح عبدالهادى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144134،  سبك ليده برلم     دمحم عبدالرحيم ابراهيم على ، تاجر فرد -  242

 الـتأشير:   ، كفر سعد تبع شبرا السالم ملن/ حسين عبدالرحيم ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144112عبدالمسيح عبدهللا شفيك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 أشير:   ، كفر يوسؾ سالمه ملن/ عبدهللا شفيك جرجس سالمةوصؾ الـت
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144134السيد الديدامونى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 المرين  ملن خالد عبدالرؤؾ حسن حسين-وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة السعديه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144145ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عايده دمحم عطيه -  245

 الـتأشير:   ، ع المناجاه الكبرى الحسينيه ملن يوسؾ محمود عبدالعزيز

عديل العنوان تم ت 21111112وفي تاريخ  144123شمس الدين السيد حاتم ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش عابدين المنايات الزلازيك ملن  دمحم دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144114محمود سامى عبدالعزيز لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 وصؾ الـتأشير:   ، هرية رزنة بملن سامى عبدالعزيز لطب 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144114عمرو كامل ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايه -  246

 بلبيس ملن  كامل ابراهيم دمحم ابراهيم -وصؾ الـتأشير:   ، حوض اول الجبل المستجد 

تم تعديل العنوان ,  21111112تاريخ وفي  144121سامح سمير السيد السيد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ ملن سمير السيد السيد موسى

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  144126عبدالنبى حسين عبدالرحمن حسين عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 سين عوؾالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن  حسين عبدالرحمن ح

تم تعديل العنوان  21111112وفي تاريخ  144111حسنى عبدالمنعم دمحم عبدالظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 , وصؾ الـتأشير:   ، سواده ملن عبدالمنعم دمحم عبدالظاهر 

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  144142عبدالرؤؾ كمال عبدالرحمن متولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، البالشون ملن/ كمال عبدالرحمن متولى صمر

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144115عواطؾ عبدالفتاح محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 وصؾ الـتأشير:   ، منية سلمنت ملن/ سعيد دمحم حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144126دمحم محمود على حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 الـتأشير:   ، كفر دمحم حسين ملن صباح رجب على احمد

عديل العنوان , تم ت 21111112وفي تاريخ  144116اشرؾ السيد دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المعهد الدينى برج العسلى ملن/ هشام دمحم ابوهاشم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  161641احمد دمحم محمود دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 ود دمحم عباساوالد سيؾ ملن دمحم محم-الـتأشير:   ، تعدل الى عزبة الجرجور  

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144143احمد سمير دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 الـتأشير:   ، ش الصحه المدرسيه م من ش سعد زؼلول ملن دمحم على الهندى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144131ابراهيم احمد صباح دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 الـتأشير:   ، الروضه بلبيس ملن دمحم صباح دياب

العنوان , وصؾ  تم تعديل 21111112وفي تاريخ  144116طارق عبدهللا دمحم السيد وفا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتأشير:   ، كفر الحاج عمر ملن منى السيد احمد سليم

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144111ابراهيم طلبه ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، النخيلى ملن/محمود عبدهللا عثمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144141تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    أميره معتك عويض سليم ،  -  211

 لرية السالم بملن معتك عويض سليم-الـتأشير:   ، عزبة الجمهورية 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144136محمود دمحم عدلى يوسؾ الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، االسديه ملن خالد دمحم حسن عبدهللا وصؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144125احمد السيد حسن دمحم داؤد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، الهمشرية ملن/ شريؾ حسينى بالسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144111برلم    سامى دمحم صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  214

 الـتأشير:   ، ش سعد زؼلول بجوار مدرسة الزراعة  ملن/ على دمحم صالح احمد

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144132اشرؾ دمحم عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 ، اباظه اكياد البحريه فالوس ملن دمحم عبدالفتاح عبدالعالوصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111112وفي تاريخ  144122دمحم سليمان عبدهللا موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الدين كمال عبدالرازق جوهر ش عبدهللا بن مسعود فيال كمال عبدالرازق جوهر فلل الجامعه الزلازيك ملن شهاب6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144131احمد عبدالرحمن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشير:   ، سوادة بملن اسامه عبدالرحمن على حسن

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  144133شيماء سالمه ابراهيم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر عبدهللا دهمشا مشتول السوق ملن دمحم عطا السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144146محمود ابراهيم محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ئل اشرؾ دمحموصؾ الـتأشير:   ، الولجا ـ ملن/ وا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144145عبدالواحد دمحم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 سعود البحرية بملن دمحم عطيه السيد-الـتأشير:   ، ابو شميس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113 وفي تاريخ 144156على احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، ش عبدالمنعم رياض بلبيس ملن كوثر مؽاورى احمد البؽدادى

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  144161هانى عبدالحميد متبولى على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ق ملن عبدالحميد متبولى على سالمه, وصؾ الـتأشير:   ، ش احمد عرابى مشتول السو

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144161نجالء سعيد السيد احمد البكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 وصؾ الـتأشير:   ، طحله بردين الزلازيك ملن دمحم سليمان عبدالمجيد

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144141،  سبك ليده برلم     ناجى ثابت هاشم ابراهيم الحلبى ، تاجر فرد -  314

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت يزيد منيا الممح ملن مديحه ابراهيم مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  142353سامى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

عن نشاط اصالح موتو سيكالت برأسمال عشرة آالؾ  142353محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم الـتأشير:   ، افتتاح 

 جنيه بناحيه كفر حفنا ملن حسين دمحم الشحات السيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144144شيماء جمال السيد محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 ، سعود المبليه ملن رجب ناصؾ السيد على   الـتأشير:

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144144احمد ثابت عبدالعظيم دمحم العكشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 الزلازيك ملن دمحم على دمحم عوده -الموميه -ش ابراج المتولى من ش الؽشام  2وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144165دى عبده عبدالاله مازن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وج -  316

 الـتأشير:   ، السعديين منيا الممح ملن احمد عاطؾ دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21111113وفي تاريخ  144164السيد كامل دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن نسمه محمود احمد عفيفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  41141ابراهيم دمحم عزازى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، ش التحرير / بملن دمحم دمحم ابراهيم العزازى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144163هزة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عسكر للمالبس الجا -  311

بجوار المحكمة  بملن ورثة المرحومة فوزيه محمود يوسؾ النجار وهم)دمحم احمد مصطفى العيسوى وعالء -الـتأشير:   ، ش البحر 

 ومحمود واحمد ومنتصر(

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  114111تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عبد السالم على على عبد هللا ، -  312

 وصؾ الـتأشير:   ، الصالحية المديمة / شعفورة / بملن صبرين دمحم اسماعيل 

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144154حسام دمحم ابراهيم عطايا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ش مصطفى على لسم الحكماء الزلازيك ملن احمد دمحم احمد عباس 15الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144164حازم لطفى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ملن فتحيه عبدالعظيم عوض-النوافعه -الـتأشير:   ، عزبة ابو طرابيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144151يد عبدالنبى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الس -  315

 الـتأشير:   ، بهجات تبع العصلوجى الزلازيك ملن عبدالنبى السيد احمد

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144166دمحم اسماعيل عبدهللا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشير:   ، ش النمراشى النحال الزلازيك ملن رمضان ابراهيم عبدالحميد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144141دينا عبدالمنعم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 الـتأشير:   ، اكياد البحريه فالوس ملن دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم يوسؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113خ وفي تاري 144161ايهاب دمحم دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتأشير:   ، كفر العلماء فالوس ملن على عبدالهادى على دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144143هاله دمحم عبدالرحمن عفيفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ملن صابر دمحم عبدالرحمنوصؾ الـتأشير:   ، الصنافين المبليه منيا الممح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  116264عبدالفتاح السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

عن نشاط محل لطع سيارات برأسمال عشرة آالؾ بناحية  116264الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 زرليه حسن صالح الزلازيك طريك ال

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144146محمود ابراهيم سيد احمد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 العباسة بملن عبدالعظيم هالل عبدالممصود-وصؾ الـتأشير:   ، الؽوارنة 

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  144151سبك ليده برلم    سعيد عاطؾ عبدالعاطى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،   -  322

 , وصؾ الـتأشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن صفاء السيد عبدالهادى موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144162سالم بسام سالم مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 سهيل ملن/ بسام سالم مصلحىالـتأشير:   ، ميت 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144154السيد صبرى السيد سليم عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الجد من ش مصطفى كامل / بملن فاتن عبدالخالك سليمان 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144156برلم     عمرو حسن حسنى وصيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  325

 ش عثمان بن عفان مساكن الجامعه ثان الزلازيك ملن عواطؾ نجيب نصر دمحم 26وصؾ الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  142353سامى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 ر:   ، كفر حفنا ملن حسين دمحم الشحات السيد الـتأشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  142353سامى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 بناحية كفر حفنا ملن دمحم احمد دمحم بكرى  2111-4-11فى  142353الـتأشير:   ، له محل توريدات برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144153مه سعيد سليمان منسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كري -  326

 الـتأشير:   ، ش الدريسه المنير مشتول السوق ملن امين كمال امين حسين النميطى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144141خالد فاروق عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 حاره النظام لسم النظام الزلازيك ملن سامى عبدالفتاح على3وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  116264عبدالفتاح السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 لازيك ملن ثريا سعد دمحم علىالـتأشير:   ، طريك الزرليه /حسن صالح  /الز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  116264عبدالفتاح السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

بناحية العباسه الكبرى م ابو  2111-3-4فى  116266الـتأشير:   ، له محل تجارة لطع ؼيار وتوريدات لطع ؼيار واستيراد برلم 

 ماد ملن دمحم عبدالفتاح السيد دمحمح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144155احمد دمحم يوسؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 الـتأشير:   ، تل مفتاح ابوحماد ملن دمحم يوسؾ موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  144141دمحم السيد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 الـتأشير:   ، المثلث بحطيط ابوحماد ملن هشام السيد دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144152عبدهللا سعد عبدالسالم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 لموميه الزلازيك ملن احمد دمحم بهاءوصؾ الـتأشير:   ، ش مكه حى السالم ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111113وفي تاريخ  141552حسام فوزى دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 بملن حسام فوزى دمحم ابراهيم  -الـتأشير:   ، الولجا 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  144166   زؼلول على عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  336

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المطاع صان المبليه م صان الحجر ملن احمد جاد عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144161احمد جمال دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 ربيع متولى دمحم دمحم شريؾ  -ملن -الشيخ عيسى  -حية الـتأشير:   ، شارع داير النا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144112السيد دمحم ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 الـتأشير:   ، ش الجمعيه الزراعيه كفر سليمان موسى  ملن دمحم ابراهيم سليمان 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144113عظيم بكرى يمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ عبدال -  331

 وصؾ الـتأشير:   ، ش فاروق النحال الزلازيك ملن ريهام جالل عبدالمجيد

ل العنوان , تم تعدي 21111114وفي تاريخ  115215نجالء دمحم سالم عمر شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 بناحية ش السادات /المنشيه الجديده ملن خليل دمحم ابو الخير 115215وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144116محمود دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 ه الزلازيك ملن دمحم على حسنالـتأشير:   ، المسلمي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 الـتأشير:   ، البيوم ملن ابانوب سمير يوسؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 البيوم ملن ابانوب سمير يوسؾ 2بناحية محل رلم  144164الـتأشير:   ، له محل بماله برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 لن ابانوب سمير يوسؾ البيوم م- 2الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 بناحية البيوم ملن ابانوب سمير يوسؾ 144164الـتأشير:   ، له محل فراكة ارز برلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144162دمحم جمعه حسين عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 جمعة حسين عبد العال  -ملن  -ميت ربيعه  -عزبة الجمالى  -الـتأشير:   ، الدور األرضى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111سومه دمحم حسينى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتأشير:   ، الصوه ابوحماد ملن حسن السيد دمحم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  134414مينا مختار فرج عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 داق الالديوس الـتأشير:   ، ش السوق / سعدون بملن عادل رياض ص

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  144114عبدالرحمن هانى عبدالرحمن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش احمد السيد من ش الماذون فالوس ملن احمد بكر صادق

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144115ه برلم    دمحم عماد عبدالفتاح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  351

 الـتأشير:   ، ش المنيل منيا الممح ملن احمد مصطفى فتحى سحيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144114عصام لطفى السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 رو دمحم دمحم احمد الصاوى الـتأشير:   ، ش سيد مرعى ملن عم

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  144166عبدالرحمن احمد عرالى بيومى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 عزة دمحم محروس على شحاته -ملن  -شارع مصطفى كامل   4العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144424،  سبك ليده برلم     صفاء جمال سعيد دمحم حمدون ، تاجر فرد -  353

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى الرشاح او طريك حفنا / انشاص الرمل بملن حنان ؼريب عبدالوهاب 

يل العنوان , تم تعد 21111114وفي تاريخ  131546دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

بناحية زلاق طاهر /الحريرى /الزلازيك ملن  131546وصؾ الـتأشير:   ،  افتتاح محل رئيسى آخر  تابع للسجل التجارى  رلم 

 عبدالحميد سيد احمد 

ن , تم تعديل العنوا 21111114وفي تاريخ  144164وائل عبدالفتاح على السيد الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 بجوار كلية الدراسات االسالميه فالوس ملن سامى نعيم يوسؾ -وصؾ الـتأشير:   ، الديدامون 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  131546دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 عبدالحميد سيد احمد وصؾ الـتأشير:   ، زلاق طاهر /الحريرى / الزلازيك ملن

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  131546دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

ش عبدالهادى على النحال  23بناحية  2114-5-11فى  131546وصؾ الـتأشير:   ، له مكتب مماوالت وتوريد عماله برلم 

 مود سعد دمحمالزلازيك ملن مح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144161حسن السيد حسن جامع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 الـتأشير:   ، االسديه ابوحماد ملن محمود على عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111عطيه صبرى عطيه فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 صان الحجر ملن زين محمود وهبه محمود-الـتأشير:   ، صان المبليه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144163رحاب دمحم دمحم عواد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، نشوه ملن حسن ابراهيم مهنى يحى الصعيدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144112نسمه دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، ش بورسعيد ابوحماد ملن احمد محسن عاشور عنتر

تعديل العنوان , تم  21111114وفي تاريخ  145156عادل دمحم شحات امام المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 وصؾ الـتأشير:   ، العكاشات / بملن دمحم دمحم سيد احمد الطحالوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144165فتحية دمحم عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 دمحم على عبده  -ملن  -الـتأشير:   ، شارع الجمهورية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144431يد حسن يونس حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الس -  364

 الـتأشير:   ، ش الشبراوى / بملن حسن يونس حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111حنان عبدالحميد سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 تأشير:   ، شبرا النخله ملن عائشه عمرى هجرسالـ

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144114محمود على عبدالرحمن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الساحه الشعبيه ملن مدحت عبدالعزيز السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111سبك ليده برلم     سمير مكرم منصور حبيب ، تاجر فرد ،  -  364

 الـتأشير:   ، ش عمر بن عبدالعزيز ملن امينه دمحم سيد شحاته 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144111اسماء محمود عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 سواده ملن محمود عبدالحميد ابراهيم  وصؾ الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  146316السيد احمد دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، ش المستشفى االميرى الحسينيه ملن سهير عبدالسالم عطوان ؼازى

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144115اجر فرد ،  سبك ليده برلم    هشام حسانين سالم دمحم على ، ت -  341

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الشيخ دمحم هليل منيا الممح ملن رضا عيد حبيب عيد

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144161احمد حسين حسن دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 الزلازيك ملن حسيح حسن دمحم جاب هللا-عزبة مرعى خلؾ مستشفى الجامعه -الـتأشير:   ، ش المهدى وصؾ 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  115215نجالء دمحم سالم عمر شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 ابو الخير وصؾ الـتأشير:   ، ش السادات المنشيه الجديده ملن خليل دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  135534خالد عبدالفتاح عبدالهادى سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المطافى بجوار مسجد الشريؾ بملن فتحى احمد على 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144116ساميه فتوح ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتأشير:   ، السعادات ملن عادل دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144113سليمان عطيه سلمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 الـتأشير:   ، لريه السالم بلبيس ملن ناصر دمحم جابر سليمان

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144131زينب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 وصؾ الـتأشير:   ، منشاه ابوعامر الحسينيه ملن عبدالمادر دمحم عبدالحليم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144116نجالء فهمى زكى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 لزنكلون ملن  فهمى زكى احمد سعدا-الـتأشير:   ، ش جامع الرحمه متفرع من كوبرى الجبانه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  161431دمحم ايمن دمحم حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 الـتأشير:   ، ش م من ش الدروس / بملن سمير دمحم عبد الرحيم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144136ليده برلم     دمحم محمود على ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك -  341

 وصؾ الـتأشير:   ، ش مولؾ االتوبيس /الطريك المؤدى الى المرور ملن دمحم محمود حسينى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144116محمود دمحم احمد على بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 شير:   ، ش المظلوم بلبيس ملن دمحم احمد علىالـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144114صفاء احمد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، نشوه ملن عبدالعظيم سعد صالح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144121ريهام دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 الـتأشير:   ، منية سنتا ملن فرحان دمحم سليمان عطيه 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  141612احمد حمدى عبدالنعيم ادريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 طفىوصؾ الـتأشير:   ، بندؾ منيا الممح ملن دمحم احمد مص

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144133هاله السيد مصطفى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 بلبيس ملن على توفيك على عبدالرحمن -الـتأشير:   ، ش عبدالرؤؾ الربع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  64664احمد على حسن لرلر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 الـتأشير:   ، تعدل المالن الى ابراهيم عمرو السيد عبدالجليل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144131السيد عادل السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 الـتأشير:   ، كفر عبدالنبى منيا الممح ملن  عادل السيد على

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144123دمحم مصباح عبدالمنعم دمحم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر شاويش فالوس ملن منى عوض السيد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  143664دمحم شعبان دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 الـتأشير:   ، افتتح فرع فى  منشيه عرابى السواركه المالن ابوحماد ملن فايز دمحم احمد حسن

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144114هناء السيد رمضان عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 لحميد سعيد  عبدالحميدوصؾ الـتأشير:   ، تل حوين ملن عبدا

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144121محمود عبدالمنعم احمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 امام ات هوم ملن ابراهيم حسين على جاب هللا-وصؾ الـتأشير:   ، ش م من ش طلبه عويضه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  143664رد ،  سبك ليده برلم    دمحم شعبان دمحم ابراهيم ، تاجر ف -  311

 الـتأشير:   ، منشيه عرابى السواركه المالن ابوحماد ملن فايز دمحم احمد حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  113664عبدالعظيم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 شير:   ، ش وجيه اباظه منيا الممح ملن ورثه المرحوم حمدى محمود حسين شرؾ الدينالـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111محمود احمد حنفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 الـتأشير:   ، الحجازية بملن ايمن محمود عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144124سيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    والء محمود ال -  314

 الـتأشير:   ، كفر عمر مصطفى منيا الممح ملن ؼريب عبدالحميد السيد

وان , تم تعديل العن 21111114وفي تاريخ  144114سعيد دمحم عبدالعظيم الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الزلازيك ملن عيد جاب هللا على-المبرة -وصؾ الـتأشير:   ، ش الفتح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144115دمحم عبدالرحمن السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتأشير:   ، ؼزاله عبدون فالوس ملن دمحم على دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144134حمد المصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود جمال حسن ا -  314

 الحسينيه ملن جمال حسن احمد المصير -وصؾ الـتأشير:   ، االخيوة لرية الرحمن خارج زمام لصاصين الشرق 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144116امينه ابراهيم عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشير:   ، العصلوجى الزلازيك ملن  ابراهيم عبدهللا ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144126فاطمه على ظريؾ عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ملن على ظريؾ عبدالعظيم وصؾ الـتأشير:   ، كفر عمر مصطفى منيا الممح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111ممدوح دمحم عبدالعزيز سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ، كفر االشراؾ ملن  دمحم عبدالعزيز سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114ي تاريخ وف 144134سامى حضرى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ، ش ترعه البلد نبتيت  مشتول السوق ملن دمحم احمد عبدربه

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  135443عبدالحميد دمحم عبدالحميد مخيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 بملن عبدالحميد دمحم عبدالحميد مخيمر  -سهيل  ميت -وصؾ الـتأشير:   ، كفر المراؼة 

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  144136احمد شولى راؼب عبدالرحمن السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش جمال عبدالناصر /برج االصالح الزراعى /الزلازيك ملن دمحم على خضير 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144121محمود رضا حسين رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 بلبيس ملن عبدالمادر احمد عبدالمادر دمحم 2وصؾ الـتأشير:   ، امتداد دمحم البايض سنجام 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144111احمد دمحم عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتأشير:   ، ش شلتوت فالوس ملن سالم احمد سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144126فرؼلى احمد ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

  فرؼلى احمد ابراهيمملن عبدهللا-العزازى -الـتأشير:   ، عزبة ابو ؼنيمى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144113هيثم سعيد عبدهللا مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 ش المعاهده صالح الصالحى   المنايات الزلازيك ملن منى ابراهيم احمد الشحات شكر1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144135، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسامه دمحم فكرى دمحم  -  416

 الـتأشير:   ، حفنا بلبيس ملن دمحم فكرى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144122امانى عبدالحميد عبدالرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 السيد ايوب الصوه ابوحماد ملن جمعه نبيل جمعه وصؾ الـتأشير:   ، ع

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144132احمد ابراهيم السيد على حمزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصؾ الـتأشير:   ، الصالحيه المديمه فالوس ملن ابراهيم السيد على حمزاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144166تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد حسين عطيه حسين ، -  411

 الزلازيك بملن حسين عطيه حسين-االشارة -عمارة جمالكو -الـتأشير:   ، شارع المحافظة 

وان , وصؾ تم تعديل العن 21111114وفي تاريخ  141146سعد رجب دمحم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 الـتأشير:   ، جلفينا / تمسيم السعد بملن فاطمة ابراهيم دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144131طارق السيد عرابى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 الـتأشير:   ، نشوه ملن لمر دمحم ابو زيد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144125تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     هانى رمضان عبدالحى ابراهيم ، -  414

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المركز بندر الحسينيه ملن احمد دمحم اسماعيل باز 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  144124دمحم فتحى عبدالحميد دمحم برهم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 وصؾ الـتأشير:   ، ش محمود عز ؼيته بلبيس ملن دمحم عبدالمنعم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  144111دمحم دمحم فؤاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 ، الخيس بملن احمد دمحم فؤاد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  144141سبك ليده برلم    السيد دمحم عبدالعال على ، تاجر فرد ،   -  414

 الـتأشير:   ، الحمادين ملن سنيه احمد مميبل موسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144144هانى حسن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 ن دمحم عبدالحليمالـتأشير:   ، ش سعد زؼلول ملن/ حسن حس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  115124ايمن دمحم حمادة دمحم الؽريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ، خلؾ المولؾ الجديد / بملن هاله ابراهيم احمد دمحم 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  144161م    صالح رضا عشرى عطيه الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  421

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ارض الجوت /منطمة الحرفيين  ملن محاسن دمحم فتحى 

تم تعديل العنوان  21111116وفي تاريخ  144153عبدالحميد عبدالرازق حسين عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ين ملن/ سعيد دمحم عبدالعزيز , وصؾ الـتأشير:   ، طحلة برد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144161مصطفى دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتأشير:   ، ابورزق المرين ملن محمود دمحم مصطفى بؽدادى

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144146    دمحم سعيد سيد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  423

 م بشارة ملن سعيد سيد احمد عبدالعال -وصؾ الـتأشير:   ، ش مشهور 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  151561دمحم جوده دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 / بملن دمحم فتحى السيد عطية ش الخشاب / المومية  15الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144151عصام السيد سمير ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

 االخيوة بملن دينا دمحم الباز السيد-وصؾ الـتأشير:   ، شارع المدارس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144141سبك ليده برلم    كريم اسامه دمحم دمحم حسين ، تاجر فرد ،   -  426

 الـتأشير:   ، المنايات الزلازيك ملن  اسامه دمحم دمحم حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144142سيد دمحم سلمان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 / مركز مشتول السوق بملن دمحم سليمان عبدالعزيز الـتأشير:   ، دهمشا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144163على احمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 الـتأشير:   ، الؽزالى فالوس ملن احمد السيد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144161يده برلم    اشرؾ دمحم عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  421

 الـتأشير:   ، شبرا السالم منيا الممح ملن  دمحم عبدهللا على

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  144151دمحم السيد عبدالباسط ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 ، بردين ملن حوريه نصر حسن احمد ابوالنصرالعنوان , وصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144161اسالم جمال عبدالجليل دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 بلبيس ملن عادل عالء اسعد عمر-وصؾ الـتأشير:   ، ش جمال الدق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144141ر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن دمحم السيد علوان خليل ، تاج -  432

 الـتأشير:   ، المصاصين / بملن دمحم السيد علوان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144144دمحم عبدالرؤؾ احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 ش مكة / منشية مبارن / امام مستشفى الزلازيك التخصصى بملن عبدالرؤؾ احمد عبده 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144142   صفيه عطيه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  434

 الـتأشير:   ، سعود البحريه ملن ابراهيم دمحم ابوالمعاطى 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  144145محمود مصطفى سعيد محمود المشالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  435

 ن بلبيس ملن  مصطفى سعيد محمود المشالنالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش المولؾ البالشو

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  141214عبدالحكيم شولى عبدالرحمن جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 طريك الزنكلون بملن احمد مجاهد احمد عبدالرحمن جاد 25وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144154، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد على السيد على احمد متولى -  434

 وصؾ الـتأشير:   ، الزوامل ملن/ ياسر دمحم عبدهللا ابراهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144165عايده دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 لزهراء م الزلازيك ملن الشحات دمحم زكىالـتأشير:   ، ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144155رضا دمحم احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الزلازيك بملن يسين محمود سالم ابوالروس-النحال -الـتأشير:   ، شارع التنجيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144163فرد ،  سبك ليده برلم     سمير كمال السيد العسكرى ، تاجر -  441

 مشتول السوق بملن سعاد عبدالصادق عبدالصادق-الـتأشير:   ، دهمشا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144166سميره سعيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 :   ، التلين ملن/ سعيد احمد ابراهيم يوسؾالـتأشير

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144143دمحم عبدهللا عماره احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 صان الحجر بملن عبير دمحم دمحم دمحم داوود-الـتأشير:   ، التمارزة 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144162فرد ،  سبك ليده برلم     شادى حسين دمحم منصور مسلم ، تاجر -  443

 وصؾ الـتأشير:   ، جزيرة السعادة بملن سنية دمحم نصر 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144164جمال دمحم عدلى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 نه ملن كرمله دمحم عدلى دمحم وصؾ الـتأشير:   ، هرية رز

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  141651ؼريب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 وصؾ الـتأشير:   ، الجوسك بملن نبيلة دمحم ؼريب 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  141651   ؼريب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  446

وصؾ الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بناحية /  الجوسك / ش ابو العزم / بملن عبدالعظيم عبدهللا عبدالعظيم / بلبيس . /بنشاط /  

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144143 رضا فتحى احمد إسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 الـتأشير:   ، كفر اباظة بملن شريهان السيد عبدالفتاح السيد 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  144154سعيد عبدالسالم محمود السيد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 م عارؾ ابوحماد ملن محمود دمحم دمحمش عبدالسال 12العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144164شيماء محمود صالح نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 الـتأشير:   ، شبرا النخله ملن ملن لطفى اليمانى عبدالوهاب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144164   شيماء محمود صالح نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  451

 بناحية شبرا النخله  2111-11-16والؽى فى  2111-1-12فى  144164الـتأشير:   ، كان لها محل بماله برلم 

ؾ تم تعديل العنوان , وص 21111116وفي تاريخ  144146نورا مصطفى امين ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 الـتأشير:   ، السعيدية / بملن عطية امين عطية 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144161هشام دمحم حسينى دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 مركز مشتول السوق ملن السيد احمد ؼريب على -ش العروبه  13وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144141لى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نجالء سعيد دمحم ع -  453

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة مصطفى افندى ملن صفيه مصطفى ؼريب

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  141651ؼريب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

صؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / تجارة وتعبئة مواد ؼذائية براسمال مليون جنيه بناحية الجوسك / مركز بلبيس بملن و

 نبيلة دمحم ؼريب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144145اسالم فتحى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  455

 مكة / منشية مبارن الجديدة / امام المستشفى / الزلازيك بملن فتحى احمد عبده  الـتأشير:   ، ش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  14561اشرؾ دمحم فتحى السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 عبداللطيؾ احمد الـتأشير:   ، تعدل الى ش دمحم مندور / المساكن التعاونية بملن امل انور 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144144عبدالعزيز حسين دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 وصؾ الـتأشير:   ، منية المكرم ملن عزه دمحم عباس

تم تعديل العنوان  21111116اريخ وفي ت 144146اسامه صابر ؼريب عامر عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 , وصؾ الـتأشير:   ، المعالى ملن صابرؼريب عامر عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144141مكتب ابوليله للديكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 الـتأشير:   ، العدلية بملن احمد دمحم دمحم ابوليله

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144144سعيد حافظ عطيه عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سعيد -  461

 وصؾ الـتأشير:   ، البالشون بلبيس ملن سعيد حافظ عطيه عبيد

, وصؾ  تم تعديل العنوان 21111116وفي تاريخ  144156عمر دمحم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 ش الؽشام ثان الزلازيك ملن رحاب السيد دمحم السيد 2321الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144141عبدالعظيم ابراهيم حسين حميدو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 ش بنن االتحاد الوطنى تمسيم المعلمين الزلازيك ملن دمحم عبدالحميد دمحم 21وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  21111116وفي تاريخ  144146ك ليده برلم    عمرو شعبان عبدالؽنى دمحم زلزوق ، تاجر فرد ،  سب -  463

 , وصؾ الـتأشير:   ، ع واصؾ عمريط ابوحماد ملن سامى احمد سيد احمد

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144162حمدى عبدالعظيم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 الحسينيه ملن دمحم كمال عبدالمنعموصؾ الـتأشير:   ، االخيوه 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144152جمعه دمحم عطيه عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

 المطاوية بملن فتح هللا عبدالحميد خليل-وصؾ الـتأشير:   ، الشارع الرئيسى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111116وفي تاريخ  144164بك ليده برلم    على السيد على محمود ، تاجر فرد ،  س -  466

 الـتأشير:   ، ش الرشاح منيا الممح ملن السيد دمحم الشحات ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144151محمود على دمحم عطيه سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 ابو سلطان االسدية ملن/ على دمحم عطيهوصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  144166دمحم صالح دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 وصؾ الـتأشير:   ، االسديه ابوحماد ملن  صالح دمحم دمحم عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144113بك ليده برلم    امال كمال احمد ربيع ، تاجر فرد ،  س -  461

 الـتأشير:   ، ناصيه ش عبدالمسيح موسى وعنانى بن المنتزه الزلازيك ملن عبدالظاهر عبدالعزيز حسن

تعديل العنوان , تم  21111111وفي تاريخ  144116عبدالرحمن رضا دمحم طلبة ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 وصؾ الـتأشير:   ، ش النميب بملن نجاة مهدى مصطفى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  111141ناصر لحظى يونان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 وصؾ الـتأشير:   ، تحويل الرئيسى االخر الى رئيسى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  111141،  سبك ليده برلم     ناصر لحظى يونان جرجس ، تاجر فرد -  442

 وصؾ الـتأشير:   ، تحويل الرئيسى االخر الى رئيسى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144214رضا عبدالعاطى عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 لزلازيك ملن عبدالعاطى عبدهللا السيدوصؾ الـتأشير:   ، طحله بردين ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144216عمر دمحم سعيد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 ملن شاديه دمحم حسن -الـتأشير:   ، ش دكتور محمود عرابى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144216رلم    بسينة السيد حموده السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  445

 الـتأشير:   ، شلشلمون ملن فرج عبدهللا عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144212حسن عطيه عبدالستار السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 ى حسن عطيهوصؾ الـتأشير:   ، ش المحاريث و الهندسة ملن/ عل

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144114اسالم عادل حامد محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 وصؾ الـتأشير:   ، ش محى الدين بزان /المنشيه الجديده /ملن عادل حامد محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144214على يوسؾ سالم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 الـتأشير:   ، السعديين ملن يحيى صالح احمد مشهور

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111111وفي تاريخ  144215دمحمعلى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 ، جزيرة السعاده ملن سعيد السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  155124 احمد بشير حسنين ابوؼالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  461

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الحدادين / بملن شريؾ شكلى دمحم الحاج صالح 

م تعديل العنوان , وصؾ ت 21111111وفي تاريخ  144214اسالم سمير مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 الـتأشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن سمير مرسى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144164رضا عبدهللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 الـتأشير:   ، ميت بشار بملن دمحم عبدالرحمن محمود عبده

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144111احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام دمحم  -  463

 الـتأشير:   ، ش المعهد الدينى ـالحسينية ملن/ عليه عبدهللا دمحم ابومسلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144211دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم سعدالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 وصؾ الـتأشير:   ، االخيوه الحسينيه ملن `دمحم  عبدالرحمن دمحم سعدالدين

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144221ملكه عبدالعزيز سالمه النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

 خالك احمدوصؾ الـتأشير:   ، نبتيت مشتول السوق ملن محمود عبدال

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144166هيثم سعيد الشحات عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 وصؾ الـتأشير:   ، تلحوين ملن الشحات سعيد الشحات 

عديل العنوان , وصؾ تم ت 21111111وفي تاريخ  113664عبدالعظيم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية ش هندسة الرى ملن عبدالبديع عبدالعاطى احمد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144211مهداوى سعيد مهداوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 الـتأشير:   ، بنى عباد ملن/ سعيد مهداوى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144214ايمن دمحم عبدالحليم على دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 وصؾ الـتأشير:   ، الزوامل ملن/ دمحم عبدالحليم على

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

طريك هرية المديم  -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الفرع الى رئيسى آخربرأٍسمال عشرة آالؾ جنيه بناحية شارع الجمهورية 

 بملن فريدة محمود عبدالدايم -هرية رزنة  -

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  164413السيد عاطؾ دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 بملن ابراهيم دمحم السيد دمحم  -الـتأشير:   ، ش اوالد مرعى االخيوة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  114616طلعت حسين احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 الـتأشير:   ، افتتح محل اخر عن تعبئه وتؽليؾ اعشاب فى لريه الحريه ابوحماد ملن احمد حسين احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144211ايه السيد عبدالستار على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 النخله ملن والء عبدالوهاب ابراهيم عبدالرحمن الـتأشير:   ، المحطه شبرا 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144212دمحم عبدالمنعم امين لمحاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 وصؾ الـتأشير:   ، الطريك الزراعى الديدامون فالوس ملن سامى عبدالرحيم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  113664سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عبدالعظيم احمد حسن -  415

 الـتأشير:   ، ش هندسة الرى ملن عبدالبديع عبدالعاطى احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144213فرج عياده سليم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 شير:   ، االخيوه الحسينيه ملن ايمن دمحم دمحم حسنالـتأ

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144112احمد دمحم عطية اسماعيل ؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر شلشلمون / بملن دمحم عطية اسماعيل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144111،  سبك ليده برلم    ليلى جمال ابراهيم جمال ، تاجر فرد  -  416

 الـتأشير:   ، المرالره ملن سعيد دسولى احمد خطاب 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144213دمحم سعيدعثمان عبدهللا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 يت زافر/كفر ابوطاحون ملن سعيد عثمان عبدهللاوصؾ الـتأشير:   ، طريك م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  122161دمحم مصطفى داود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 الـتأشير:   ، تم الؽا ء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144114برلم    صالح جالل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  511

 الـتأشير:   ، الحوض الطويل منيا الممح ملن الطالب

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144216محمود دمحم عبدالعظيم على جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 لممح ملن وفاء عبدالعليم دمحموصؾ الـتأشير:   ، النعامنه منيا ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144216وليد احمد السيد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  513

 الـتأشير:   ، بردين الزلازيك ملن احمد السيد عبدالسميع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  142251   احمد حامد عبداللطيؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  514

 الـتأشير:   ، تعدل الى الصنافيين المبليه ملن لطفى حامد عبداللطيؾ دمحم

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  144215مرفت عبدالعزيز عبدالسميع عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  515

 ، ش االمير مدين بلبيس ملن خالد دمحم نجيب السيد بكيرالعنوان , وصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144211سميرة بندارى دمحم بندارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 الـتأشير:   ، اوالد مهنا ملن احمد السيد احمد حجازى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144161بك ليده برلم    دمحم فتحى احمد على ، تاجر فرد ،  س -  514

 مندور بملن ام هاشم جوده بساطى 1الـتأشير:   ، ش د

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  114616طلعت حسين احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 لن احمد حسين احمدالـتأشير:   ، لريه الحريه ابوحماد م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  114616طلعت حسين احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 الـتأشير:   ، له محالن اخران عن بذور واسمده ومبيدات وحاصالت زراعيه فى ابوحماد المالن

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144111،  سبك ليده برلم     اسراء دمحم عبدالبديع اسماعيل ، تاجر فرد -  511

 وصؾ الـتأشير:   ، بملن دمحم ابراهيم احمد عطية 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111111وفي تاريخ  61316وجدى ناشد خله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 وجدى ناشد خله  ، ش مشهور م من ش سعد زؼلول بملن

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 ملن فريدة محمود عبدالرازق -هرية رزنة  -طريك هرية المديم  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الجمهورية 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  156343 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم -  513

 ملن فريدة محمود عبدالرازق -هرية رزنة  -طريك هرية المديم  -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الجمهورية 

تم تعديل العنوان ,  21111111خ وفي تاري 156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

المساكن التعاونيه  -ش احمد شولى  5بناحية  2114-4-6فى  156343وصؾ الـتأشير:   ، له محل تجارة حبوب جمله برلم 

 الزلازيك ملن فريده محمود عبدالرازق

تم تعديل العنوان ,  21111111 وفي تاريخ 156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  515

المساكن التعاونيه  -ش احمد شولى  5بناحية  2114-4-6فى  156343وصؾ الـتأشير:   ، له محل تجارة حبوب جمله برلم 

 الزلازيك ملن فريده محمود عبدالرازق

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144116اثار صادق عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 الـتأشير:   ، تلحوين الزلازيك ملن احمد عبدهللا دمحم على

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  144115وليد دمحم محمود حسن عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 وصؾ الـتأشير:   ، الكتيبة بملن ابراهيم حلمى احمد حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111111وفي تاريخ  144211ل دمحم صابر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عاد -  516

 الـتأشير:   ، سندنهور بلبيس ملن وحيد ابراهيم خليل ابراهيم

نوان , تم تعديل الع 21111121وفي تاريخ  144243احمد طارق احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 وصؾ الـتأشير:   ، ش دمحم النادى /الحسنية بملن حياة دمحم دمحم الهادى احمد 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  141411احمد دمحم احمد مصطفى مرتضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 ش سعيد زكريا حى  السفارات  4الزلازيك بناحية  141411وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144221بك ليده برلم    محمود ذكى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  521

 الـتأشير:   ، كفر حسن عطا هللا ملن زكى احمد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144235عبدهللا دمحم عبدهللا طه يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  522

 الزلازيك ملن هشام محمود حافظ دمحم -المنتزه -ب ش طلعت حر 11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144241ورشة عبدالدايم للحام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  523

 الـتأشير:   ، السعادات بملن منصور السيد على

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144245ه برلم    عبدالبارى عبدالؽنى دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  524

 وصؾ الـتأشير:   ، لمرونه ملن حسن سليمان على 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144222عبدالحميد محمود عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  525

 امينوصؾ الـتأشير:   ، ميت سهيل ملن جمال السيد 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151125احمد عبدالحميد ابراهيم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 بملن امين عبدالمنعم السيد دمحم  -م من شارع سعد زؼلول خلؾ هندسة الرى  6وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144232رد ،  سبك ليده برلم    احمد جمال السيد عيسوى السيد ، تاجر ف -  524

 بهنباى ملن دمحم عبدالرحمن السيد على -وصؾ الـتأشير:   ، شارع الوكاله 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144242زينب عبدالحميد دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  526

 ميت جابر بملن محمود رجب فوده-ـتأشير:   ، عزبة السرايا وصؾ ال

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144236اسالم السيد دمحمى محمود عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  521

 طريك عبدالمنعم رياض ملن  احمد ابراهيم دمحم الباز -ش النيل  14وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144234براهيم دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  531

 االسدية بملن هانم السيد عبدالرحمن عبدالؽنى-الـتأشير:   ، تل مرداس 

 21111121وفي تاريخ  144224   مكتب الشيماء للرحالت الداخلية ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  531

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، سلمنت بملن دمحم سيد احمد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  145416احمد دمحم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  532

  44مجاورة  131ئية و توريدات كهربائية بناحية المطعة الـتأشير:   ، افتتاح فرع بنشاط تحارة االدوات الكهربا

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  136342دمحم السيد دمحم عبدالؽفار صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  533

 ابراش ملن/السيد دمحم عبدالؽفار 2وصؾ الـتأشير:   ، محل

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  136342ح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم السيد دمحم عبدالؽفار صال -  534

 وصؾ الـتأشير:   ، له محل بناحية ابراش مشتول السوق بنشاط تجارة وتوزيع حديد كيرتال

ديل العنوان , تم تع 21111121وفي تاريخ  144231عماد رفعت جوده احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  535

 وصؾ الـتأشير:   ، مدخل سنهوت ملن صالح دمحم الهادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144221يوسؾ السيد يوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  536

 لصاصين الشرق ملن سعده السيد ابراهيم -الـتأشير:   ، لرية الرحمن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  151611دمحم نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    جمال عبدهللا  -  534

برأسمال عشرون الؾ جنيه بناحية برج كونكريت  ش  151611الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 طلبه عويضه الزلازيك ملن دمحم دمحم حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  151611 دمحم نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    جمال عبدهللا -  536

 الـتأشير:   ، برج كونكريت /شارع طلبه عويضه /الزلازيك ملن دمحم دمحم حسين

عديل العنوان , وصؾ تم ت 21111121وفي تاريخ  151611جمال عبدهللا دمحم نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  531

 بناحيةكفر جمعه / الزنكلون مركز الزلازيك 2114-11-26فى  151611الـتأشير:   ، له محل مدشة اعالؾ برلم 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144251اسالم محمود السيد عطيه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 ه ابوعمر ملن محمود السيد عطيهوصؾ الـتأشير:   ، فرشال منشا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144251اسماعيل عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 الـتأشير:   ، ع المدرسه  طريك السعدى الحسينيه ملن دمحم دمحم يونس عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  11611فرد ،  سبك ليده برلم    عالء على احمد حديوى دمحم ، تاجر  -  542

 الزلازيك بملن احمد مؽازى ابراهيم مؽازى  -المومية  -ش السماحى  6الـتأشير:   ، 

 تم تعديل العنوان , وصؾ 21111121وفي تاريخ  163614محمود رجب دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 مركز مشتول السوق بملن رجب دمحم السيد الرخ  -الـتأشير:   ، ش طارق بن زياد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  66646طارق طه دمحم سابك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  544

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية حى الزهور  بملن/ امال دمحم محمود منجود

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144233وفاء حمدى رشاد على  شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  545

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت ابوعلى بملن عبدهللا عبدالمنعم حمد

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  144223عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

 ملن معوض صالح سليمان دمحم احمد-, وصؾ الـتأشير:   ، ش الدوكار بجوار مسجد فجر االسالم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144246فاطمه حامد محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  544

 سيد عبدالمنعم علىالـتأشير:   ، لرية كفر الحاج بملن احمد ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144234يس ابراهيم يس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

ش طارق بن زياد من ش طلبه عويضه /المساكن التعاونيه الزلازيك ملن محسن دمحم محمود  3(    2و 1الـتأشير:   ، محل رلم)

 بسيونى 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111121وفي تاريخ  144224مياده دمحم دمحم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 ، طويحر ملن/السيد دمحم احمد برهام

م تعديل العنوان ت 21111121وفي تاريخ  144226احسنهم عبدالمنعم دمحم دمحم االباريمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 , وصؾ الـتأشير:   ، بردين بملن عادل دمحم علوان حسن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  136342دمحم السيد دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

ابراش / مشتول  2ة الؾ جنيه بناحية محل الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر تصنيع وتوزيع وبيع حديد كريتال براسمال مائ

 السوق بملن السيد دمحم عبدالؽفار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144246شعراوى يوسؾ دمحم شاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  552

 الـتأشير:   ، لصاصين الشرق بملن فاطمه رمضان احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144252سن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الحسينى زكريا ؼازى ح -  553

 وصؾ الـتأشير:   ، لريه المرالره المشروع الثانى سامى سعد الحسينيه ملن السيد يوسؾ ابوالعال

تم تعديل العنوان  21111121خ وفي تاري 144231ابراهيم ابراهيم عرفه ابراهيم مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  554

 , وصؾ الـتأشير:   ، الطاروطى صان الحجر ملن/ ابراهيم عرفه ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144244احمد ابراهيم عبدالفتاح ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  555

 دمحم دمحم وصؾ الـتأشير:   ، كفر شاويش فالوس ملن نجاح خيرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  164561سلمان دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  556

 الـتأشير:   ، عزبة الدكاترة مفارق ابو نصار الصالحية الجديدة بملن سلمان دمحم صالح دمحم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  164561برلم     سلمان دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  554

 الـتأشير:   ، تعدل الى الحلمية بملن سلمان دمحم صالح دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  66646طارق طه دمحم سابك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  556

 ن/امال دمحم محمود منجودحى الزهور بمل15الـتأشير:   ، شارع رلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  66646طارق طه دمحم سابك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  551

 الـتأشير:   ، له محل رئيسى بناحية شارع فاروق كلية التربيه لسم النحال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144231نعمات منير محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 الـتأشير:   ، ش الشادر ملن دمحم على امام حبيب

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144225وفاء عبدالسميع محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 وصؾ الـتأشير:   ، الصنافين البحريه ملن حسن جوده احمد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144244دمحم عبدالحميد عبدالهادى معتوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 وصؾ الـتأشير:   ، العصالجة بملن احمد السيد ابراهيم الدسولى

تم تعديل  21111121تاريخ  وفي 144226زينب دمحم عبدالمحسن عبدالحميد عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تلبانة بملن عبدالفتاح عبدالممصود عبده عزب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  14314محمود سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 حسنى دمحم عبدالعزيز حسانينالـتأشير:   ، طريك هرية الجديد لسم عبدالعزيز بملن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  164561سلمان دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  565

 الـتأشير:   ، الحلمية بملن دمحم سلمان دمحم صالح 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  154412دمحم الحسينى ابراهيم سالم المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  566

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى ش عبدالسالم عارؾ ابو الريش  امام السكه الحديد حى ابو الريش ملن احمد دمحم احمد ابراهيم 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 21111121وفي تاريخ  144266هشام دمحم دمحم على نويشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 الـتأشير:   ، برج على زكى منشيه اباظه الزلازيك ملن زينب رمضان على

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144256تمصيرة لتجارة اجهزة كهربائية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  566

 جمال عبدالناصر  بملكه64وصؾ الـتأشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144261 على الحليفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم شعبان دمحم -  561

 وصؾ الـتأشير:   ، انشاص البصل الزلازيك ملن احمد دمحم شعبان دمحم

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  144261احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 ش مكتبة الؽد /حى مبارن ملن  السيد البدوى سعد زؼلول 21العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  144261احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

حى الزهور ملن صفاء  1ش رلم   214جنيه بناحية  11111رأسمال العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له مخزن لتجارة االدويه ب

 عبدالعظيم جوده 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144254وائل صابر دمحم امام الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  542

 ىوصؾ الـتأشير:   ، ش حوش الؽمرى الزنكلون الزلازيك ملن صابر دمحم امام الؽمر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144251عال على دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  543

 الـتأشير:   ، ش مصرؾ اكوه بعد مستشفى صالح سالم اسفل بالينو الزلازيك ملن السيد حسن على جاب هللا

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144266برلم    فوزى اسماعيل مصطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  544

 وصؾ الـتأشير:   ، ش شعيب من وادى النيل الزلازيك ملن عزيزه سليم داؤد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144265احمد دمحم عبدالرازق عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  545

 ه ملن مصطفى حسن عبدالحميدوصؾ الـتأشير:   ، الطيب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144263رفعت السيد السيد حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

 الـتأشير:   ، السعديين بملن كريمه عبدالؽفار ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121في تاريخ و 144241دمحم هشام دمحم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  544

 المنشيه الجديده ملن الطاهر دمحم احمد السيد-الـتأشير:   ، ش عبدالمادر طه 

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  154132هانى حسن عبدالسالم سليمان نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  546

 , وصؾ الـتأشير:   ، العدليه بلبيس  ملن احمد حسن عبدالسالم

م تعديل العنوان , وصؾ ت 21111121وفي تاريخ  144264محمود سعد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  541

 الـتأشير:   ، بنى هالل منيا الممح ملن محروس عبدالعزيز دمحم السيد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144246دمحم احمد حسن احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 دوح عبدالظاهر خضرىالجديد مشتول السوق ملن مم 31وصؾ الـتأشير:   ، كفر ابراش طريك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144266باسم رزق دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 الـتأشير:   ، الطيبه ملن رزق دمحم السيد

عديل العنوان , وصؾ تم ت 21111121وفي تاريخ  144241دمحم نبيل دمحم دويدار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  562

 الـتأشير:   ، ش الصفر المرين ملن سمير فاروق على عيسى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144262عمرو عبدالجابر مهدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  563

 انشاص الرمل ملن  عبدالجابر مهدى سعد-وصؾ الـتأشير:   ، بساتين االسماعيلية 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  144261احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 حى الزهور الزلازيك ملن صفاء عبدالعظيم جوده دمحممراد1شارع رلم  214العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  144261د ،  سبك ليده برلم    احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فر -  565

ش  21برأٍمال خمسة آألؾ جنيه بناحية  2111-11-21فى  144261العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له مكتب استثمار عمارى برلم 

 مكتبة الؽد حى مبارن مركز الزلازيك  السيد البدوى سعد زؼلول

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144244دالعليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم عادل عبدالمؽنى عب -  566

 وصؾ الـتأشير:   ، سنهوت منيا الممح ملن عادل عبدالمؽنى عبدالعليم

تاريخ  وفي 144255مركز احمد صالح على لبيع و تداول االدوية و اللماحات البيطرية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  564

 عزبة عبده لوره بملن منى على دمحم االنور-تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، العزازى  21111121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  154242ابراهيم دمحم السيد مهنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  566

 ع ابو المجد دمحمالـتأشير:   ، تعدل اسم المالن الى /خالد ربي

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111121وفي تاريخ  154242مهنا لإلستيراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  561

 ، تعدل اسم المالن الى /خالد ربيع ابو المجد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121ريخ وفي تا 144261دمحم دمحم عبدالعال سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 الـتأشير:   ، خلؾ المحكمه ابوحماد ملن صالح امام عبدالبالى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144242ام السعد عليوه عبدالسالم عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  511

 العزيز عليوه عبدالسالموصؾ الـتأشير:   ، ابوجنيدى سعود الحسينيه ملن عبد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144264السيد دمحم لطفى السيد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  512

 ش البيطاوى ـ يوسؾ بن ملكوفاء خليل عباس21وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144244    عبدالعزيز شعبان حفنى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  513

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النخله بلبيس ملن دمحم عبدالعزيز شعبان

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144263عزيزه ناصر جاب هللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 ن عادل دمحم دمحم عثمانوصؾ الـتأشير:   ، الجديده منيا الممح مل

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144241دمحم عالء دمحم ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  515

 الـتأشير:   ، الشيخ عيسى بلبيس ملن عالء دمحم ابراهيم سليم

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144261رلم    دمحم محمود دمحم ابراهيم داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  516

 ش عثمان بن عفان /فلل الجامعه /الزلازيك ملن امل عبدالوهاب دمحم 23وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144262السيد سالمه احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  514

 جوار ش العمده الؽزالى فالوس ملن احمد سالمه احمد الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144256اسامه عبدالناصر شحته مؽاورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  516

 وصؾ الـتأشير:   ، نشوة ملن /عبدالناصر شحته مؽاورى 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144261،  سبك ليده برلم    حمدى السيد احمد احمد شحاته ، تاجر فرد  -  511

 ش اسامة بن زياد ملن/ امنيه على حسن6وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144266اسالم سعيد الهادى عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 ملن/ سعيد الهادى عبدالؽفار وصؾ الـتأشير:   ، النعامنة

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144243رضوه حسن دمحم على حمام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 وصؾ الـتأشير:   ، ش رضوان ملن دمحم السيد احمد زايد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121ريخ وفي تا 46616احمد لملك  على  احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 ش نعيم المنتزه الزلازيك ملن اكثم امين جالل الدين1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144265عماد السيد زكى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 الـتأشير:   ، بنى هالل ملن السيد زكى دمحم عبيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144264نوره فتحى عطيه مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 الـتأشير:   ، شنبارة الميمونه ملن محمود عبدالحميد الجوهرى 

العنوان , وصؾ  تم تعديل 21111121وفي تاريخ  144264سماح احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 الـتأشير:   ، الشيخ جبيل ابوحماد ملن دمحم عوض هللا عبدالرحمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144253رنا هانى محمود دمحم البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 عزت محمود البطريك وصؾ الـتأشير:   ، ش بالل بن رباح خلؾ المركز بلبيس ملن هانى محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144246دمحم عامر سعيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 ش الشيماء حى السالم الزلازيك ثان3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144266هشام دمحم دمحم على نويشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 الـتأشير:   ، شيبه الزلازيك ملن بسام فوزى محمود

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  141243دمحم فؤاد سراج الدين عبدالمنعم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع فى الماهره السالم ش محمود فكرى من االربعين

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  134161دمحم صالح حسن ابراهيم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 عبدالعظيم عبدالحميدوصؾ الـتأشير:   ، ش العروبه مشتول السوق ملن شحات 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  144254فاطمه ابراهيم عبدالسالم السيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ ملن ابراهيم عبدالسالم السيد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  144245عبير عبدهللا حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 وصؾ الـتأشير:   ، منشأة ابو االخضر ملن وجيه مصطفى على دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111121وفي تاريخ  144261رنا احمد دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 لرحمن عبدالرحمن علىالـتأشير:   ، السماعنه فالوس ملن احمدى عبدا

تم تعديل العنوان  21111122وفي تاريخ  144333مصطفى هارون احمد موسى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 , وصؾ الـتأشير:   ، طريك عبدالمنعم رياض بملن مروى دمحم عبدالحكيم المالح

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  161146  دمحم كمال دمحم عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  615

 الـتأشير:   ، لرية االحرار  ـ ملن/ وفاء دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144311تامر ابراهيم عبدالحليم خوته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 الزلازيك بملن ابراهيم عبدالحليم على-لحكماء لسم ا-شارع احمد عبدربه  6وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144311محمود عبدالرؤؾ السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 وصؾ الـتأشير:   ، شنبارة الميمونه ملن محمود احمد محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144312برلم     عصام احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  616

 الـتأشير:   ، ش الشيخ ابراهيم العزازى /الزانكله ملن احمد عصام احمد على 

تم  21111124وفي تاريخ  166114وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

صؾ الـتأشير:   ، للمذكور محل رئيسى آخر عن نشاط مزرعة سمكية بناحية بحر البمر بملن عبدالرحمن تعديل العنوان , و

 عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144314احمد صالح متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 صان الحجر ملن احمدى صالح دمحم موسى-رشه البكا-الـتأشير:   ، عرب سالمه 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144211سيناء عبدالرؤؾ احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ ملن صافيا عبدالرؤؾ احمد النادى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  146263ده برلم    رانيا السيد ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لي -  622

 بملن خليل دمحم ابوالخير  -ش السادات / المنشية الجديدة  11الـتأشير:   ، تعدل الى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144211جيهان فتحى فهمى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الزلازيك بملن فتحى فهمى عبدالممصود-النحال -شارع عبده سعد  6لـتأشير:   ، وصؾ ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144211احمد دمحم نبيل عرالى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 الـتأشير:   ، عزبة االباظيه وهندسة الرى ملن نادر احمد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144214بيومى دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد -  625

 الـتأشير:   ، اول طريك عزبة الجبالى تبع كفر فرج جرجس بملن بيومى دمحم بيومى مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124يخ وفي تار 144215دمحم صابر دمحم عطيه يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 الـتأشير:   ، صفط الحنه ملن احمد دمحم عطيه خليل

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  144316مؤمن دمحم عصام الدين ابراهيم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش العيسوى ملن دمحم عصام الدين ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 وصؾ الـتأشير:   ، تم تعديل الفرع الكائن بالعاشر من رمضان الى رئيسى وتم تعديل الرئيسى الى فرع 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  134142سبك ليده برلم    ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم ، تاجر فرد ،   -  621

 وصؾ الـتأشير:   ، تم تعديل الفرع الكائن بالعاشر من رمضان الى رئيسى وتم تعديل الرئيسى الى فرع 

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21111124وفي تاريخ  143541هدى السيد حمدان صديك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 الـتأشير:   ، تعدل الى ش االتحرير ملن عبدالحكيم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144313اميره ابراهيم مسلم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 الـتأشير:   ،  السعدى بشارة ملن سليمان حسن السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  141163، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود السيد احمد صابر  -  632

 الـتأشير:   ، ش فاطمة الزهراء من ش الدوكار بملن دمحم احمد سليم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311دمحم اشرؾ زكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  633

 ملن / حازم السيد بؽدادى  -ر:   ، كفر الحلبى الـتأشي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311مبرون عطية شحاته عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 الـتأشير:   ، الشبانات ملن/ فتحى ؼريب عطية

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151441برلم    عبير عبدالسالم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  635

 وصؾ الـتأشير:   ، ش خليل الطوخى بملن مروة عبدالسالم دمحم عبدالعال 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144315هيام دمحم عبدالعزيز عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  636

 شبرا النخله ملن السيد عبدالعاطى حدوت -الـتأشير:   ، عزبة سعيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  111651دمحم حمادة على عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 لطاع ب / الصالحية الجديدة بملن احمد عبدالحميد دمحم سيد احمد  14الـتأشير:   ، تعدل الى لطعة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144216هنادى احمد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  636

 لرية السالم بملن عبدالحليم فهمى رياض-ر الـتأشير:   ، عزبة االعص

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  144314دمحم صالح دمحم ابوالمعاطى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، العزيزيه بملن محمود دمحم سابك

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144216ك ليده برلم    احمد ناصؾ صادق السيد ندا ، تاجر فرد ،  سب -  641

 وصؾ الـتأشير:   ، ش صالح الصالحى ملن  ناصؾ صادق السيد ندا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144212دمحم دمحم بكرى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 بملن دمحم ابراهيم خليل الـتأشير:   ، كفر عطا هللا سالمه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  161146دمحم كمال دمحم عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

عشرة االؾ جنيه بناحية لرية  11111الـتأشير:   ، التتاح محل رئيسى بنشاط مصنع مالبس عد المالبس العسكرية براسمال 

 ء دمحم مصطفىاالحرار ملن/ وفا

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144214عبدالرحمن دمحم حسينى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 وصؾ الـتأشير:   ، الصالحيه المديمه ملن محمود دمحمعبدالرحيم درهوس

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144313ياسمين عبدالفتاح السيد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون بملن العربى خليل بيومى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144314امل سعيد محمود طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  645

 الـتأشير:   ، الولجا ملن محمود عبدالعزيز محمود طنطاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  134113حسن كمال السيد العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 مشتول السوق بملن نجوة سهرى طاهر خليل-الـتأشير:   ، دهمشا 

ل العنوان , وصؾ تم تعدي 21111124وفي تاريخ  144316ايمن دمحم عزمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 الـتأشير:   ، الدميين بملن حسن عبدالمجيد مصطفى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311اميره دمحم احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 الـتأشير:   ، ش احمد رزق /النافورة /ملن دمحم احمد رزق

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  131562، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايهاب حامد مختار المنياوى -  641

 وصؾ الـتأشير:   ، الؽاء الفرع لالستؽناء عنه

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  131562ايهاب حامد مختار المنياوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 لشرلاوى / الديدامون بملن احمد مختار دمحم وصؾ الـتأشير:   ، ش خليج ا

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  141411صبحى حسين صبحى عبدالحليم ارنوط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شارع الرشاح بملن حسين صبحى عبدالحليم ارنوط

تم  21111124وفي تاريخ  166114من ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرح -  652

 تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، بحر البمر بملن عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ

ديل العنوان تم تع 21111124وفي تاريخ  144213محمود ابراهيم محمود السيد شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 , وصؾ الـتأشير:   ، سراج الدين ملن  ابراهيم محمود السيد شهاب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  134113حسن كمال السيد العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

مشتول السوق بملن نجوه -مطاعم بناحية دهمشا الـتأشير:   ، للمذكور محل رئيسى آخر عن نشاط التوريدات الؽذائية وادارة ال

 سهرى طاهر خليل

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144336عالء نصر عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  655

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن صالح جوده السحار

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144352دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اسالم دمحم سالم ابراهيم -  656

 وصؾ الـتأشير:   ، العدليه ش السويمه بلبيس ملن حسن بهنس دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144355ثروت السيد احمدى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 م صان الحجر  -صنعاء  11شير:   ، عزبة الـتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144331دمحم السيد سليمان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

 الـتأشير:   ، بنى صالح بلبيس ملن حنان السيد سليمان

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144326بك ليده برلم    محمود وجيه دمحم عبدالحميد متولى ، تاجر فرد ،  س -  651

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت سهيل منيا الممح ملن صالح دمحم احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144321دسولى دياب دسولى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 ملن دمحم دياب دسولىالـتأشير:   ، حنا مرهم 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144343عالء عبدالعال دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 وصؾ الـتأشير:   ، المالن ملن/ حسن دمحم دمحم سالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125 وفي تاريخ 144341دمحم ممدوح ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 الـتأشير:   ، منشاة ابو االخضر ملن  ممدوح ابراهيم طه

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144354نهلة اسماعيل متولى السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  663

 وصؾ الـتأشير:   ، ش على بن بى طالب بملن محى فتحى حافظ 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144344احمد سعيد عبدالؽفار ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 وصؾ الـتأشير:   ، بردين ملن/ السيد عبدالحميد عبدالرحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144322امانى عادل عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  665

 الـتأشير:   ، هرية رزنة بملن السيد عالء الدين السيد

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  144332بوسى ضياء الدين دمحم مهدى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

 , وصؾ الـتأشير:   ، ش مسجد طارق عالم الؽار الزلازيك ملن رؤيات لطفى عبدالستار

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  144351ندى ابراهيم الدسولى محمود بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 ازيك ملن احمد دمحم محمود دمحم الشرلاوىش الؽندور لسم النظام الزل4, وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144324احمد حموده السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

 الـتأشير:   ، اوالد مهنا ملن حموده السيد دمحم على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  141234رلم    ايمن عطيه وحيد سيداحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  661

 بناحية ميت يزيد ملن ايمن عطيه وحيد 141234الـتأشير:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 تم تعديل العنوان , 21111125وفي تاريخ  146522محمود عبدالعزيز دمحم حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 ش الجيش ش االعمار لالستثمار 141وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع فى  االسماعيليه  حى اول االفرنج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144334عايده محمود عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 لن صالح احمد علىالـتأشير:   ، ش البوسطه بساتين االسماعيليه بلبيس م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144324سعاد منصور عطيه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

 الـتأشير:   ، شرارة /االخيوه ملن ناهد ابراهيم نظيم عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21111125في تاريخ و 144335امانى كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 ش مجمع المصالح الحكوميه ملن عادل عبدهللا دمحم عبدالنبى  4وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144315وجدى احمد ابوعامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 / بملن وفاء جالل عبدالرحمن  الـتأشير:   ، ش الميرؼنى / االشارة

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  645

 / طريك عبدالمنعم رياض بملن حسين دمحم سعيد  3العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656لمصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود دمحم النبوى مسلم محروس ا -  646

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر / بناحية طريك عبدالمنعم رياض بملن هانى سيد حافظ سيد

م تعديل العنوان , وصؾ ت 21111125وفي تاريخ  144316دمحم توفيك عوض سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 الـتأشير:   ، النخاس ملن/ فاطمة عبدالمادر احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  141234ايمن عطيه وحيد سيداحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 الـتأشير:   ، ميت يزيد ملن ايمن عطيه وحيد

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144326اجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود على دمحم عبدالعاطى ، ت -  641

 وصؾ الـتأشير:   ، الحلمية بملن احمد على دمحم عبدالعاطى

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144326محمود على دمحم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

عن نشاط مكتب رحالت ونمل عمال شركات بناحية  2114/1/24بتاريخ 141161ن له محل رلم ليد وصؾ الـتأشير:   ، كا

 2116/4/21بتاريخ 65152السعيدية بملن ياسر خيرى عبدالحميد وتم المحو بأمر محو

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 21111125وفي تاريخ  144311السيد وحيد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 الـتأشير:   ، السعيدية ملن/ دمحم ماهر محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144341جمال احمد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  662

 الـتأشير:   ، كرديده ملن احمد ابراهيم دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  143441بك ليده برلم    حسام دمحم ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  س -  663

 الـتأشير:   ، منطمة بلبيس الصناعية / طريك العاشر من رمضان بملن فرحان دمحم فرحان مصطفى 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  156111دمحم سليمان سليم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 بحر البمر بملن ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144346محمود احمد دمحم على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  665

 وصؾ الـتأشير:   ، ش بورسعيد الحسينيه ملن اشرؾ ابراهيم جمعه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144353 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نشوى السيد حنفى دمحم -  666

 الـتأشير:   ، ش خليج الرمل ملن عبدالسالم احمد على

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144325دمحم جمال سليم عطيه عياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  664

 ش احمد بدوى عبدالعزيز طريك الزرليه الزلازيك ملن جمال سليم عطيه عياد4،   الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144346الهام دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  666

  السيدالـتأشير:   ، منشية الفتح ش امينة طرطور خلؾ المبره ملن/ شريؾ عبدالنبى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144336عدلى السيد عدلى دمحم عوؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  661

 وصؾ الـتأشير:   ، البالشون بلبيس ملن السيد عدلى عوؾ دمحم

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

الزلازيك عن نشاط تجارة وتوريد وتركيب  111656العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى 

 فيال-جميع لطاعات االلومنيوم وال بى فى سى بماساتها المختلفه  برأسمال مائتان وخمسون الؾ جنيه بناحية الماهرة الجديده 

 بجوار الجامعه113

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، االمريكيه منطمة المستثمرين الجنوبيه التجمع الخامس ضاحية الشرق فيال دوبلكس بالدور االرضى 

 رة الجديده الماهرةواالول الماه

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  114111عبد السالم على على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

عن نشاط تصدير واستيراد فيما عدا المجموعه  114111وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الصالحيه المديمه ملن صبرين دمحم اسماعيل 2بناحية محل رلم  6ن المجموعه م 36والفمرة  11

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144321عبدهللا سعد حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 الـتأشير:   ، الحلمية ـ ملن/ دمحم سعد حسن حسن

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  144331نبيله حسين ابراهيم ابوساطى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 , وصؾ الـتأشير:   ، الجوسك بلبيس ملن محمود مصطفى دمحم االهوانى

تم تعديل العنوان ,  21111125خ وفي تاري 144354جمال السيد بالسى عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 وصؾ الـتأشير:   ، صان المبليه صان الحجر ملن ابراهيم السيد السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  155134عماد السيد احمد الحلو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 لن هانى خيرى عبدالسالم عبدهللاالـتأشير:   ، ميت يزيد خلؾ مدرسه الصنايع منيا الممح م

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144341السيد على احمد على سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 وصؾ الـتأشير:   ، الطيبه الزلازيك ملن وليد السيد على احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144345لم    دمحم عبدالواحد سعيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  616

 الـتأشير:   ، الهيصميه فالوس ملن عبدالواحد سعيد على

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144331السيد عبدالرحمن محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 حمن محمودوصؾ الـتأشير:   ، حفنا ملن فارس عبدالر

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

بجوار الجامعه االمريكية منطمة المستثمرين الجنوبية  113العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية فيال 

 26422الماهره الجديدة مكتب العبور برلم  -الشرق فيال دوبلكس بالدور االرضى  التجمع الخامس ضاحية

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

/ طريك عبدالمنعم رياض /  3البناء / محل رلم  العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر / تجارة وتوريدات مواد

 بلبيس / شرلية / براسمال عشرة االؾ جنيه 

تم  21111125وفي تاريخ  111656مؤسسة محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

بجوار الجامعه االمريكية منطمة المستثمرين  113ة فيال تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحي

 26422الماهره الجديدة مكتب العبور برلم  -الجنوبية التجمع الخامس ضاحية الشرق فيال دوبلكس بالدور االرضى 

تم  21111125وفي تاريخ  111656مؤسسة محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

/ طريك عبدالمنعم  3تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر / تجارة وتوريدات مواد البناء / محل رلم 

 رياض / بلبيس / شرلية / براسمال عشرة االؾ جنيه 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144334صابر دمحم عبدهللا ابراهيم شهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 وصؾ الـتأشير:   ، ش خليج الشونه ابوحماد البلد ابوحماد ملن السيد مجدى حلمى

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144351فاطمه سعيد عبدالكريم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 د عبدالسالم وصؾ الـتأشير:   ، خلؾ مسجد النصر ملن اشرؾ السي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144321عبير رجب مصطفى حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 الـتأشير:   ، النخيلى ملن رزق دمحم حسينى ابو العال

تم تعديل  21111125ي تاريخ وف 161142صيدليةكريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر االحرار ملن عبدهللا مسلم دمحم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  161142صيدليةكريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

نموذج ب بجوار مستشفى الجاويش ملن  113بناحية برج زمزم   161142العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، له مكتب رحالت برلم   

 حمزه دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144323دمحم جمال الشبراوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 صان الحجر بملن عزت جمال الشبراوى-الـتأشير:   ، صان المبلية 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144342حمد مصطفى على سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  411

 الـتأشير:   ، الطيبه الزلازيك ملن طه عطيه دمحم

 تم تعديل العنوان , 21111125وفي تاريخ  144314احمد السيد على دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصؾ الـتأشير:   ، ش مصطفى باشا خليل بجوار مدرسة طلبة عويضة ملن/ السيد عبدالرحمن احمد

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  161142كريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

بناحية كفر االحرارملن عبدهللا مسلم دمحم  161142ل التجارى رلم وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر صيدليه تابع للسج

 السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  52616ناجى دمحم  محيى الدين بزان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

شاط لطع ؼيار اجهزه منزليه عدا الكمبيوتر الزلازيك عن ن 52616الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم

 المشروع االستثمارى  6عمارة  11والحاسب االلى برأسمال خمسة االؾ جنيه بناحية محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  144334صابر دمحم عبدهللا ابراهيم شهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الخليج الشونه ابوحماد البلد ابوحماد ملن السيد مجدى حلمى وصؾ الـتأشير:   ، ش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111125وفي تاريخ  144356اسالم دمحم عبدهللا احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتأشير:   ، ش شلتوت فالوس ملن سعيد عبدالمادر على على

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  144316عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    على زكى عبدالرحيم عمر  -  416

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، حمدية مشتول السوق ملن / حمديه عبدالعزيز عبدالوهاب

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21111126وفي تاريخ  144364دمحم محمود عزت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، سماكين الشرق االخيوة ملن/ محمود عزت دمحم

تم  21111126وفي تاريخ  144341المالح لخدمات المحمول و بيع و صيانة المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 العجوز تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش عبدالرحمن عبدالدايم ملن/امال عبدهللا على مرسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144414عمرو دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ، ش جودة الؽمرى / بملن فكرى دمحم دمحم مهدى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  133416ايمان عبدالمنعم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 الـتأشير:   ، ش عبدالمنعم رياض / بملن /سامح دمحم على جمعه 

تم تعديل العنوان  21111126وفي تاريخ  144346شيماء عبدالؽنى عبدالكريم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ه عبيد عبدالجيد, وصؾ الـتأشير:   ، ش النمراشى النحال الزلازيك ملن ناصر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144366السيد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتأشير:   ، كوبر الطاروطى /الصالحيه الجديده ملن هانى دمحم احمد

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144364محمود دمحم حافظ سعيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 بملن سالم ممدوح دمحم خليل  -وصؾ الـتأشير:   ، ش التحرير 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  141612احمد حمدى عبدالنعيم ادريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 بملن محمود سعيد دمحم عبدالمجيد  -وصؾ الـتأشير:   ، ش صالح سالم من ش هندسة الرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  141162دينا جمال عبدالمنعم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

 الزلازيك بملن دمحم حافظ دمحم كامل  -منشية السالم  -ون العرب عمارة المماول 6وصؾ الـتأشير:   ، عمارة أ شمة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  143131حلمى هشام حلمى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 زيك بملن دمحم عوض دمحم سعيد الزلا - 44الدور الحادى عشر شمة  4الـتأشير:   ، تعدل الى ش شباب الحناوى ابرااج مبارن برج 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144361فايز محمود الليثى حمدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 الـتأشير:   ، ع ابوعمرى االسديه ابوحماد ملن ابراهيم محمود الليثى حمدان

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144342ليده برلم     حنان شعبان مبرون فرج ، تاجر فرد ،  سبك -  426

 الـتأشير:   ، ش الشهيد عالء ام رماد بملن خالد صبحى دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144345حسام حمدى دمحم مرسى لرلر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 صطفى / الزنكلون بملن دمحم مصطفى عبده وصؾ الـتأشير:   ، ش مسجد الم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144361دمحم محمود عبدالواحد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 عالء عطية عليوة  -ش طيبة م من ش الؽشام بملن احمد حفنى عبدالخالك  4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  143524ى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد السيد دمحم عل -  431

عن نشاط تربية اناث الماشيه النتاج االلبان بناحية  143524وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الكتيبه ملن عبدهللا السيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144364ميد احمد الميشاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم احمد عبدالح -  432

 وصؾ الـتأشير:   ، ش المعاون فؤاد من ش بورسعيد بلبيس ملن حسين حسن عبدالوهاب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144361اشرؾ عابدين دمحم عابدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 الـتأشير:   ، الدميين ملن احمد عابدين دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144361اميمة عبدهللا ابوسريع بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  434

 وصؾ الـتأشير:   ، انشاص الرمل ملن/ عبدالعزيز السيد دمحم

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  144341ق ابراهيم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حالوتهم عبدالصاد -  435

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تلبانه منيا الممح ملن ايمن نبيل عبدالوهاب

عنوان , وصؾ تم تعديل ال 21111126وفي تاريخ  146612دمحم احمد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر / ورشة خراطة / بناحية  ش البيومى بملن السيد احمد دمحم دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  143524احمد السيد دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  434

 ن عبدهللا السيد دمحموصؾ الـتأشير:   ، الكتيبه مل

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  143524احمد السيد دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

بناحية ش على سليم بلبيس ملن عبدهللا  143524وصؾ الـتأشير:   ، له محل تسويك اضافات اعالؾ والتصنيع لدى الؽير برلم 

 السيد دمحم على

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144365رشا مصيلحى عبدالسالم مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 وصؾ الـتأشير:   ، عزبة خلؾ هللا / ميت سهيل / بملن عماد سعداوى عبدالكريم 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  114111عبد السالم على على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 الصالحيه المديمه /ملن صبرين دمحم اسماعيل  2وصؾ الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  114111عبد السالم على على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

بناحية الصالحية المديمه ملن صبرين  2116-11-23فى  114111فول سودانى برلم  وصؾ الـتأشير:   ، له محل ؼربله وتمشير

 دمحم اسماعيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144366ناصر ابراهيم موسى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 الـتأشير:   ، ش سيد مرعى ملن عبدالرحمن عبدالسالم حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  146612 احمد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  443

 الـتأشير:   ، ش البيومى / الزلازيك بملن السيد احمد دمحم دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  146612دمحم احمد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

الزلازيك بملن احمد فؤاد احمد -النحال -الـتأشير:   ،  له محل رئيسى اخر نشاطة /   مكتب مماوالت عمومية بناحية شارع الورش 

 / براسمال / خمسة وعشرون الؾ جنيه

تم تعديل العنوان ,  21111126تاريخ وفي  144356خضرة عبدالمنعم شريؾ وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر ميت سهيل ملن ايمن فتحى السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  143541هبه دمحم عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 براهيم احمد حجاج بملن وجيه ا -الخلوة  6الـتأشير:   ، تعدل الى حوض السفلة رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144346نفيسه دمحم امام سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 الـتأشير:   ، ميت ابوعربى الزلازيك ملن رضا عبدالعزيز دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144362احمد جمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 بملن رحاب دمحم دمحم عثمان  -الـتأشير:   ، بنى عامر 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144351كمال عمر عبدالهادى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

  وصؾ الـتأشير:   ، كفر العرب ملن عمر عبدالهادى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144341عالء عبدالعزيز السيد عمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 وصؾ الـتأشير:   ، شلشلمون منيا الممح ملن ايمان حامد دمحم يوسؾ

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144343نشوى احمد دمحم يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 المرين ملن رضا على حسانين 614وصؾ الـتأشير:   ، ش المنطمه الصناعيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  154232دمحم ابراهيم متولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 العصلوجى بملن احمد دمحم ابراهيم متولى  -الـتأشير:   ، عزبة المشهدى 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144344ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  453

 وصؾ الـتأشير:   ، كوبر الجامعه الديار الشاميه ملن ساميه دمحم عثمان 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144363سامح دمحم الشين على الشين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 اعى مشتول السوق ملن دمحم الشين على الشينش الشهيد صالح الرف 21وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144364دمحم احمد سعيد عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  455

 وصؾ الـتأشير:   ، ش ترعة كفر العدوى بملن نبيل احمد ابرهيم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144361سبك ليده برلم      محمود حسن دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ، -  456

 الـتأشير:   ، كفر عياد ملن عبدالحميد حسن هجام

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144362دمحم اشرؾ عواد ابو زيد نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 اشرؾ عواد ابوزيدوصؾ الـتأشير:   ، الجعفريه ملن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144365سمر ابراهيم جوده عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 الـتأشير:   ، كفر الصعيدى ملن ياسر السيد جوده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111126 وفي تاريخ 144363عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 وصؾ الـتأشير:   ، السنيطه ع السفرجى فالوس ملن دمحم دمحم عبدارحمن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144411صفاء دمحم نجيب عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

  نجيب عبدالمجيدالـتأشير:   ، خلؾ مجلس المدينه مشتول السوق ملن دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  156111عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 وصؾ الـتأشير:   ، كوبرى بحر البمر /المناجاه الصؽرى ملن دمحم احمد دمحم الشرلاوى

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  156111سبك ليده برلم      عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم ، تاجر فرد ، -  462

بناحية كوبرى بحر البمرى / االخيوة بملن عبدالعليم  2114-4-16فى  156111وصؾ الـتأشير:   ، له محل تربية مواشى برلم 

 احمد الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124تاريخ  وفي 144421مها صابر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

 الـتأشير:   ، لريه طيبه صان الحجر ملن مصطفى مصطفى دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144412مريهان ربيع عبدالحميد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 د عبدالوهابوصؾ الـتأشير:   ، النخيلى ملن/عصام دمحم السي

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311عماد عيد ابراهيم حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

 الـتأشير:   ، ش المكتبات فالوس ملن زينب عبدالمعطى دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144361طلعت سعد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 الـتأشير:   ، المناجاه الكبرى /طريك المطار ملن عمر شكرى فرج

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144315السيد محى السيد دمحم عتمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 سيدوصؾ الـتأشير:   ، العدليه بلبيس ملن السيد دمحم عتمان ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  146453اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 الـتأشير:   ، تعدل الى لريه نوبه بلبيس ملن راجح دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  146453اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 الـتأشير:   ، تعدل الى لريه نوبه بلبيس ملن راجح دمحم السيد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  146453اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 بيع سلطانعزبة ربيع سلطانمركز سنورسملن دمحم ر-الـتأشير:   ، منشأة بنى عثمان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  146453اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 عزبة ربيع سلطانمركز سنورسملن دمحم ربيع سلطان-الـتأشير:   ، منشأة بنى عثمان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  136564هناء السيد عطيه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 الـتأشير:   ، تم الؽاء الرئيسى االخر 

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  116134هيثم محمود دمحم عزت محمود البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 -دوات صحية / ش مطحن الزاهد من ش ابو بكر الصديك العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر / توريد وتركيب ا

 بلبيس بملن محمود دمحم عزت براسمال مائتان الؾ جنيه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144416دمحم احمد جمعه دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 الممح جوار كوبرى خوزق مشتول السوق ملن امين دمحم احمدمشتول السوق منيا  31الـتأشير:   ، كفر ابراش طريك 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144416ساره عاطؾ حسنى زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 الـتأشير:   ، انشاص البصل الزلازيك ملن فوزى دمحم دمحم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144413،  سبك ليده برلم     رضا على دمحم اسماعيل ، تاجر فرد -  446

 الـتأشير:   ، المناجاه  الصؽرى الحسينيه ملن دمحم على دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  144422وليد عبدالكريم السيد سليمان سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 الـتأشير:   ، بيشة لايد بملن عاطؾ عبدالحميد دمحم , وصؾ 

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  144413احمد ؼريب عبدالممصود عامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، الشبانات / بملن سهير دمحم حسن عطية 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144414ر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد مصطفى عبدالمنعم دمحم ، تاج -  441

 وصؾ الـتأشير:   ، الرمالى منشاه ابوعمر ملن سهام حسن عبدالسالم

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144421وائل عبدالبالى عبدالكريم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 ير:   ، ش االمل / ارض الحناوى / الزلازيك بملن رشا ابراهيم الدسولى محمود وصؾ الـتأش

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144421وائل عبدالبالى عبدالكريم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

ملن رشا ابراهيم الدسولى .  بنشاط /  بيع ادوات صحية .  -النحال  -مساكن الشباب  2وصؾ الـتأشير:   ، كان له محل بناحية / 

 2116/3/14ى واؼلك ف 2112/6/15افتتح فى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144314احمد سعيد عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 الـتأشير:   ، بنى شبل الزلازيك ملن  سعيد عبدالباسط دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144411الهام حسن صمر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

 الـتأشير:   ، لرية الصالح / الظواهرية بملن السيد ابراهيم ابو المعاطى 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  156111عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

عن نشاط مصنع اعالؾ برأسمال ثالثون الؾ  156111للسجل التجارى رلم  وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى آخر تابع

 جنيه بناحية كوبرى بحر البمر /المناجاه الكبرى  ملن دمحم احمد دمحم الشرلاوى

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144415دمحم سمير حلمى عربى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

 شير:   ، البالشون بملن سمير حلمى عرابى وصؾ الـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311رشا على دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 الـتأشير:   ، نشوة بملن دمحم عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144314ليده برلم     هناء احمد توفيك على حسين البنا ، تاجر فرد ،  سبك -  464

 بملن سعيد عبدالحميد عبدالدايم ؼانم  -وصؾ الـتأشير:   ، فرسيس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144311ايهاب السيد سيد احمد برق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 ر بلبيس ملن عزيزه عبدالعزيز عبدالؽفاراكتوب 6الـتأشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144412ابوالمعاطى احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 وصؾ الـتأشير:   ، سعود المبليه الحسينيه ملن احمد حسن على

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144416برلم     مصطفى عبدالرحمن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  411

 بملن السيد محمود دمحم اسماعيل  -وصؾ الـتأشير:   ، منشاة ابو عامر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144411خالد دمحم حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 دمحم حسن السيد بملن  -الـتأشير:   ، الجديدة 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144411خالد دمحم حسن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 2114/6/14واؼلك فى  61646برلم  1116/6/22الـتأشير:   ، كان له محل بناحية الجديدة / بملن دمحم حسن السيد افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144424على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسينى عبدالعال  -  413

 وصؾ الـتأشير:   ، ش الشيخ شحاته من ش الجمهوريه ملن عبدالعال على السيد

ان , وصؾ تم تعديل العنو 21111124وفي تاريخ  144313لمياء يوسؾ السيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، عمريط ابوحماد ملن ايمن دمحم السيد دمحم

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  144316السيد اسماعيل عبداللطيؾ اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الديدامون ملن محيسن عبدالباسط مصطفى -, وصؾ الـتأشير:   ، عزبة رشدى 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144415سامه الشافعى حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ا -  416

 وصؾ الـتأشير:   ، ش عمر بن العزيز ابوحماد ملن اسامه الشافعى حسن

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144425راويه ابوعليوه دمحم ابوعليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر ابراش م مشتول السوق ملن خالد جوده دمحم احمد

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144316باسل دمحم عزيز السيد عبدالرشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 بملن عبدالصمد ابراهيم مصطفى  -وصؾ الـتأشير:   ، بندؾ 

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  144411ياسر شعبان السيد عبدالحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر دمحم جاويش الزلازيك ملن ابواليزيد حافظ دمحم جاويش

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124تاريخ  وفي 144423عواطؾ حسن نجم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 الـتأشير:   ، ش التحرير بملن سامية حسن نجم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144414رضا عطية على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

  بملن عبدالؽنى عطية على دمحم -الـتأشير:   ، ش الحدادين خلؾ جامع البيه 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144411وهبى دمحم وهبى احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 وصؾ الـتأشير:   ، بنى صالح  بلبيس ملن  دمحم وهبى احمد رفاعى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144312دمحم السيد سيد احمد برق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 اكتوبر ملن عزيزه عبدالعزيز عبدالؽفار 6الـتأشير:   ، بلبيس ش 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  115663الطاهر دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 الـتأشير:   ، المزارله ملن دمحم الطاهر دمحم احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  115663طاهر دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ال -  615

 بناحية المرازلة ملن السيد دمحم السيد 2116-4-24فى  115663الـتأشير:   ، له معرض سيارات برلم 

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  116134برلم    هيثم محمود دمحم عزت محمود البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  616

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ش مطحن الزاهد من ش ابوبكر الصديك ملن /محمود دمحم عزت

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111124وفي تاريخ  144416محمود دمحم عبدالحكيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 الزلازيك ملن  ناديه دمحم درويش جوهر 2261بن الخطاب عمار رلم  الـتأشير:   ، ش عمر

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144366صبرى سعيد يوسؾ عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 سنهوا ملن دمحم عبدالجليل دمحم سالم-وصؾ الـتأشير:   ، عزبة سالم 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144366بدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صبرى سعيد يوسؾ ع -  611

بناحية  2111-11-26والؽى فى  2116-2-6فى  162122وصؾ الـتأشير:   ، كان له محل تجارة لطع ؼيار آالت زراعيه برلم 

 كفر دهمشا مركز مشتول السوق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144411سعديه عبدالفتاح عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 وصؾ الـتأشير:   ، صفيطه الزلازيك ملن عالء دمحم عبدالجواد

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144442ابراهيم على ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 وصؾ الـتأشير:   ، ش عمر بن الخطاب / النحال / الزلازيك بملن ايمان صدلى صديك

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144436دمحم السيد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  612

 الـتأشير:   ، عمريط ملن السيد السيد احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144424دمحم عبدهللا دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  613

 الـتأشير:   ، شنباره ابوحماد ملن  عبدهللا دمحم عبدالفتاح

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  142341دمحم محى الدين عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  614

 وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى ابو حماد البلد اول طريك المسيد ابو حماد  ملن حسام فؤاد مصطفى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144454رشا دمحم دمحمى دمحم الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  615

 لن ابراهيم محمود عبدالوهاب الـتأشير:   ، كفر اكياد م

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144443على عبدالنبى على متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 الـتأشير:   ، ش الحرية من شارع السالم / حى السالم / الزلازيك بملن ماجدة محروس يوسؾ 

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  144431ى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز عل -  614

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، الصنافين منيا الممح ملن طارق عبدالمنعم ابراهيم عبداللطيؾ

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 21111126وفي تاريخ  161134دمحم لطفى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  616

 منشاة ابو عمر بملن احمد السيد دمحم  -الـتأشير:   ، طارق بن زياد سهل الحسينية 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144455مروه دمحم عبدالرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  611

 مية بملن صالح حسن ابراهيم ش عمر بن الخطاب من ش االمن الؽذائى / المو 21وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 الـتأشير:   ، كفرايوب بملن صالح السيد عطية الديب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126تاريخ وفي  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية جمعية العدلية / بلبيس بملن صالح السيد عطية الديب

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  622

 حية النوبة والدهاشنة / بلبيس بملن صالح السيد عطية الديبالـتأشير:   ، افتتاح فرع بنا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144434عبدالاله عبدهللا على سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  623

 الـتأشير:   ، العصلوجى ملن عسل يوسؾ عبدالرحمن

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  155411فرد ،  سبك ليده برلم    منى ابراهيم عبدالهادى احمد ، تاجر  -  624

 وصؾ الـتأشير:   ، ش وجيه اباظة برج النور الدور الثالث اعلى محل بيتزاانور بجوار ميدان الشهيد احمد منسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144451خالد رمضان دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  625

 الـتأشير:   ، السعديه ابوحماد ملن ابراهيم رمضان دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144444شكرى اسماعيل دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 بملن اسماعيل دمحم اسماعيل بركات  -وصؾ الـتأشير:   ، ش اوالد زيد 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    21111126وفي تاريخ  144435دمحم سعيد دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  624

 ، السعديين منيا الممح ملن صبحى عبدالمنعم السيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العنوان , وصؾ تم تعديل  21111126وفي تاريخ  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  626

 بملكة  -الـتأشير:   ، النوبة والدهاشنة 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144434ناصر حسين زكى خلوصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  621

 وصؾ الـتأشير:   ، ش وسط البلد /حفنا ملن وجيه حسين زكى

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  144431فرد ،  سبك ليده برلم     اسالم السيد فتحى عبدالرحمن ؼريب ، تاجر -  631

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، نشوه ملن السيد فتحى عبدالرحمن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144441عالء سليم على يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 يه ابوحماد ملن نهله دمحم رمضانالـتأشير:   ، ع ابوعكيله الجعفر

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144432دمحم ايمن وصفى عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  632

 الـتأشير:   ، عزبة الدواله/الزنكلون ملن ايمن وصفى عطيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144431  محمود دمحم دمحم البهى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  633

 ش حامد المسلمى النحال الزلازيك ملن عمر دمحم دمحم البهى  13الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  142141معمل دويدار للتحاليل الكيميائيه الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 ير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنهالعنوان , وصؾ الـتأش

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  142141معمل دويدار للتحاليل الكيميائيه الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  635

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى ميت ردين ملن فهمى على دويدار

تم تعديل العنوان  21111126وفي تاريخ  144453على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فوزى عبدهللا عبدالحليم  -  636

 ش مصطفى زيدان المرين ملن عبدهللا عبدالحليم على 54, وصؾ الـتأشير:   ، عمار 

ديل العنوان , تم تع 21111126وفي تاريخ  144426سامح نور الدين عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  634

 الزلازيك ملن السيد احمد دمحم السيد-خلؾ المبره -ش لبنان  11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144456سامى شكرى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  636

 الـتأشير:   ، النعامنه ملن دمحم شكرى دمحم حسن 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144451دمحم رمضان عبدالحى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  631

 بنى شبل بملن رمضان عبدالحى ابراهيم  -وصؾ الـتأشير:   ، عزبة االصالح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126ريخ وفي تا 142141دمحم فهمى على دمحم دويدار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 الـتأشير:   ، تم الؽاء المحل اآلخر بسبب االستؽناء عنه

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  142141دمحم فهمى على دمحم دويدار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  641

 الـتأشير:   ، تعدل الى ميت ردين ملن فهمى على دويدار

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  116156دمحم احمد صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  642

 الـتأشير:   ، ش الشهيد دمحم عبدالهادى بملن ابراهيم على حفنى مكى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144446دمحم دمحم شولى بدر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  643

 الـتأشير:   ، ش اوالد سالم / بملن دمحم شولى بدر سليمان 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144421مصطفى عماد الدين هاشم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 رة ملن عماد الدين هاشم امبابى ش طريك الزلازيك االسماعيليه /لرية الطاه 1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144446احمد ابوالعال عوض ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  645

 وصؾ الـتأشير:   ، الرياض بملن ابو العال عوض ابو العال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144451   احمد دمحم جاد الرب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  646

 ش ركن عالء الدين حى المهندسين الزلازيك ملن انتصار حسين اسماعيل 4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144444محمود لطفى دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  644

 العماره ابوحماد ملن لطفى دمحم على وصؾ الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144456عالء صابر عوض عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  646

 وصؾ الـتأشير:   ، ع العروسى بيشه عامر منيا الممح ملن عوض عبدالجليل ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144441سبك ليده برلم     دمحم احمد احمد على ، تاجر فرد ،  -  641

 الـتأشير:   ، ش التحرير ابوحماد ملن ثناء حسن سليمان

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144316دمحم عبدالهادى عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 باى / الحبيشى / بملن دمحم سعيد دمحم على الشهوانى وصؾ الـتأشير:   ، بهن

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144436لندا رزق يوسؾ شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 الـتأشير:   ، عزبة اسعد منصور /النعامنه ملن حليم سعد مختار

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144445رد ،  سبك ليده برلم    الطاهر محروس الطاهر احمد ، تاجر ف -  652

 وصؾ الـتأشير:   ، ش محطه ارض الرلابه وادى المالن ابوحماد ملن محروس الطاهر احمد

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  141612معرض حسين الحبشى لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  653

 الفدادنه  ابيروم فالوس ملن ثناء عبدالرحمن عبدالحميد -نوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى الطريك العام الع

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144461ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 ماعيليه الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه بساتين االس

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144461ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  655

 1بناحية محل رلم 2111-12-2فى  4166الـتأشير:   ، له محل تجارة وتوريد المعادن ومستلزمات تثبيت مهمات اللحام برلم

 دنيهاالر 2المشروع االستثمارى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144461ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

بناحيةش الصفا  2111-11-24والؽى فى  2111-11-24فى  111616الـتأشير:   ، كان له محل تسويك مستلزمات طبيه برلم

  الصيادين الزلازيك ملن وليد عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  654

 الـتأشير:   ، جمعية العدلية بملن صالح السيد عطية الديب 

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111126وفي تاريخ  144441احمد دمحم ابوبكر دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  656

 الـتأشير:   ، سندنهور بلبيس ملن دمحم ابوبكر دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  144433هانى دمحم محمود عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  651

 وصؾ الـتأشير:   ، سواده فالوس ملن وائل دمحم احمد

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  144454مد عبدالجواد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤمن عبدالباسط اح -  661

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، انشاص الرمل بلبيس ملن ماجده دمحم السيد

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111113وفي تاريخ  163644تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم عبدالعزيز دمحم حسونه ،  -  1

 التأشير:  اضافة الى النشاط / اصالح وصيانة وتجديد السيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111113وفي تاريخ  166126امنيه وجدى دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 جاره محمول ومستلزماتهتعدل الى ت

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111113وفي تاريخ  112644صالح خليل السيد صالح مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير:  الؽاء نشاط استيراد وتصدير وتوكيالت تجارية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  111112مختاردمحم على سالم الخرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير:  بيع وشراء ورق كرتون لديم وجميع المخلفات بالمطاع العام والخاص

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111114وفي تاريخ  131114شعبان احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 الؽاء نشاط التموين ويصبح النشاط بمالة

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  156516ماجد احمد الجميل شعبان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 وصؾ التأشير:  تجاره مواد ؼذائيه

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  164261تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم متولى على متولى على لنديل ،  -  4

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تعبئة وتؽليؾ ورليات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111114وفي تاريخ  155112هانى مرزق عزيز متى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 ائيه وادوات منزليه عدا الكمبيوتر والحاسب اآللىيضاؾ  مفروشات وتجارة اجهزه كهرب

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  125115جمعة دسولى عليوة سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  اضافه نشاط مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  151341لحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالستار دمحم دمحم على جاد ا -  11

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السياحيه

ؾ التأشير:  تم تعديل النشاط , وص21111114وفي تاريخ  64221دمحم السيد فرج ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 تعدل الى بيع حدايد

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  144611احمد عبدالرحيم شحاته اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصؾ التأشير:  تعدل الى توكيالت تجاريه ونمل عمال داخلى عدا النمل السياحى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  161511ده برلم   عيسى رضا عيسى حسين ، تاجر فرد ،  سبك لي -  13

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخليه ونمل عمال عدا الرحالت السياحيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111115وفي تاريخ  13111احمد عطية ذكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 اراتالتأشير:  تجاره كاوتش سي

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111115وفي تاريخ  66633احمد دمحم الخضرى ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير:  الؽاء نشاط االستيراد

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111115وفي تاريخ  152143مجدى جوده عبدالؽنى جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 ر:  تعدل الى تجاره لطع ؼيار سيارات بالتجزئهالتأشي

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111116وفي تاريخ  66344يسرى على  نصر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 اضافة استثمار عمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111116وفي تاريخ  116246عبدالعال عبدالسالم احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  اضافة نشاط توريدات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  166626مروه دمحم سليمان عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  تعدل الى تجارة وتوزيع اجهزة كهربائية وتصدير

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  113131ز العمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالعال منير عبدالعزي -  21

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تجارة الموتوسيكالت واالسكوتر ولطع ؼيارها ولوازمها

اط , وصؾ تم تعديل النش21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  تعدل الى مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير:  تعدل الى مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111111وفي تاريخ  145636نبيل كمال يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 تعدل الى تصنيع مالبس وتوريدات عامه عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  166441ايهاب مصطفى زكى حسن النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تعبئه وتؽليؾ صابون

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111111وفي تاريخ  46416مود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هشام مح -  25

 تعدل الى مماوالت عامه وتوريدات عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب اآللى

تم تعديل النشاط 21111111وفي تاريخ  11311عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 , وصؾ التأشير:  تعدل الى مكتب مماوالت

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  11311عبدالعظيم عبدالعظيم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مكتب مماوالت

تم تعديل 21111112وفي تاريخ  166143اجر فرد ،  سبك ليده برلم   مؤسسة الهادى لتجارة االجهزة الكهربائية ، ت -  26

 النشاط , وصؾ التأشير:  يضاؾ ادوات منزليه

وفي تاريخ  166143مؤسسة الهادى لتجارة االجهزه الكهربائيه واالدوات المنزليه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 ادوات منزليه تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  يضاؾ21111112

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111112وفي تاريخ  146555دمحم شحاته عبدالرحمن امام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعدل الى ورشة تصنيع ؼرؾ تبريد وصناديك السيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111112تاريخ وفي  135114دمحم عبدالعظيم دمحم على الدع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعدل الى ورشه نجاره موبيليات يدوى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111113وفي تاريخ  162542حاتم احمد عباس الديدامونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير:  تعدل الى تجارة موبليات واثاث

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111113وفي تاريخ  156542سامح ؼمرى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 تعدل الى مخبز طبالى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111113وفي تاريخ  114111عبد السالم على على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 عدل  الى محطة ؼربلة وتمشير وفرز وتدريج وتعبئة الفول السودانى والمحاصيل الزراعيةالتأشير:  ت

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  136114سامح دمحم حسن على عجالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونمل عمال عدا الرحالت السياحية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  151544دمحم سمير  حسين حنفى بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  اضاففة نشاط تجارة مواد ؼذائية بالجملة

لنشاط , وصؾ تم تعديل ا21111114وفي تاريخ  164135احمد ابراهيم احمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير:  يضاؾ تموين

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  134414مينا مختار فرج عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  اضافة نشاط بذور وتماوى فى عبوات مؽلمة

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  135443عبدالحميد دمحم عبدالحميد مخيمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مصنع كرتون

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  146164مصطفى حسن عبدالحليم دمحم الجاللى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 الدواجن والتصنيع لدى الؽير وصؾ التأشير:  تعدل الى بيع وتجاره اضافات االعالؾ وخاماتها ومستلزمات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111114وفي تاريخ  145141فكرى دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 تعدل الى صناعه ونسج الخيوط الطبيعيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  154115السيد اسماعيل حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير:  تعدل الى مصنع اعالؾ

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  143113عبدالناصر عيد عبدالمادر عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصؾ التأشير:  يعدل الى مخبز طبالى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  164161م   السيد جمعه السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  44

 التأشير:  اضافة نشاط مكتب توريدات عمومية عدا مجاالت الكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111114وفي تاريخ  142112سعيد ؼمرى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 ةالتأشير:  تعدل الى مصنع مركزات اصطناعي

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111116وفي تاريخ  116131دمحم حسن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 تعدل الى مواد ؼذائية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111116وفي تاريخ  14561اشرؾ دمحم فتحى السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 لؽاء نشاط االستيرادالتأشير:  ا

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111116وفي تاريخ  151561دمحم جوده دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 تعدل الى مالبس جاهزه عدا المالبس العسكريه

تم تعديل النشاط , 21111116ريخ وفي تا 141641ابراهيم عبدالرحمن عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير:  اضافة نشاط صناعة الموبيليات من الخشب

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111111وفي تاريخ  141246دمحم حسين دمحم سلمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 تعدل الى تعبئة وتؽليؾ المواد الؽذائية

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  156343 فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شريؾ جمال الدين دمحم -  51

 وصؾ التأشير:  تعدل الى ثالجه لحفظ الحبوب

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 الى ثالجه لحفظ الحبوبوصؾ التأشير:  تعدل 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111111وفي تاريخ  14455خالد ابراهيم دمحم السيد عطويه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير:  يضاؾ بماله تموينيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لنشاط , وصؾ تم تعديل ا21111111وفي تاريخ  46543عزيزه اسماعيل على باشا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير:  اضافة نشاط بماله تموينية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111111وفي تاريخ  141121اسامه احمد عبداللطيؾ صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير:  تعدل الى بماله وتموين

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111111تاريخ  وفي 164413السيد عاطؾ دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير:  تعدل الى ورشة نجارة اخشاب

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  144511عبدالمعبود دمحم عبدالمعبود ممبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تجاره مواد ؼذائيه بالجمله

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111121وفي تاريخ  41541ن عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل مخائيل سليما -  56

 التأشير:  تعدل الى اصالح جرارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111121وفي تاريخ  141111عبدالرحمن احمد احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  الؽاء نشاط مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111121وفي تاريخ  146642شيماء لتصنيع الكرتون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير:  تعدل الى تصنيع كرتون

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111121وفي تاريخ  146642شيماء سعيد دمحم الدمياطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 دل الى تصنيع كرتونالتأشير:  تع

تم تعديل النشاط , 21111121وفي تاريخ  134161دمحم صالح حسن ابراهيم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصؾ التأشير:  اضافه نشاط محل بماله

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111121وفي تاريخ  46616احمد لملك  على  احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 تعدل الى مالبس جاهزه وتوريدات عموميه عدا المالبس العسكريه

تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  تم 21111121وفي تاريخ  146666السيد عدلى دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 يضاؾ توريدات عامه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللى

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111121وفي تاريخ  154242ابراهيم دمحم السيد مهنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 يضاؾ توكيالت تجاريه ولطع ؼيار جرارات زراعيه

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111121وفي تاريخ  154242ستيراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مهنا لإل -  66

 يضاؾ توكيالت تجاريه ولطع ؼيار جرارات زراعيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111121وفي تاريخ  134511دمحم دمحم السعيد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 :  تعدل الى مكتب توريدات عامه وتوكيالت تجاريه عدا الكمبيوتر ومجاالت الحاسب اآللىالتأشير

تم تعديل النشاط , 21111121وفي تاريخ  143114حسينى عبدالعزيز احمد طحيمر مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 وصؾ التأشير:  بمالة وتموين

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111124وفي تاريخ  151441تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبير عبدالسالم دمحم عبدالعال ، -  61

 التأشير:  تعدل الى مكتب توريدات عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111124وفي تاريخ  111651دمحم حمادة على عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 عمال فيما عدا السياحيةالتأشير:  تعدل الى مكتب رحالت ونمل 

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111124وفي تاريخ  146431دمحم احمد ابراهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 تعدل الى تجارة بوظة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 21111124وفي تاريخ  166114وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  تعدل الى مراتب وسجاد وموكيت

تم تعديل النشاط 21111124وفي تاريخ  141411صبحى حسين صبحى عبدالحليم ارنوط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 , وصؾ التأشير:  لحام شكمان

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111124وفي تاريخ  146624  فتحى دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  44

 تعدل الى بيع اجهزة محمول واكسسوار

تم تعديل النشاط , 21111124وفي تاريخ  121511مصطفى سعيد مصطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير:  يضاؾ مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111125وفي تاريخ  143441لى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام دمحم ابراهيم متو -  46

 التأشير:  تعدل الى خلط البويات والمواد الكيماوية

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111125وفي تاريخ  151114سعد دمحم دمحم حسن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 مكتب رحالت داخلية ونمل عمالالتأشير:  تعدل الى 

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111125وفي تاريخ  123136محمود احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير:  تعدل الى تربية مواشى

شاط , وصؾ تم تعديل الن21111125وفي تاريخ  142444زينب فتحى دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير:  اضافة نشاط مماوالت عامه

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  133416ايمان عبدالمنعم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير:  تعدل الى تجارة ادوات كهربائية

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111126ي تاريخ وف 144415تارى لبيب حبيب حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 تعدل الى توريدات عامه عدا الكمبيوتر والحاسب االلى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  151215دمحم حسينى عبدهللا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير:  تعدل الى لحوم مجمدة وجزارة

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  166636خالد مهدى عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم  -  63

 التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت داخلية ونمل عمال عدا السياحية

نشاط , وصؾ تم تعديل ال21111126وفي تاريخ  154232دمحم ابراهيم متولى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير:  تعدل الى زيوت سيارات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111124وفي تاريخ  146433خالد نوح دمحم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التأشير:  تعدل الى مكتب مماوالت متخصصة

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111124اريخ وفي ت 165415عبير عبده سالم عجيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 اضافه نشاط مفروشات وسجاد وموكيت

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111124وفي تاريخ  122411مديحة احمد لناوى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير:  اضافة نشاط معالجة محطات مياة الشرب والصرؾ الصحى

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111124وفي تاريخ  42146لرحمن ابو هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدا -  66

 التأشير:  اضافة نشاط توريدات عمومية عدا مجاالت الكمبيوتر والحاسب االلى

تم تعديل النشاط , 21111124وفي تاريخ  166421محمود زين العابدين دمحم سيداحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصؾ التأشير:  اضافة التوريدات العمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111126وفي تاريخ  116525وداد حسن احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 يضاؾ مواد بناء

تم تعديل النشاط , 21111126وفي تاريخ  141511احمد عبدالفتاح عبدالجواد عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير:  تعدل الى بيع اخشاب

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  153111دمحم سعيد عبدالمادر جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 تأشير:  تعدل الى مماوالت عمومية وتوكيالت تجارية وتصنيع رخام وجرانيت واخشاب وتوريدها عدا مجاالت الكمبيوترال

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  21111126وفي تاريخ  161134دمحم لطفى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 اتعدل الى تجارة اعالؾ

تم تعديل النشاط , 21111126وفي تاريخ  144316ادى عبدالعزيز ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبداله -  14

 وصؾ التأشير:  تعدل الى مكتب رحالت ونمل عمال وتجارة سيارات

, وصؾ تم تعديل النشاط 21111126وفي تاريخ  126644احمد  يوسؾ دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير:  تعدل الى ورشة نجارة وتصنيع موبليات

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  161262عمرو على احمد موسى حزين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  اضافة نشاط اضافات االعالؾ لدى الؽير

تم تعديل النشاط , وصؾ 21111126وفي تاريخ  142141ده برلم   دمحم فهمى على دمحم دويدار ، تاجر فرد ،  سبك لي -  14

 التأشير:  تعدل الى تسمين مواشى

تم تعديل النشاط , 21111126وفي تاريخ  142141معمل دويدار للتحاليل الكيميائيه الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصؾ التأشير:  تعدل الى تسمين مواشى

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124ي تاريخ وف 134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144215دمحم صابر دمحم عطيه يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114خ وفي تاري 144114سعيد دمحم عبدالعظيم الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144361اميمة عبدهللا ابوسريع بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126تاريخ  وفي 144341حالوتهم عبدالصادق ابراهيم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144124والء محمود السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121ي تاريخ وف 144261احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144244اسالم عادل عبدالمؽنى عبدالعليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114ريخ وفي تا 144112نسمه دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144214احمد بيومى دمحم بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124ريخ وفي تا 144316مؤمن دمحم عصام الدين ابراهيم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144233وفاء حمدى رشاد على  شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116ي تاريخ وف 146126ياره مصطفى حامد عبدالهادى الصالحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144143دمحم عبدهللا عماره احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146141دمحم دمحم مصطفى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146131دمحم محمود عبدالحميد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146651حلوة للفخامه الخليجية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144341السيد على احمد على سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144345دمحم عبدالواحد سعيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144331السيد عبدالرحمن محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144434لاله عبدهللا على سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدا -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146666دمحم شولى عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146641بدالمجيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سلوى على ع -  24

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144214ايمن دمحم عبدالحليم على دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144223عزيز عبدهللا عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا عبدال -  26

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144361اشرؾ عابدين دمحم عابدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144415ه الشافعى حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اسام -  26

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146454دعاء دمحم عبدالسميع بفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144426عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح السيد -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146112رمضان السيد مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144162سلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شادى حسين دمحم منصور م -  32

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146635احمد حسن محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144211د ،  سبك ليده برلم   مهداوى سعيد مهداوى دمحم ، تاجر فر -  34

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  146631حذيفه عبدالكريم صالح على صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144311ك ليده برلم   رشا على دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سب -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144144هانى حسن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144261رنا احمد دمحم السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144314هناء احمد توفيك على حسين البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144141السيد دمحم عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144211عادل دمحم صابر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124تاريخ وفي  144415دمحم سمير حلمى عربى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144314دمحم صالح دمحم ابوالمعاطى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146135رافت عبدالخالك رافت عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144243احمد طارق احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113يخ وفي تار 144141دمحم السيد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144152عبدهللا سعد عبدالسالم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146141عادل عوض شبانه يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21111114وفي تاريخ  144111دمحم دمحم فؤاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146136ابوزيد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امال دمحم  -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  144112رضى حسنى مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144161، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد جمال دمحم عطيه -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146653سومة سعيد حسن جاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144346فرد ،  سبك ليده برلم   محمود احمد دمحم على الصعيدى ، تاجر  -  54

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111126وفي تاريخ  144453فوزى عبدهللا عبدالحليم على حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144456سبك ليده برلم     سامى شكرى دمحم حسن ، تاجر فرد ، -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144221محمود ذكى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144356برلم   خضرة عبدالمنعم شريؾ وهيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  56

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144426سامح نور الدين عبدالحليم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144115برلم   وليد دمحم محمود حسن عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  61

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146641محمود سليمان محمود شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  144254ده برلم   فاطمه ابراهيم عبدالسالم السيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لي -  62

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144245عبير عبدهللا حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146661رلم   سامى دمحم احمد على حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  64

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146161هناء محمود احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144161م   صالح رضا عشرى عطيه الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  66

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144116اثار صادق عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146162احمد يوسؾ ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146111دمحم احمد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111ريخ وفي تا 144112امانى دمحم عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144133هاله السيد مصطفى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125 وفي تاريخ 144316على زكى عبدالرحيم عمر عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144364دمحم محمود عزت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144366صبرى سعيد يوسؾ عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144214اسالم سمير مرسى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144614سالمه محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144265احمد دمحم عبدالرازق عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144414عمرو دمحم دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  125616احالم دمحم شعبان دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146646عزت الياس سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نادر -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  146134دمحم السيد محمود عبدالعزيز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146142 احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانم دمحم -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144136محمود دمحم عدلى يوسؾ الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144141ديكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مكتب ابوليله لل -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144144سعيد سعيد حافظ عطيه عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146111يم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نعمه عبدالنبى السيد ابراه -  66

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146642حسام دمحم عطوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144131سبك ليده برلم     السيد عادل السيد على ، تاجر فرد ، -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111122وفي تاريخ  144333مصطفى هارون احمد موسى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144436يده برلم   دمحم السيد السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144356اسالم دمحم عبدهللا احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 21111111وفي تاريخ  144215 دمحمعلى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  12

 خاص

تم 21111126وفي تاريخ  144341المالح لخدمات المحمول و بيع و صيانة المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  116134فرد ،  سبك ليده برلم   هيثم محمود دمحم عزت محمود البطريك ، تاجر  -  14

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144263رفعت السيد السيد حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144416ك ليده برلم   محمود دمحم عبدالحكيم دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  16

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146113صالح دمحم عطيه عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146631م   دمحم دمحم محمود شنان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144141أميره معتك عويض سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124تاريخ  وفي 161146دمحم كمال دمحم عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144146اسامه صابر ؼريب عامر عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144244احمد ابراهيم عبدالفتاح ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144111اسماء محمود عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144116م   طارق عبدهللا دمحم السيد وفا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  114

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146114السيد احمد السيد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144134محمود جمال حسن احمد المصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144261دمحم دمحم عبدالعال سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144155رضا دمحم احمد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144311عماد عيد ابراهيم حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144412بيع عبدالحميد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مريهان ر -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146163دمحم عرالى دمحم فرج عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144161حسن جامع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسن السيد  -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144141دينا عبدالمنعم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146646مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم حسينى سليمان  -  114

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146655عمر عبدالنبى عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144116 ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امينه ابراهيم عبدهللا -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  131546دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144134دامونى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد الدي -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144145عايده دمحم عطيه ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144115من السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالرح -  121

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  146132اكرامى الحسينى دمحم حسانين سراج الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146125ى عبدالحميد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سوز -  122

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144461ايهاب دمحم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144426لسيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صالح ا -  124

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146666السيد عدلى دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144331ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم السيد سليمان -  126

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  144326محمود وجيه دمحم عبدالحميد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144321ولى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دسولى دياب دس -  126

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146154رضا خيرى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146166تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عاطؾ فتحى مصلحى السيد ،  -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144251اسماعيل عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146112،  سبك ليده برلم    بدوى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد -  132

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144341دمحم ممدوح ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144123شمس الدين السيد حاتم ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146661ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 ؾ التأشير: خاصالشركة , وص

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  144112عبدالمسيح عبدهللا شفيك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 , وصؾ التأشير: خاص

ة تم تعديل نوع الشرك21111114وفي تاريخ  144164وائل عبدالفتاح على السيد الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144251اسالم محمود السيد عطيه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 وصؾ التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  144163سمير كمال السيد العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144166سميره سعيد احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144134سامى حضرى دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 أشير: خاصوصؾ الت

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144242ام السعد عليوه عبدالسالم عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144111ممدوح دمحم عبدالعزيز سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 التأشير: خاصوصؾ 

تم تعديل نوع الشركة 21111126وفي تاريخ  144363عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144211ايه السيد عبدالستار على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 التأشير: خاصوصؾ 

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146151فايزه فتحى بيومى سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  162146تامر متولى خليل الحرايرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 أشير: خاصوصؾ الت

تم تعديل 21111114وفي تاريخ  144114عبدالرحمن هانى عبدالرحمن احمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144115دمحم عماد عبدالفتاح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146644احمد طارق سمير احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  144143هاله دمحم عبدالرحمن عفيفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 لشركة , وصؾ التأشير: خاصا

تم 21111124وفي تاريخ  166114وليد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144213محمود ابراهيم محمود السيد شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146142حسام دمحم هاشم خضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 التأشير: خاص

م تعديل نوع الشركة ت21111121وفي تاريخ  144231عماد رفعت جوده احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144221يوسؾ السيد يوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 التأشير: خاص

الشركة , وصؾ تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  146146جمال دمحم شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144145محمود مصطفى سعيد محمود المشالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

ع الشركة , تم تعديل نو21111114وفي تاريخ  144126فاطمه على ظريؾ عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111125وفي تاريخ  144336عالء نصر عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصؾ التأشير: خاص

نوع الشركة , تم تعديل 21111114وفي تاريخ  146662السيد صالح السيد دمحم ياسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144352اسالم دمحم سالم ابراهيم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144454مؤمن عبدالباسط احمد عبدالجواد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144365سمر ابراهيم جوده عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144244عبدالعزيز شعبان حفنى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144411صفاء دمحم نجيب عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146114نورا دمحم عوض رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146631احمد ابراهيم حسن عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146641ينى محمود امين احمد طعيمة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الحس -  161

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144212دمحم عبدالمنعم امين لمحاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144134 عبدالرحيم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144264السيد دمحم لطفى السيد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  144154احمد على السيد على احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144165عايده دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  151611ل عبدهللا دمحم نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جما -  145

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146156دمحم ؼنيم عمرى متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144263ب هللا على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عزيزه ناصر جا -  144

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144241دمحم عالء دمحم ابراهيم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144261ابراهيم داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود دمحم -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144141ايمن دمحم السيد علوان خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  144136ب عبدالرحمن السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد شولى راؼ -  161

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144361طلعت سعد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  146453د عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسعد دمحم السي -  163

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  146453اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144213جر فرد ،  سبك ليده برلم   فرج عياده سليم سليمان ، تا -  165

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144315السيد محى السيد دمحم عتمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  146141تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد ناصر اسماعيل عبدالعزيز ،  -  164

 , وصؾ التأشير: خاص

تم 21111114وفي تاريخ  146146مؤسسة العبودى  لتجارة لطع ؼيار االالت الزراعية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144121حسين رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود رضا -  161

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144111منصور دمحم منصور محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144136، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد دمحم حسن مصطفى -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146123احمد دمحم الحسينى دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111115وفي تاريخ  146114احمد عبدالجواد موسى عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146124وليد دمحم عامر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146661نورا دمحم احمد دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146645سعيد سليمان هويشل خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146611عاء احمد جمال صالح على ضيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   د -  114

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144124صابر بدوى صابر سليم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144111ليلى جمال ابراهيم جمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144213دمحم سعيدعثمان عبدهللا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144354نهلة اسماعيل متولى السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  113664عبدالعظيم احمد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144364احمد سعيد عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  213

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144112احمد دمحم عطية اسماعيل ؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146652لسيد عبدالسالم محسوب زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  215

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  146641محمود عبدالفتاح السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144322امانى عادل عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  144332بوسى ضياء الدين دمحم مهدى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144144دمحم عبدالرؤؾ احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144142صفيه عطيه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  156343مال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شريؾ ج -  211

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144131طارق السيد عرابى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144266هشام دمحم دمحم على نويشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144125رمضان عبدالحى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانى -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144346نفيسه دمحم امام سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144411ن صمر السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الهام حس -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146162حماده عطيه مصلحى عبدهللا حسن جادو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146646دمحم عيد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144216احمد ناصؾ صادق السيد ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144235هللا دمحم عبدهللا طه يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبد -  223

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146144مصطفى دمحم مصصفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144241عبدالدايم للحام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ورشة  -  225

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  144144احمد عبدالمنعم مؽاورى مؽاورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144155يوسؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم -  224

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144124دمحم فتحى عبدالحميد دمحم برهم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146131ان عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم مهر -  221

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146145وليد ابراهيم جوده رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146651، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شكرى احمد حسن على -  231

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144311السيد وحيد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144222 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالحميد محمود عبدالحميد دمحم -  233

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144362احمد جمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146111،  سبك ليده برلم    منى عبده السيد دمحم ، تاجر فرد -  235

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111126وفي تاريخ  144421مصطفى عماد الدين هاشم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  146632فرد ،  سبك ليده برلم    حسام مصطفى عبدهللا عبدالمجيد ، تاجر -  234

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146654عمرو احمد دمحم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144212ه برلم   دمحم دمحم بكرى على ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  231

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144326محمود على دمحم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146614برلم   منصور محمود دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144246دمحم عامر سعيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144153م   عبدالحميد عبدالرازق حسين عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  243

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144161مصطفى دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  161111ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  111141ناصر لحظى يونان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111اريخ وفي ت 111141ناصر لحظى يونان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144266هشام دمحم دمحم على نويشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124خ وفي تاري 144211احمد دمحم نبيل عرالى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144116نجالء فهمى زكى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144364دمحم احمد عبدالحميد احمد الميشاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111124وفي تاريخ  144316باسل دمحم عزيز السيد عبدالرشيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 تأشير: خاص, وصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144151محمود على دمحم عطيه سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146146رمزى دمحم منصور سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144113سليمان عطيه سلمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144145عبدالواحد دمحم عطيه السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146144عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146161مرفت عوض سليم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  144226زينب دمحم عبدالمحسن عبدالحميد عمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144455مروه دمحم عبدالرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  146144محسن صالح عبدالمحسن زكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144114ابراهيم حسن ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144156على احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144131زينب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144334صابر دمحم عبدهللا ابراهيم شهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146664وائل عبدالرحمن عمران عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 خاص الشركة , وصؾ التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144351فاطمه سعيد عبدالكريم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146641اميره امين ابو هاشم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144214رضا عبدالعاطى عبدهللا السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144361دمحم محمود عبدالواحد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 اصوصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144411ياسر شعبان السيد عبدالحميد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146633دمحم اشرؾ الكومى عفيفى بطحيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 تأشير: خاصالشركة , وصؾ ال

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  144116عبدالرحمن رضا دمحم طلبة ابو زيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146656هند دمحم شولى بدر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التأشير: خاص وصؾ

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144321عبير رجب مصطفى حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144211جيهان فتحى فهمى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 ر: خاصوصؾ التأشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146662رضا عبدالعال عبدالعزيز الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144256تمصيرة لتجارة اجهزة كهربائية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 التأشير: خاص وصؾ

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144166دمحم صالح دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144131احمد عبدالرحمن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144243رضوه حسن دمحم على حمام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  142353امى احمد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   س -  262

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144343نشوى احمد دمحم يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144216لسيد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وليد احمد ا -  264

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146153نفيسه يوسؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146166عبدالعظيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شريؾ فكرى عبدالعزيز -  266

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144313ياسمين عبدالفتاح السيد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144116حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم على  -  266

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  156516ماجد احمد الجميل شعبان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144314طاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امل سعيد محمود طن -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146661رضا دمحم السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144124جر فرد ،  سبك ليده برلم   حامد وحيد حامد لناوى ، تا -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144113مصطفى احمد كامل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144161،  سبك ليده برلم    اشرؾ دمحم عبدهللا على ، تاجر فرد -  214

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146143المط الكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  144113سبك ليده برلم    هيثم سعيد عبدهللا مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  -  216

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144334عايده محمود عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144324ده برلم   سعاد منصور عطيه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144135اسامه دمحم فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144456 عالء صابر عوض عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144211سميرة بندارى دمحم بندارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144266اسالم سعيد الهادى عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144413رضا على دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  144215  مرفت عبدالعزيز عبدالسميع عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  314

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146656ادهم عمار سالمه دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146665دمحم جمال السيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144142سيد دمحم سلمان عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144163على احمد السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  146164مصطفى حسن عبدالحليم دمحم الجاللى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 صالشركة , وصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144144كريمه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144335امانى كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144444محمود لطفى دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144156عمرو حسن حسنى وصيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144121عبدالرحمن ابراهيم السيد حسن البلبيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144236اسالم السيد دمحمى محمود عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 ر: خاص, وصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144315وجدى احمد ابوعامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144341عالء عبدالعزيز السيد عمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144413احمد ؼريب عبدالممصود عامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  144151عصام السيد سمير ابراهيم متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 ر: خاص, وصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146643رجاء كاشؾ محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144214عبدالرحمن دمحم حسينى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144141خالد فاروق عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146164عبدالفتاح الشحات دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  323

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144232احمد جمال السيد عيسوى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144242زينب عبدالحميد دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  325

 خاص وصؾ التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144166احمد حسين عطيه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144111سمير دمحم عبدالرؤؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144146ايمن مصطفى عبدالحليم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146146على عبده سالمه زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144153ه سعيد سليمان منسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كريم -  331

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  146136سلوى عبدالرحمن عبدالجليل عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146654محمود سعيد مهدى مامون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  332

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144122امانى عبدالحميد عبدالرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  333

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144132مد ابراهيم السيد على حمزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  334

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 21111125وفي تاريخ  111656محمود دمحم النبوى مسلم محروس المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  335

 اصنوع الشركة , وصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144316دمحم توفيك عوض سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  336

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144451احمد دمحم جاد الرب محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  334

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146665حسام حنفى عطيه الصادق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  336

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144414السيد مصطفى عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144111اسراء دمحم عبدالبديع اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146646مصطفى محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144265عماد السيد زكى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  342

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144264نوره فتحى عطيه مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146613 دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى عوض هللا -  344

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146615احمد حمدى ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144264حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سماح احمد على ا -  346

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  116264عبدالفتاح السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  344

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144141، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم اسامه دمحم دمحم حسين -  346

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144253رنا هانى محمود دمحم البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  114616ر فرد ،  سبك ليده برلم   طلعت حسين احمد حسين ، تاج -  351

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144264محمود سعد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144114،  سبك ليده برلم    هناء السيد رمضان عبدالمعبود ، تاجر فرد -  352

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144121محمود عبدالمنعم احمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  353

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  143664د ،  سبك ليده برلم   دمحم شعبان دمحم ابراهيم ، تاجر فر -  354

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144221ملكه عبدالعزيز سالمه النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  355

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146154سبك ليده برلم    هانى سمير شعبان السيد ، تاجر فرد ،  -  356

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144424حسينى عبدالعال على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  354

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144311رلم   دمحم اشرؾ زكى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  356

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146645احمد محمود دمحم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144311مبرون عطية شحاته عطية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144111حنان عبدالحميد سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  146133لم   اسامه دمحمى سيداحمدعبدالعال الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  362

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146121دمحم السيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  363

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  144336 عدلى السيد عدلى دمحم عوؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  364

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144434ناصر حسين زكى خلوصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  365

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144166هيثم سعيد الشحات عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  366

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144224مياده دمحم دمحم سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  364

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  144226احسنهم عبدالمنعم دمحم دمحم االباريمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  366

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  114111عبد السالم على على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 خاص وصؾ التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144366ناصر ابراهيم موسى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146616محمود دمحم مختار عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  146115عبدالحميد احمد على ياسين رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  342

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144426صالح السيد عطية الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146111دمحم امين دمحم عطيه كفافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  344

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146116آالء دمحم ابو مسلم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146625ابراهيم سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  346

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144146نورا مصطفى امين ؼنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  344

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144161ام دمحم حسينى دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هش -  346

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146625ابراهيم سعيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146626نات جمال عبدالحميد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   زي -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144315هيام دمحم عبدالعزيز عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144246احمد حسن احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  362

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144141نجالء سعيد دمحم على صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  363

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144114ى عبدالرحمن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عل -  364

 , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146161احمد ابراهيم ابوهاشم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  365

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  141651ب عبدهللا عبدالعظيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ؼري -  366

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144143رضا فتحى احمد إسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  364

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144316د اسماعيل عبداللطيؾ اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السي -  366

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144313لمياء يوسؾ السيد يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144262عبدالجابر مهدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146155احمد يوسؾ على طرطور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144313مسلم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره ابراهيم  -  312

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146341باسمة سعيد سعيد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146134تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود جاد سليم ، -  314

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144114عماد عبدهللا السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144126عبدالنبى حسين عبدالرحمن حسين عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144154حسام دمحم ابراهيم عطايا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144111محمود احمد حنفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146122احمد دمحم على دمحم على عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146636دمحم احمد عبده متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146651كريم حجازى درويش حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146611 سامى دمحم سليم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  412

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144451خالد رمضان دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  143524دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد السيد -  414

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144365رشا مصيلحى عبدالسالم مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  415

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146636حمد سيد احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ريهام حسن ا -  416

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144266باسم رزق دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144241 دويدار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم نبيل دمحم -  416

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  144331نبيله حسين ابراهيم ابوساطى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  146165م محمود درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شريؾ عبدالمنع -  411

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144154سعيد عبدالسالم محمود السيد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144164حمود صالح نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شيماء م -  412

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  146111اموره عبدالناصر دمحم احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  413

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144142كمال عبدالرحمن متولى صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالرؤؾ  -  414

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144444شكرى اسماعيل دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  415

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  146664م عبدالحميد عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هشا -  416

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144111حسنى عبدالمنعم دمحم عبدالظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144165فتحية دمحم عبدالعال ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144246فاطمه حامد محمود السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144234يس ابراهيم يس ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144136دمحم محمود على ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 21111121وفي تاريخ  144261احمد السيد البدوى سعد زؼلول عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  422

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  144161هانى عبدالحميد متبولى على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  423

 التأشير: خاصالشركة , وصؾ 

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144361فايز محمود الليثى حمدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  424

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144414رضا عطية على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  425

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144212حسن عطيه عبدالستار السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  426

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  146152مختار حامد عبدالفتاح حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  424

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  144116اسالم حسن عبدالعزيز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  426

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144314احمد صالح متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  421

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146141وسام رفعت جوده عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  431

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144162عبدالعظيم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حمدى  -  431

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144116محمود دمحم احمد على بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  432

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146114يم على السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ابراه -  433

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146634حماده عبدالحميد عبدالمادر عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  434

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144342مصطفى على سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد  -  435

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146663صابر خليل  دمحم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  436

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144314ى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد السيد عل -  434

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144454رشا دمحم دمحمى دمحم الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  436

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146642دمحم سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابتسام الشحات  -  431

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144216بسينة السيد حموده السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144225حروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وفاء عبدالسميع م -  441

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144411وهبى دمحم وهبى احمد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  442

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144216حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمر دمحم سعيد دمحم -  443

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146644دمحم عبدالحكيم دمحم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144323، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم جمال الشبراوى دمحم -  445

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144211سيناء عبدالرؤؾ احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144261ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم شعبان دمحم على الحليف -  444

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144152جمعه دمحم عطيه عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144164فرد ،  سبك ليده برلم    على السيد على محمود ، تاجر -  441

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  115215نجالء دمحم سالم عمر شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  451

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146161،  سبك ليده برلم   احمد عالء عبدالنبى عزب ، تاجر فرد  -  451

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  161142صيدليةكريم فوزى عبدالسالم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  452

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144132اشرؾ دمحم عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  453

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144122دمحم سليمان عبدهللا موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  454

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144116ساميه فتوح ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  455

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144111احمد دمحم عبدهللا عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  456

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144126فرؼلى احمد ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  454

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144363سامح دمحم الشين على الشين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  456

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146143دمحم ابوزيد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  451

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  144216محمود دمحم عبدالعظيم على جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  461

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  134113حسن كمال السيد العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  461

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144316ايمن دمحم عزمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  462

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144311 احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره دمحم -  463

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144234ابراهيم دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  464

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146163نى عبدالشافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن فتحى عبدالؽ -  465

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  146144دمحم حسين عبدالمطلب عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144162سين عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم جمعه ح -  464

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  144151سعيد عاطؾ عبدالعاطى دمحم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  146151براهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امال سعيد ا -  461

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  146124بسمه حسان السيد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  144351لى محمود بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ندى ابراهيم الدسو -  441

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144324احمد حموده السيد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  442

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146664عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم رضا  -  443

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

وفي تاريخ  144224مكتب الشيماء للرحالت الداخلية ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 اصتم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خ21111121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144344ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  445

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146112حسن دمحم الهادى حسن اباظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 : خاصوصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146116محمود باز دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  444

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144151دمحم السيد عبدالباسط ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  446

 لتأشير: خاصالشركة , وصؾ ا

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144114صالح جالل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  441

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144262السيد سالمه احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  461

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144256اسامه عبدالناصر شحته مؽاورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  461

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144261حمدى السيد احمد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  462

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144161اسالم جمال عبدالجليل دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  463

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146161ابراهيم سعيد دمحم دمحم الدربيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  464

 تأشير: خاصوصؾ ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  465

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144164رامى سمير يوسؾ يونان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144135سمر عماد سيد احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  464

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144416دمحم احمد جمعه دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  466

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144416ه عاطؾ حسنى زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سار -  461

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144162سالم بسام سالم مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  411

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  142566عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نجالء وفيك السيد  -  411

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  142566نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  412

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144266ى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فوزى اسماعيل مصطف -  413

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144114صفاء احمد دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  414

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144121فرد ،  سبك ليده برلم    ريهام دمحم احمد حسن ، تاجر -  415

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  146151دمحم مسلم فاروق عبدالمادر شندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144214فرد ،  سبك ليده برلم   على يوسؾ سالم الشافعى ، تاجر  -  414

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144312دمحم السيد سيد احمد برق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  416

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144311د ،  سبك ليده برلم   تامر ابراهيم عبدالحليم خوته ، تاجر فر -  411

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146661سعيد عبدالعزيز دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144144،  سبك ليده برلم    شيماء جمال السيد محمود ، تاجر فرد -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  144144احمد ثابت عبدالعظيم دمحم العكشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144311فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبدالرؤؾ السيد احمد ، تاجر -  513

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144312عصام احمد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146164بك ليده برلم   محمود على الدين دمحم احمد ، تاجر فرد ،  س -  515

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146164الزينى دمحم عبدالسالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  141612بك ليده برلم   احمد حمدى عبدالنعيم ادريس ، تاجر فرد ،  س -  514

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146126عماد محمود احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146644ه برلم   دينا دمحم دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144114اسالم عادل حامد محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146666زينب دمحم محمود ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144366السيد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144364ود دمحم حافظ سعيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محم -  513

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  66646طارق طه دمحم سابك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144346ى عبدالكريم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شيماء عبدالؽن -  515

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146116دمحم على دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146624ع دمحم عبدالبديع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالبدي -  514

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفي تاريخ  144251عال على دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146161دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود احمد عبدهللا  -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144156عمر دمحم احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  521

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  144141و ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالعظيم ابراهيم حسين حميد -  521

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  144146عمرو شعبان عبدالؽنى دمحم زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  522

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144254لؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وائل صابر دمحم امام ا -  523

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144125احمد السيد حسن دمحم داؤد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  524

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144111اجر فرد ،  سبك ليده برلم   سامى دمحم صالح احمد ، ت -  525

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  13111احمد عطية ذكى ابوالجدايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  526

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  144211، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم سعدالدين -  524

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144416مصطفى عبدالرحمن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  526

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144411رد ،  سبك ليده برلم   خالد دمحم حسن السيد ، تاجر ف -  521

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111116وفي تاريخ  146156مجدى عبدالنبى حسن على ديوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  531

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  154132اجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى حسن عبدالسالم سليمان نصار ، ت -  531

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146145محمود طه عفيفى عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  532

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144116بك ليده برلم   على احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  س -  533

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144143احمد سمير دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  534

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  144115ه برلم   سالمه سامى سالمه عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  535

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  144123دمحم مصباح عبدالمنعم دمحم سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  536

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146634فرد ،  سبك ليده برلم   مؤسسة المصرى لتعبئة المواد الؽذائيه ، تاجر  -  534

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146113عماد احمد سليمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  536

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  146643ه برلم   كريم على على حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  531

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144353نشوى السيد حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144441عالء سليم على يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144412ابوالمعاطى احمد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  542

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146666دمحم صالح دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  543

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144325دمحم جمال سليم عطيه عياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  544

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144216دى احمد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هنا -  545

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفي تاريخ  144145اسالم فتحى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144252ؼازى حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الحسينى زكريا  -  544

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144131ابراهيم احمد صباح دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146166تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يسن احمد عبده السيد ،  -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144111سمير مكرم منصور حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  551

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144116فرد ،  سبك ليده برلم    اشرؾ السيد دمحم ابراهيم سالم ، تاجر -  551

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144241دمحم هشام دمحم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  552

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144246سبك ليده برلم    شعراوى يوسؾ دمحم شاذلى ، تاجر فرد ،  -  553

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144144عبدالعزيز حسين دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  554

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144111ليده برلم   عصام دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك  -  555

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  146612دمحم احمد دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  556

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144346برلم   الهام دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  554

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  146111يسرى عبدالعزيز دمحم سليمان االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  556

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144432برلم   دمحم ايمن وصفى عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  551

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144431محمود دمحم دمحم البهى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  561

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144311لم   ايهاب السيد سيد احمد برق ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  561

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146116انتصار الحسن عبدالصمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  562

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  146644ده برلم   عبدالعزيز دمحم عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك لي -  563

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  144146محمود ابراهيم سيد احمد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  564

 , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144111برلم   سومه دمحم حسينى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  565

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  136342دمحم السيد دمحم عبدالؽفار صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144344ليده برلم   احمد سعيد عبدالؽفار ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك  -  564

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144436لندا رزق يوسؾ شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144445الطاهر محروس الطاهر احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  561

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144161دمحم فتحى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146114ح عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سما -  541

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146344اسماعيل احمد فؤاد عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  542

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  144422ريم السيد سليمان سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وليد عبدالك -  543

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  115663الطاهر دمحم احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  544

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144141هاشم ابراهيم الحلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناجى ثابت -  545

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144115هشام حسانين سالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144231نير محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نعمات م -  544

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144424دمحم عبدهللا دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  546

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  161111مد دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ياسر دمحم اح -  541

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144341جمال احمد ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  561

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  146116على دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل عبدالعظيم  -  561

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144112السيد دمحم ابراهيم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  562

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144446ولى بدر سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم ش -  563

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146661ياسر لطب ممبل عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  564

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  144113 عبدالجليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمر ممدوح السيد دمحم -  565

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144113اشرؾ عبدالعظيم بكرى يمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  144245نى دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالبارى عبدالؽ -  564

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144146دمحم سعيد سيد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  566

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146626سن بحيرى النمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صفاء الشحات ح -  561

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144314احمد سعيد عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144113ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امال كمال احمد -  511

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144133شيماء سالمه ابراهيم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  512

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  146114جباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم حسن عبدالمنعم حسن -  513

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144431عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  514

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146663د عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نجوى السيد سع -  515

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144146محمود ابراهيم محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144345مرسى لرلر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسام حمدى دمحم -  514

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  146121مصطفى رفعت عبدالحميد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  516

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144423عواطؾ حسن نجم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  511

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  156411اشرؾ سمير عبدالباسط حسن سلهابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  144121ابراهيم احمد ابراهيم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146641هند سعد ابراهيم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144451دمحم رمضان عبدالحى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  613

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  146612عبدالمعطى احمد دمحم الهادى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 : خاص, وصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  144111دمحم حسنى حسانين علوان الحكيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  615

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144166زؼلول على عبدالرازق على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 : خاصوصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146111عايد دمحم علوان مسلم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146621بكر شعبان عبدالعزيز البطريك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 ر: خاصوصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144111ابراهيم طلبه ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144442ابراهيم على ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 ر: خاصوصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144165وجدى عبده عبدالاله مازن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144164السيد كامل دمحم عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  612

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  144231ابراهيم ابراهيم عرفه ابراهيم مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  613

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  144164رضا عبدهللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 صالتأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144334صابر دمحم عبدهللا ابراهيم شهبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  615

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111124وفي تاريخ  144411سعديه عبدالفتاح عبدالحميد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 أشير: خاص, وصؾ الت

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفي تاريخ  144114عصام لطفى السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  614

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144161ايهاب دمحم دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  616

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146611اسماء محمود السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  611

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفي تاريخ  146111راشا شحاته دمحم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  144166لرحمن احمد عرالى بيومى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدا -  621

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144355ثروت السيد احمدى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  622

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144362 اشرؾ عواد ابو زيد نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  623

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  146115احمد دمحم عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  624

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144433نى دمحم محمود عبداللطيؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ها -  625

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146622دمحم عاطؾ على سيد احمد عرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  626

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146624دمحم منصور اسماعيل الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  624

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  156111عبدالناصر احمد الشرلاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  626

 اصوصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  146113ماهر السيد محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  621

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفي تاريخ  144126دمحم محمود على حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144115عواطؾ عبدالفتاح محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144163عسكر للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  632

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفي تاريخ  144321هللا سعد حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبد -  633

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  144431اسالم السيد فتحى عبدالرحمن ؼريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  634

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  146621ر للنمل والرحالت وتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الكما -  635

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144154السيد صبرى السيد سليم عليوة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  636

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144441دمحم احمد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  634

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  144131محمود دمحم ابراهيم حسانين حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  636

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 21111112وفي تاريخ  144141ابراهيم حلمى على عبدالممصود نور الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  631

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146165ماجده عبدهللا دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  141234ايمن عطيه وحيد سيداحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111126وفي تاريخ  144351كمال عمر عبدالهادى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  642

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144446احمد ابوالعال عوض ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  643

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111124وفي تاريخ  144421وائل عبدالبالى عبدالكريم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  644

 خاص, وصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144343عالء عبدالعال دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  645

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144361محمود حسن دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  646

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144441احمد دمحم ابوبكر دمحم حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  644

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  131515دمحم يحى السيد السيد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  646

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفي تاريخ  144421مها صابر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  144354جمال السيد بالسى عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفي تاريخ  144435دمحم سعيد دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144443على عبدالنبى على متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  652

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 21111114وفي تاريخ  146664بوبكر الصديك عطيه شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى ماجد ا -  653

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144161نجالء سعيد السيد احمد البكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  654

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144161حمد حسين حسن دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  655

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  144244دمحم عبدالحميد عبدالهادى معتوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  656

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  144342حنان شعبان مبرون فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  654

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  146623محمود دمحم سميح احمد لاعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  656

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  146616دمحم على دمحم على احمد بلطة ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  651

 وصؾ التأشير: خاص

وفي تاريخ  144255مركز احمد صالح على لبيع و تداول االدوية و اللماحات البيطرية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 ع الشركة , وصؾ التأشير: خاصتم تعديل نو21111121

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  144164جمال دمحم عدلى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 وصؾ التأشير: خاص

الشركة ,  تم تعديل نوع21111114وفي تاريخ  144163رحاب دمحم دمحم عواد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  662

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفي تاريخ  146141محمود دمحم على مدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  663

 التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة , وصؾ21111111وفي تاريخ  146166شيماء سمير سمير خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  664

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144114ايه عمرو كامل ابراهيم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  665

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144121سامح سمير السيد السيد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  666

 ؾ التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  144111عطيه صبرى عطيه فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  664

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144151السيد عبدالنبى السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  666

 : خاصوصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  144166دمحم اسماعيل عبدهللا اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  661

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  144114محمود سامى عبدالعزيز لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 : خاصوصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفي تاريخ  144164حازم لطفى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  641

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  144425راويه ابوعليوه دمحم ابوعليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  642

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111114وفي تاريخ  161111ياسر دمحم احمد دمحم ابراهيم ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111115وفي تاريخ  13111لم   احمد عطية ذكى ابوالجدايل ، تاجر ،  سبك ليده بر -  2

 التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111114وفي تاريخ  146145احمد صالح دمحم دمحم الهادى ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111114وفي تاريخ  142566برلم    نجالء وفيك السيد عبدالمادر ، تاجر ،  سبك ليده -  4

 التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111111وفي تاريخ  156343شريؾ جمال الدين دمحم فتحى دمحم ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  5

 وصؾ التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111111وفي تاريخ  111141ده برلم   ناصر لحظى يونان جرجس ، تاجر ،  سبك لي -  6

 التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111124وفي تاريخ  134142ريم عبدالحليم صادق عبدالحليم ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصؾ التأشير: افراد

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111124وفي تاريخ  146453ده برلم   اسعد دمحم السيد عطيه ، تاجر ،  سبك لي -  6

 التأشير: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مركز الصفا والمروة الصالح وصيانة  163644تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111113،  فى تاريخ :   -  1

 وتجديد السيارات  

 الى: مؤسسة حافظ للمماوالت العامه   146411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111113،  فى تاريخ :   -  2

 الى: الؽاء السمة التجارية   146411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111113تاريخ :  ،  فى  -  3

 الى: المحمود للرحالت ونمل العمال   151341تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  4

 الى: المحمود للرحالت الداخليه ونمل العمال   151341الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 21111114،  فى تاريخ :   -  5

 الى: تم الؽاء السمه التجاريه   61412تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  6

 لى: خليفه للمماوالت  ا 144611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: المؤسسه المصريه لخدمات نمل  146161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  6

 المولدات  

 الى: مكتب البنا للتوريدات العمومية عدا 14161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111115،  فى تاريخ :   -  1

 الكمبيوتر والحاسب االلى  

 الى: مكتب الياسمين لإلستيراد   113211تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111115،  فى تاريخ :   -  11

 الى: العامر لتجارة الحبوب واالعالؾ   151166تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111115،  فى تاريخ :   -  11

 (   Smil odonالى: سميلدون )  146611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111115،  فى تاريخ :   -  12

 الى: احمد عطية ذكى ابوالجدايل   13111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111115،  فى تاريخ :   -  13

 الى: التوحيد للمماوالت والتوريدات   116246ل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعدي21111116،  فى تاريخ :   -  14

 الى: مؤسسه البطل لاللعاب الرياضيه   146534تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  15

 الى: جزيرة الزيتون للمخلالت   141131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  16

   CESAR-الى: سيزر للتسويك الرياضى  143131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  14

 ائيه  الى: الفواز لتعبئه المواد الؽذ 146454تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  16

 الى: الحمد لالعالؾ   141116تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  11

 الى: حديدى وين لأللمونيوم   114645تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  21

الى: اضافة سمة تجارية مؤسسة الوفاق  166626يل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعد21111114،  فى تاريخ :   -  21

 لتجارة وتوزيع االجهزه الكهربائية والتصدير  

 الى: دار البيان للطباعة   145442تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  22

 الى: المؤسسة اليابانية   145131بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  تم التأشير21111114،  فى تاريخ :   -  23

الى: جرين ورلد لتجارة االسمدة  131361تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  24

 والمبيدات  

 الى: ؼانم للتصدير والتوكيالت التجارية   165133تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  25

 الى: مؤسسة الشافعى للفول السودانى   45161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  26

الى: رى فيت لتصنيع االدويه البيطريه  161262تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  24

 لدى الؽير  

 الى: المار للتعبئه والتؽليؾ   166441تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  26

الى: انفينتى للتخليص الجمركى وخدمات  146134تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  21

 النمل اللوجستى  

الى: عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين  11311تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  31

 الجندى  

 promxالى: بروميكس انترناشيونال  )  154123تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112،  فى تاريخ :   -  31

international   ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: مؤسسة الهادى لتجارة االجهزه  166143تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112،  فى تاريخ :   -  32

 الكهربائيه واالدوات المنزليه  

 الى: عبدهللا احمد مصطفى للمماوالت   145241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111112فى تاريخ :  ،   -  33

 الى: النجم لتجارة الموبليات واالثاث   162542تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111113،  فى تاريخ :   -  34

الى: اللؤلؤه لالدوات الكهربائيه  121511أشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم الت21111113،  فى تاريخ :   -  35

 والتوريدات العموميه  

 الى: عمارة لخلط وتصنيع االعالؾ   65122تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111113،  فى تاريخ :   -  36

 الى: الشرلية للمماوالت العامه   146612م الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اس21111113،  فى تاريخ :   -  34

الى: مؤسسة المزاحم لتجارة المبيدات  134414تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  36

 واالسمدة الزراعية  

 الى: فاطمة ابراهيم السعيد دمحم مشعل   14312يدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المم21111114،  فى تاريخ :   -  31

الى: مصنع اوريجو للمركزات  142112تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  41

 االصطناعية  

 فا للرحالت الداخلية ونمل العمال  الى: الص 133161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  41

 الى: مصنع الحرية للكرتون   135443تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111114،  فى تاريخ :   -  42

الى: اضافة السمه التجاريه لتصبح ميدل  146661تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111116،  فى تاريخ :   -  43

 ست  اي

الى: المكتب العالمى للمماوالت العامه  151654تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  44

 والتوريدات  

 الى: ثالجة المجد   156343تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  45

 الى: ثالجة المجد   156343تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  46

الى: اضافة السمة التجارية مؤسسة  141246تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111111،  فى تاريخ :   -  44

 الموسامح لتعبئة وتؽليؾ المواد الؽذائية  

 الى: شيماء لتصنيع الكرتون   146642تأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم ال21111121،  فى تاريخ :   -  46

 الى: باب الريان   141513تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  41

 محمود يونس دمحم  الى: دمحم  166453تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  51

الى: اليونس للمماوالت العام ورصؾ  166453تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  51

 الطرق  

 الى: ابراهيم دمحم السيد مهنا   154242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  52

الى: تعدلت السمه التجاريه الى /المؤسسه  133611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121فى تاريخ : ،    -  53

 االلتصاديه لالستيراد والتوريدات العامه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ه الى: مكتب الدش للتوريدات العام 134511تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  54

 والتوكيالت التجاريه  

الى: المتحده للتوريدات العموميه والمالبس  46616تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  55

 الجاهزه  

 الى: دمحم فاروق عبدالبصير الؽندور   61111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  56

الى: النور لالدوات المنزليه واالجهزه  144161تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111121،  فى تاريخ :   -  54

 الكهربائيه  

الى: المدينة المنورة لخلط البويات والمواد  143441تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111125ريخ : ،  فى تا  -  56

 الكيماوية  

الى: السالم لألعمال الكهروميكانيكية  142444تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111125،  فى تاريخ :   -  51

 والمماوالت  

 عمار لألستثمار العمارى   361الى:  161445تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111125تاريخ :  ،  فى  -  61

 الى: معرض الحمد لبيع وشراء السيارات   146621تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  61

 الى: اضافة تى ام للتوريدات العامه   144415بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير 21111126،  فى تاريخ :   -  62

لألدوات الرياضية  Cesarالى: سيزر  143131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  63

 والمالبس الرياضية  

الى: توب ميديكال لتوريد المستلزمات  166512الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 21111124،  فى تاريخ :   -  64

 الطبية للمستشفيات  

الى: المصرية للمستلزمات الزراعية  121646تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111124،  فى تاريخ :   -  65

 اجرونيل  

الى: بيدكو للتصدير واالستيراد وتوكيالت  156661شركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم ال21111124،  فى تاريخ :   -  66

 تجارية ومخصبات زراعية واسمدة  

الى: العالمية لتوريد الكيماويات  166421تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111124،  فى تاريخ :   -  64

 والتوريدات العمومية  

   EESالى: المصرية للمماوالت  144363تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  66

الى: الحرمين للمماوالت العمومية  153111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  61

 والتوكيالت التجارية وتوريد وتصنيع الرخام والجرانيت واالخشاب  

 الى: الؽاء السمة التجارية   145112تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  41

 الى: دمحم فهمى على دمحم دويدار   142141تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  41

الى: مصنع الحمد لتصنيع المفروشات  155253ل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعدي21111126،  فى تاريخ :   -  42

 المنزلية  

الى: اضافة السمة التجارية لتصبح  161146تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  43

 المصرية الوطنية لتصنيع المالبس عدا المالبس العسكرية  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: المازن للرحالت الداخلية وتجارة  144316تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126ريخ : ،  فى تا  -  44

 السيارات  

 الى: اسمان بحرى   144156تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21111126،  فى تاريخ :   -  45

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111113، وفى تاريخ    114345ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/3فى  64634محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111113، وفى تاريخ    114345ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/3فى  64634محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111113، وفى تاريخ    66262شركة مصطفى ابراهيم مصطفى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    65454شركه جيهان وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 64641شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    65454شركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : شركه عصام كامل و   - 5

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 64641السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    65454شركه/ جيهان وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 وتم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 64641مر المحو رلم شطب با

، وفى تاريخ    46651شركة / احمد فاروق مرسى وشريكه فتحى دمحم عبدالفتاح دمحم  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 2111/11/4فى  64652تم محو/شطب السجل  شطب بامرالمحو رلم    21111114

تم    21111114، وفى تاريخ    46651شركه / احمد فاروق مرسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا 2111/11/4فى  64652محو/شطب السجل  شطب بامرالمحو رلم 

   21111114، وفى تاريخ    111226برلم :  ش/منيرة دمحم الشحات ابراهيم جمعة وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها   - 1

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/4فى  64651تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111115، وفى تاريخ    63546شركه/ هاشم بسيونى هاشم وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 ها نهائيامحو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيت

،    166123شركة / احمد دمحم رضوان ابراهيم وشريكه محمود عبدالرازق سيد احمد  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا   21111115وفى تاريخ 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    131511شركة / سهام دمحم وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    131511تعدل الى شركة / سهام دمحم السيديوسؾ وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا   21111116

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    131511سهام دمحم وشريكها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : شركة /    - 14

 السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    131511تعدل الى شركة / سهام دمحم السيديوسؾ وشريكها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 15

 لسجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائياتم محو/شطب ا   21111116

   21111116، وفى تاريخ    166131ش/حسام على وشريكه دمحم مختار لطحن البن  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 16

 2111/11/6فى  64644تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    141241وب تمصيرة وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : شركة / صبرى على دمحم اي   - 14

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا   21111114

   21111111، وفى تاريخ    66244ش عبدالنبى عزب فرحات مصطفى  وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 16

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/11فى  64611تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111112، وفى تاريخ    135633شركة / ناجى ثابت هاشم وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/12فى  64414محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

   21111113، وفى تاريخ    61312ش/عاطؾ عبداللطيؾ دمحم عوض هللا وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/13فى  64414تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21111114، وفى تاريخ    166361ش/ دمحم السيد دمحم امين وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21111114، وفى تاريخ    61246برلم :  شركة السيد دمحم عبدالرحمن وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها   - 22

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21111114، وفى تاريخ    61246شركة رضا دمحم السيد عبدالعال وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21111124، وفى تاريخ    13112هه فاروق السيد وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : شركه/ وجي   - 24

 لحل الشركة وتصفيتها نهائيا 2111/11/24فى  64461محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

، وفى تاريخ    146613شركة/ سمير هشام دمحم وشريكه ابراهيم عبدالعزيز  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 25

 العتزال التجاره نهائيا 2111/11/24فى  64445تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم    21111124

، وفى تاريخ    41115عيسى السيد ابراهيم حشيش وشريكه عبدالخالك دمحم على سالم  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 26

 م حل الشركة وتصفيتها نهائياتم محو/شطب السجل  ت   21111126

تم    21111126، وفى تاريخ    41115عيسى السيد ابراهيم حشيش وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

تم    21111126، وفى تاريخ    41115شركة /اشرؾ عيسى السيد حشيش وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

، وفى تاريخ    64562شركة /دمحم ابراهيم دمحم وشريكه صبحى احمد الجابرى  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 21

أ  414ب عمد فسخ مصدق عليه برلم تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو لحل الشركة و تصفيتها نهائيا بموج   21111124

 تويثك  الزلازيك النموذجى 2111لسنة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21111114وفي تاريخ   ، 64416شركة /فاطمه دمحم عبدهللا ؼنيمى ودمحم السيد عبدالوالى توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   311111.111عديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم ت

تم تعديل رأس  21111114وفي تاريخ   ، 64416فاطمه دمحم عبدهللا ؼنيمى وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   311111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 21111114وفي تاريخ   ، 64416شركة /فاطمه دمحم عبدهللا ؼنيمى ودمحم السيد عبدالوالى شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   311111.111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111114وفي تاريخ   ، 64416تضامن  ، سبك ليدها برلم ، فاطمه دمحم عبدهللا ؼنيمى وشركاها شركة -  4

 جنيه   311111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21111112وفي تاريخ   ، 146361ش/صفاء دمحم على وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   31111111.111لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصؾ ا

تم تعديل رأس  21111112وفي تاريخ   ، 146361شركة / دمحم  شحته العدل وشركائه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   31111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111112وفي تاريخ   ، 146361كة صفاء دمحم على و شريكتها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،شر -  4

 جنيه   31111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس  21111112اريخ   ،وفي ت 146361شركة / دمحم  شحته العدل وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   31111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    141344الفرسان للمالبس الجاهزة ) جورج ابراهيم وهبه و شريكيه( توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   251111.111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشي 21111114،

تم تعديل  21111114وفي تاريخ   ، 141344شركة / جورج ابراهيم وهبة وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   251111.111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21111114وفي تاريخ   ، 161421ريؾ الخاصه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،مدارس الش -  11

 جنيه   21111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

مال , تم تعديل رأس ال 21111114وفي تاريخ   ، 156361ش/السيد كمال السيد شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   411111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111114وفي تاريخ   ، 156361شركة /دمحم كمال السيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   411111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21111114وفي تاريخ   ، 64114شركة / دمحم حمدى حسن حسن وشريكة شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   311111.111رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  21111114وفي تاريخ   ، 64114شركة / دمحم حمدى حسن وخالد حمدى حسن شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   311111.111تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21111121وفي تاريخ   ، 146424ش/دمحم نور السعيد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  16

 جنيه   2111111.111ليصبح رأس مالها ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال 

تم تعديل رأس المال ,  21111121وفي تاريخ   ، 146424ش/دمحم نور السعيد وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   2111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21111125وفي تاريخ   ، 114414سبك ليدها برلم ، ش/ ناجى صليب و شريكه توصية بسيطة  ، -  16

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111125وفي تاريخ   ، 114414ش/ ناجى صليب لبيب و شركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   111111.111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشي

تم تعديل رأس  21111125وفي تاريخ   ، 114414شركة ناجى صليب لبيب و شريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  21

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21111125وفي تاريخ   ، 114414و شريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،ش/ ناجى صليب  -  21

 جنيه   111111.111وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

س تم تعديل رأ 21111125وفي تاريخ   ، 114414ش/ ناجى صليب لبيب و شركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  22

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111125وفي تاريخ   ، 114414شركة ناجى صليب لبيب و شريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  23

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21111125وفي تاريخ   ، 131443شركة / احمد رجب وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  24

 جنيه   211111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21111125وفي تاريخ   ، 131443شركة / احمد رجب وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  25

 جنيه   211111.111, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس  21111126وفي تاريخ   ، 164134شركه احمد دمحم فهمى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  26

 جنيه   1111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111126وفي تاريخ   ، 41411ش / دمحم احمد صبحى و شركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  24

 جنيه   111111.111المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    41411ركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،تعدل الى /شركة خالد احمد صبحى وشريكه صبحى احمد صبحى ش -  26

 جنيه   111111.111تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21111126،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  114345بسيطة ،  سبك ليدها برلم     ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه ، توصية -  1

وبذلن يمحى الميد  -العاشر من رمضان  A6المنطمة الصناعية جنوب ؼرب  161العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى المطعة  

 بسجل تجارى الزلازيك لنمل الممر 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  114345ن ،  سبك ليدها برلم    ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه ، شركة تضام -  2

وبذلن يمحى الميد  -العاشر من رمضان  A6المنطمة الصناعية جنوب ؼرب  161العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى المطعة  

 بسجل تجارى الزلازيك لنمل الممر 

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  133111سبك ليدها برلم    محمود فتحى ابراهيم سالم و شريكه ، شركة تضامن ،   -  3

العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع مزرعة دواجن النتاج البيض و تربية الدواجن بناحية لرية ميت بشار ملن/ جمال 

 عبدالناصر ابراهيم

تم  21111114وفي تاريخ  133111   شركة / محمود فتحى ابراهيم سالم وشركاؤه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم  -  4

تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع مزرعة دواجن النتاج البيض و تربية الدواجن بناحية لرية ميت بشار ملن/ جمال 

 عبدالناصر ابراهيم

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  133111محمود فتحى ابراهيم سالم و شريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  5

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع ممرادارى بصفيطة لالنتاج الداجنى و مستلزماته و مشمالته و تربيه الطيور بكافة انواعها

تم  21111114وفي تاريخ  133111شركة / محمود فتحى ابراهيم سالم وشركاؤه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  6

ن , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع ممرادارى بصفيطة لالنتاج الداجنى و مستلزماته و مشمالته و تربيه الطيور بكافة تعديل العنوا

 انواعها

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  66636يحيى دمحم عبدالرحمن وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  4

أ تشوينات العاشر من 4المنطمة الصناعية  24مر جديد كمخزن لتجارة الكيماويات بالعنوان المطعة وصؾ الـتأشير:   ، افتتح  فرع م

 رمضان

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  66636يحيى دمحم عبدالرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  6

أ تشوينات العاشر من 4المنطمة الصناعية  24الكيماويات بالعنوان المطعة وصؾ الـتأشير:   ، افتتح  فرع ممر جديد كمخزن لتجارة 

 رمضان

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  156151ش/محمود احمد السيد عزب وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

ر ثان الزلازيك بنشاط تجاره وبيع خامات العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى مولؾ المنصوره ش اوالد عسك

 البالستين والتصنيع لدى الؽير بسمه تجاريه الدوليه لخامات البالستين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفي تاريخ  141344الفرسان للمالبس الجاهزة ) جورج ابراهيم وهبه و شريكيه( ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 :   ، افتتح فرع للشركه فى ش الدوكار بلبيس ملن سامى عبدالعزيز الدالىتم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير 21111114

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  141344شركة / جورج ابراهيم وهبة وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع للشركه فى ش الدوكار بلبيس ملن سامى عبدالعزيز الدالى

تم تعديل العنوان , وصؾ  21111114وفي تاريخ  156361 ش/السيد كمال السيد ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    -  12

 ش صناعات صؽيره لسم الصالحيه الجديده 31ص.ع صؽيره بالعمار  31الـتأشير:   ، مصنع بالمطعه 

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  156361شركة /دمحم كمال السيد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  13

 ش صناعات صؽيره لسم الصالحيه الجديده 31ص.ع صؽيره بالعمار  31لـتأشير:   ، مصنع بالمطعه , وصؾ ا

تم  21111111وفي تاريخ  146661شركة صفوت صالح عبدالرحيم وشريكة ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  14

و تجارة االسمنت بناحية الفرحاتية منشأة ابوعمر ملن/ تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع نشاطه توريد مواد البناء 

 عصام دمحم دمحم عبدالوهاب

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  114414ش/ ناجى صليب و شريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  15

 ( ميدان الموميه الزلازيك 2وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  114414ش/ ناجى صليب لبيب و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  16

 ( ميدان الموميه الزلازيك 2, وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم تعديل  21111125يخ وفي تار 114414شركة ناجى صليب لبيب و شريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  14

 ( ميدان الموميه الزلازيك 2العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  114414ش/ ناجى صليب و شريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  16

 وميه الزلازيك ( ميدان الم2وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  114414ش/ ناجى صليب لبيب و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 ( ميدان الموميه الزلازيك 2, وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  114414م    شركة ناجى صليب لبيب و شريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برل -  21

 ( ميدان الموميه الزلازيك 2العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعدل الى برج الحرمين )

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

 شارع صالح سليم الجزيزة   3فتتاح فرع بناحية النادى االهلى رلم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ا

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  22

 لجزيزة شارع صالح سليم ا  3تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية النادى االهلى رلم 

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  23

 تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الحديمة الرئيسية النادى االهلى بفرع النادى بالشيخ زايد

تم  21111125وفي تاريخ  46412ريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة /سامح عبدالحميد حسن على وش -  24

 تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الحديمة الرئيسية النادى االهلى بفرع النادى بالشيخ زايد

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  25

تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية المطاعم الجديدة داخل نادى وادى دجلة النخيل و يمع على الطريك الدائرى 

 الماهرة الجديدة

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  26

تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية المطاعم الجديدة داخل نادى وادى دجلة النخيل و يمع على الطريك الدائرى 

 الماهرة الجديدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  24

عنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الحديمة داخل وادى دجلة شيراتون و يمع على طريك المطار خلؾ تعديل ال

 ديستريكت مول مساكن شيراتون 

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  26

ـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الحديمة داخل وادى دجلة شيراتون و يمع على طريك المطار خلؾ تعديل العنوان , وصؾ ال

 ديستريكت مول مساكن شيراتون 

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

و يمع على طريك الواحات مدينة  1تاح فرع بناحية المامشى داخل نادى وادى دجلة اكتوبر تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افت

 السادس من اكتوبر

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  31

و يمع على طريك الواحات مدينة  1لمامشى داخل نادى وادى دجلة اكتوبر تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية ا

 السادس من اكتوبر

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  31

و يمع على طريك  2ل نادى وادى دجلة اكتوبر تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الملعب الخماسى داخ

 الواحات مدينة السادس من اكتوبر

تم  21111125وفي تاريخ  46412شركة /سامح عبدالحميد حسن على وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  32

و يمع على طريك  2دى دجلة اكتوبر تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحية الملعب الخماسى داخل نادى وا

 الواحات مدينة السادس من اكتوبر

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محمود فتحى ابراهيم سالم و شريكه ، شركة تضامن  تعديل نشاط الشركة الى التوكيالت التجارية و التوريدات العمومية عدا  -  1

كمبيوتر و الحاسب االلى و انتاج الدواجن و مستلزماته و مشمالته و تربية الطيور بكافة انواعها و انتاج بيض المائدة ،  مجاالت ال

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  133111سبك ليدها برلم   

تعديل نشاط الشركة الى التوكيالت التجارية و التوريدات شركة / محمود فتحى ابراهيم سالم وشركاؤه ، شركة تضامن   -  2

العمومية عدا مجاالت الكمبيوتر و الحاسب االلى و انتاج الدواجن و مستلزماته و مشمالته و تربية الطيور بكافة انواعها و انتاج 

 شير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وصؾ التأ21111114وفي تاريخ  133111بيض المائدة ،  سبك ليدها برلم   

شركة صفوت صالح عبدالرحيم وشريكة ، توصية بسيطة  ضرب و تعبئة و توزيع و تؽليؾ و توريد االرز و تجارة  -  3

وفي تاريخ  146661المحاصيل الزراعية بالتجزئة و تصنيع االعالؾ و توريد مواد البناء و تجارة االسمنت ،  سبك ليدها برلم   

 اط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل النش21111111

دمحم على الوصال السيد و شريكيه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنيع وانتاج وتعبئه المبيدات البيطريه  سائله وبودره  -  4

تم 21111121وفي تاريخ  146541وخالفه وانتاج وتصنيع وتعبئه االيروسوالت والتصنيع لدى الؽير وللؽير ،  سبك ليدها برلم   

 شركة تضامنتعديل النشاط , وصؾ التأشير:  

 113124ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و شريكها ، شركة تضامن  تعدل الى مخبز طبالى ،  سبك ليدها برلم    -  5

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 113124الى مخبز طبالى ،  سبك ليدها برلم   ش/ رشا عبدالرحمن السيد دمحم عبدالرحمن و شريكها ، شركة تضامن  تعدل  -  6

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ 

ش/دمحم نور السعيد وشريكه ، توصية بسيطة  صناعة و تجارة الكيماويات و المخصبات الزراعية و مبيدات صحة عامة و  -  4

،  سبك  6من المجموعة  36و الفمرة  11و االستيراد و التصدير فيما عدا المجموعة  التوكيالت التجارية و مبيدات االفات الزراعية

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة21111121وفي تاريخ  146424ليدها برلم   

صحة عامة و  ش/دمحم نور السعيد وشريكه ، شركة تضامن  صناعة و تجارة الكيماويات و المخصبات الزراعية و مبيدات -  6

،  سبك  6من المجموعة  36و الفمرة  11التوكيالت التجارية و مبيدات االفات الزراعية و االستيراد و التصدير فيما عدا المجموعة 

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ  146424ليدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111113وفي تاريخ  114345ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه ، سبك ليدها برلم    -  1

 وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: 21111111وفي تاريخ  114414شريكه ، سبك ليدها برلم    ش/ ناجى صليب و -  2

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111111وفي تاريخ  114414ش/ ناجى صليب لبيب و شركاه ، سبك ليدها برلم    -  3

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111111وفي تاريخ  114414شريكه ، سبك ليدها برلم    شركة ناجى صليب لبيب و -  4

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111116وفي تاريخ  151111ش/بيومى شكرى بيومى وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  5

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل 21111116وفي تاريخ  151111يكه ـ االيمان للمحرولات البترولية ، سبك ليدها برلم   بيومى شكرى بيومى و شر -  6

 الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 21111125وفي تاريخ  131443شركة / احمد رجب وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  4

 التأشير: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

الى: شركة عبدالرحمن  145513توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111114،  فى تاريخ :   -  1

 دمحم دمحم احمد وشريكته

الى: محمود فتحى ابراهيم  133111ير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأش  21111114،  فى تاريخ :   -  2

 سالم و شريكه

الى: شركة ناجى صليب  114414توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111111،  فى تاريخ :   -  3

 لبيب و شريكه

الى: شركة ناجى صليب  114414بتعديل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأشير   21111111،  فى تاريخ :   -  4

 لبيب و شريكه

الى: ابرهيم عبدالعال  162444شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111114،  فى تاريخ :   -  5

 ابراهيم سليمان وشريكة

 الى: ش/السيد كمال السيد 156361شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111114،  فى تاريخ :   -  6

الى: بيومى شكرى بيومى  151111توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111116،  فى تاريخ :   -  4

 البترولية و شريكه ـ االيمان للمحرولات

الى: بيومى شكرى بيومى  151111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111116،  فى تاريخ :   -  6

 و شريكه ـ االيمان للمحرولات البترولية

: شركة خالد دمحم على الى 16266توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111124،  فى تاريخ :   -  1

 وشركاه

الى: شركة خالد دمحم على  16266شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111124،  فى تاريخ :   -  11

 وشركاه

 احمد الى: شركة / دمحم 151114توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111124،  فى تاريخ :   -  11

 دمحم السيد ممبل و شركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

يكون حك االدارة والتوليع والمسؤلية  -دخول  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  ج  1مجدى الحسينى عبداللطيؾ دمحم  -  1

ة والؽير حكومية والبنون للشريكين منفردين وكذلن حك االلتراض واالستدانة عن الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومي

والرهن من البنون وبيع والتصرؾ وااليجار فى كل او بعض اصول الشركة سواء كانت عمارات او منموالت او سيارات للشريكين 

 114345برلم       21111113المتضامنين مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

يكون حك االدارة والتوليع والمسؤلية  -دخول  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج  1الحسينى عبداللطيؾ دمحم  مجدى -  2

عن الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية والؽير حكومية والبنون للشريكين منفردين وكذلن حك االلتراض واالستدانة 

كل او بعض اصول الشركة سواء كانت عمارات او منموالت او سيارات للشريكين  والرهن من البنون وبيع والتصرؾ وااليجار فى

 114345برلم       21111113المتضامنين مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود بندارى عبده بندارى  شركة تضامن  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  3

 133111  برلم     21111114

محمود بندارى عبده بندارى  شركة تضامن  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  4

 133111برلم       21111114

برلم       21111114احمد دمحم عبيد دمحم  شركة تضامن  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  5

133111 

برلم       21111114احمد دمحم عبيد دمحم  شركة تضامن  شرين متخارج  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  6

133111 

    21111114دمحم فتحى ابراهيم سالم  شركة تضامن  شرين متضامن  خرج من الشركة بعد استالمه كافة حموله ، تاريخ :  -  4

 133111برلم   
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االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع 

ة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك البيع امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدم

 66636برلم       21111111و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

سامية عبدالفتاح فهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم حسن عبدهللا  -  56

من دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة التأمينات و يحيى دمحم عبدالرح

االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع 

الح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك البيع امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لص

 66636برلم       21111111و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

نى دمحم شريؾ احمد عبدالمنعم العجونى  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حس -  54

حسن عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة 

التأمينات االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و 

ليع امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او حك التو

 66636برلم       21111111منفردين حك البيع و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

ح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم شريؾ احمد عبدالمنعم العجونى  شركة تضامن  شرين متضامن  ج ـ اصب -  56

حسن عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة 

نية و استالم و تسليم االوراق و التأمينات االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرا

حك التوليع امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او 

 66636برلم       21111111منفردين حك البيع و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 
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 145 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عجوانى  توصية بسيطة  خروج  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم حسن احمد عبدالمنعم  احمد ال -  51

عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة التأمينات 

و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات 

امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك البيع 

 66636برلم       21111111و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

احمد عبدالمنعم  احمد العجوانى  شركة تضامن  خروج  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم حسن  -  61

عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة التأمينات 

هيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع االجتماعية و ال

امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك البيع 

 66636برلم       21111111ات ، تاريخ : و الشراء و التأجير و الرهن لسيار

وسام احمد عبدالمنعم احمد  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم حسن  -  61

امام هيئة التأمينات  عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد مجتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة

االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع 

بيع امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك ال

 66636برلم       21111111و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

وسام احمد عبدالمنعم احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  ج ـ اصبح حك االدارة و التوليع لكال من دمحم حسنى دمحم حسن  -  62

جتمعين او منفردين و حك تمثيل الشركة امام هيئة التأمينات عبدهللا و يحيى دمحم عبدالرحمن دمحم و فؤاد ابوالدهب ابو الفتوح حامد م

االجتماعية و الهيئة العامة للرلابة على الصادرات و الورادات و هئية المجتمعات العمرانية و استالم و تسليم االوراق و حك التوليع 

لهم جميعا مجتمعين او منفردين حك البيع  امامهم مجتمعين او منفردين باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها و

 66636برلم       21111111و الشراء و التأجير و الرهن لسيارات ، تاريخ : 

سامية عبدالفتاح فهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها ،  -  63

 66636برلم       21111111تاريخ : 

سامية عبدالفتاح فهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها ،  -  64

 66636برلم       21111111تاريخ : 

شريؾ احمد عبدالمنعم العجونى  توصية بسيطة  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة  -  65

 66636برلم       21111111ها ، تاريخ : نشاط

شريؾ احمد عبدالمنعم العجونى  شركة تضامن  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة  -  66

 66636برلم       21111111نشاطها ، تاريخ : 

و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها  احمد عبدالمنعم  احمد العجوانى  توصية بسيطة  خروج  الشركة باسم -  64

 66636برلم       21111111، تاريخ : 

احمد عبدالمنعم  احمد العجوانى  شركة تضامن  خروج  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة نشاطها  -  66

 66636برلم       21111111، تاريخ : 

توصية بسيطة  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة   وسام احمد عبدالمنعم احمد -  61

 66636برلم       21111111نشاطها ، تاريخ : 

وسام احمد عبدالمنعم احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  الشركة باسم و لصالح الشركة و ضمن اؼراضها و لخدمة  -  41

 66636لم   بر    21111111نشاطها ، تاريخ : 

-11دمحم كمال السيد عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه من الشركه  ودخول دمحم صالح دمحم عطيه مزاليد  -  41

برلم       21111114واصبحت االداره والتوليع مجتمعين او منفردين ، تاريخ :  2411411131155رلم لومى  4-1141

156361 
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-11عبدالسالم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم خروجه من الشركه  ودخول دمحم صالح دمحم عطيه مزاليد دمحم كمال السيد  -  42

برلم       21111114واصبحت االداره والتوليع مجتمعين او منفردين ، تاريخ :  2411411131155رلم لومى  4-1141

156361 

خروج الشرين سمير احمد دمحم صالح الدين هندى ودخول   خالد سيد احمد دمحم ادريس  شركة تضامن  شرين متضامن -  43

الشرين خالد سيد احمد دمحم ادريس كشرين متضامن وحصول الشرين المتخارج على كافة مستحماته المالية لدى الشركة من تاريخ 

شرين ابراهيم عبدالعال التخارج وابراء ذمته من اى ديون على الشركة او التزامات من ذلن التاريخ .)ج( حك ادارة الشركة لل

ابراهيم سليمان منفردا وله حك التوليع امام جميع الجهات الحكومية والبنون وفتح حسابات بالبنون باسم الشركة والسحب وااليداع 

 162444برلم       21111114والتوليع على الشيكات بالبنون وؼيرها من الجهات التى تتعامل ، تاريخ : 

 ادريس  شركة تضامن  شرين متضامن  خروج الشرين سمير احمد دمحم صالح الدين هندى ودخول خالد سيد احمد دمحم -  44

الشرين خالد سيد احمد دمحم ادريس كشرين متضامن وحصول الشرين المتخارج على كافة مستحماته المالية لدى الشركة من تاريخ 

لن التاريخ .)ج( حك ادارة الشركة للشرين ابراهيم عبدالعال التخارج وابراء ذمته من اى ديون على الشركة او التزامات من ذ

ابراهيم سليمان منفردا وله حك التوليع امام جميع الجهات الحكومية والبنون وفتح حسابات بالبنون باسم الشركة والسحب وااليداع 

 162444رلم   ب    21111114والتوليع على الشيكات بالبنون وؼيرها من الجهات التى تتعامل ، تاريخ : 

خالد سيد احمد دمحم ادريس  شركة تضامن  شرين متضامن  معها الشركة وبيع اصول الشركة وااللتراض والرهن ألصول  -  45

 162444برلم       21111114الشركة ، تاريخ : 

تراض والرهن ألصول خالد سيد احمد دمحم ادريس  شركة تضامن  شرين متضامن  معها الشركة وبيع اصول الشركة واالل -  46

 162444برلم       21111114الشركة ، تاريخ : 

دمحم حمدى حسن حسن  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  اضافة الى بند االدارة والتوليع / للشريكين حك االدارة  -  44

 64114برلم       21111114والتوليع مجتمعين او منفردين بدون اجر ، تاريخ : 

دمحم حمدى حسن حسن  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  اضافة الى بند االدارة والتوليع / للشريكين حك االدارة  -  46

 64114برلم       21111114والتوليع مجتمعين او منفردين بدون اجر ، تاريخ : 

دارة والتوليع / للشريكين حك االدارة خالد حمدى حسن رضوان  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  اضافة الى بند اال -  41

 64114برلم       21111114والتوليع مجتمعين او منفردين بدون اجر ، تاريخ : 

خالد حمدى حسن رضوان  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  اضافة الى بند االدارة والتوليع / للشريكين حك االدارة  -  61

 64114برلم       21111114، تاريخ : والتوليع مجتمعين او منفردين بدون اجر 

دمحم حمدى حسن حسن  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  األدارة و التوليع للشريكين مجتمعين او منفردين امام حميع  -  61

اؼراض الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والبنون و لهما حك السحب واأللتراض و األيداع و الرهن من البنون لصالح تحميك 

 64114برلم       21111114الشركة ومصلحتها مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

دمحم حمدى حسن حسن  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  األدارة و التوليع للشريكين مجتمعين او منفردين امام حميع  -  62

و األيداع و الرهن من البنون لصالح تحميك اؼراض  الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والبنون و لهما حك السحب واأللتراض

 64114برلم       21111114الشركة ومصلحتها مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

خالد حمدى حسن رضوان  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  األدارة و التوليع للشريكين مجتمعين او منفردين امام  -  63

والهيئات والبنون و لهما حك السحب واأللتراض و األيداع و الرهن من البنون لصالح تحميك  حميع الجهات الحكومية والوزارات

 64114برلم       21111114اؼراض الشركة ومصلحتها مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

منفردين امام خالد حمدى حسن رضوان  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  األدارة و التوليع للشريكين مجتمعين او  -  64

حميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والبنون و لهما حك السحب واأللتراض و األيداع و الرهن من البنون لصالح تحميك 

 64114برلم       21111114اؼراض الشركة ومصلحتها مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

ج ـاالدارة و التوليع لكال من بيومى شكرى بيومى عبده , حماده   حماده شكرى بيومى عبده  توصية بسيطة  شرين متضامن -  65

شكرى بيومى عبده الشريكيين المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جميع 
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 144 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لهم و كذلن التعامل مع جميع البنون الجهات الحكومية و الؽير حكومية و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكا

و المصارؾ من سحب و ايداع و التوليع على الشيكات و فتح وؼلك الحسابات و استصدار الخطابات و شهادات الضمان و كافة 

 151111برلم       21111116صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة ، تاريخ : 

بده  شركة تضامن  شرين متضامن  ج ـاالدارة و التوليع لكال من بيومى شكرى بيومى عبده , حماده حماده شكرى بيومى ع -  66

شكرى بيومى عبده الشريكيين المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جميع 

ال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جميع البنون الجهات الحكومية و الؽير حكومية و المطاع العام و لطاع االعم

و المصارؾ من سحب و ايداع و التوليع على الشيكات و فتح وؼلك الحسابات و استصدار الخطابات و شهادات الضمان و كافة 

 151111برلم       21111116صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة ، تاريخ : 

حماده شكرى بيومى عبده  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج ـاالدارة و التوليع لكال من بيومى شكرى بيومى عبده , حماده  -  64

شكرى بيومى عبده الشريكيين المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جميع 

ة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جميع البنون الجهات الحكومية و الؽير حكومي

و المصارؾ من سحب و ايداع و التوليع على الشيكات و فتح وؼلك الحسابات و استصدار الخطابات و شهادات الضمان و كافة 

 151111برلم       21111116اريخ : صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة ، ت

حماده شكرى بيومى عبده  شركة تضامن  شرين متضامن  ج ـاالدارة و التوليع لكال من بيومى شكرى بيومى عبده , حماده  -  66

شكرى بيومى عبده الشريكيين المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جميع 

لجهات الحكومية و الؽير حكومية و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جميع البنون ا

و المصارؾ من سحب و ايداع و التوليع على الشيكات و فتح وؼلك الحسابات و استصدار الخطابات و شهادات الضمان و كافة 

 151111برلم       21111116ارؾ و كل ذلن باسم الشركة ، تاريخ : صور التعامل مع البنون و المص

حماده شكرى بيومى عبده  توصية بسيطة  شرين متضامن  و ضمن اؼراضها و كذلن لهما الحك فى التوليع على عمود  -  61

و المنموالت باسم الشركة و الشراء و االلتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارية و االراضى و السيارات 

لصالحها و لهما الحك فى تعيين و عزل مسخدمى وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حك لبض ودفع المبالػ و توليع 

ت الشركة و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامال

 151111برلم       21111116بالنمد و باالجل و لهما حك توكيل و تفويض الؽير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ : 

حماده شكرى بيومى عبده  شركة تضامن  شرين متضامن  و ضمن اؼراضها و كذلن لهما الحك فى التوليع على عمود  -  11

شركة و ممتلكاتها العمارية و االراضى و السيارات و المنموالت باسم الشركة و الشراء و االلتراض و الرهن و البيع الصول ال

لصالحها و لهما الحك فى تعيين و عزل مسخدمى وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حك لبض ودفع المبالػ و توليع 

العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة 

 151111برلم       21111116بالنمد و باالجل و لهما حك توكيل و تفويض الؽير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ : 

عمود  حماده شكرى بيومى عبده  توصية بسيطة  شرين متضامن  و ضمن اؼراضها و كذلن لهما الحك فى التوليع على -  11

الشراء و االلتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارية و االراضى و السيارات و المنموالت باسم الشركة و 

لصالحها و لهما الحك فى تعيين و عزل مسخدمى وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حك لبض ودفع المبالػ و توليع 

يد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحويل و بيع و تسد

 151111برلم       21111116بالنمد و باالجل و لهما حك توكيل و تفويض الؽير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ : 

و ضمن اؼراضها و كذلن لهما الحك فى التوليع على عمود   حماده شكرى بيومى عبده  شركة تضامن  شرين متضامن -  12

الشراء و االلتراض و الرهن و البيع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارية و االراضى و السيارات و المنموالت باسم الشركة و 

حك لبض ودفع المبالػ و توليع لصالحها و لهما الحك فى تعيين و عزل مسخدمى وكالء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما 

و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات االذنية و التجارية و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

 151111برلم       21111116بالنمد و باالجل و لهما حك توكيل و تفويض الؽير فى كل اوبعض ماذكر ، تاريخ : 

 161224برلم       21111121سعد احمد حلمى حموده عيسى  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج ، تاريخ :  -  13

 161224برلم       21111121دمحم كمال احمد حلمى حموده  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  ج ، تاريخ :  -  14
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امن  حك االدارة و التوليع و تمثيل الشركة امام جميع سعد احمد حلمى حموده عيسى  شركة تضامن  مدير وشرين متض -  15

الجهات الحكومية و ؼير حكومية و البنون العامة و الخاص و اى جهه اخرى للطرفين مجتمعين او منفردين عدا الرهن و 

تاريخ : االلتراض مجتمعين فمط و لهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر بالعمد مجتمعين او منفردين ، 

 161224برلم       21111121

دمحم كمال احمد حلمى حموده  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  حك االدارة و التوليع و تمثيل الشركة امام جميع  -  16

الجهات الحكومية و ؼير حكومية و البنون العامة و الخاص و اى جهه اخرى للطرفين مجتمعين او منفردين عدا الرهن و 

اض مجتمعين فمط و لهما حك توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر بالعمد مجتمعين او منفردين ، تاريخ : االلتر

 161224برلم       21111121

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه  -  14

اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد بصفته صيدلى بدون 

وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة 

ه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكومي

 16266برلم       21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

ا للصيدليه خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومدير -  16

بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد 

وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة 

جهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع والتوليع والمسؤليه امام ال

 16266برلم       21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

شرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه ك -  11

بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد 

 وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة

والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع 

 16266برلم       21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه  خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين -  111

بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد 

د دمحم على له وحده حك االدارة وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خال

والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع 

 16266برلم       21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

لى ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه خالد دمحم ع -  111

بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد 

رة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدا

والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع 

 16266م   برل    21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه  -  112

بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على احمد 

شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة وعلى دمحم على احمد الى 

والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع 

 16266برلم       21111124فتح ، تاريخ : وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب و

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه  -  113

احمد بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشركاء المتضامنين /احمد دمحم على 

وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة 
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والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير واالنتفاع 

 16266برلم       21111124التوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : وؼيرها امام البنون و

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم دخوله فى الشركه كشرين متضامن ومدير فنى ومديرا للصيدليه  -  114

اء المتضامنين /احمد دمحم على احمد بصفته صيدلى بدون اجر وتم خروج شريكه موصيه مذكوره بالعمد وتم تعديل صفة الشرك

وعلى دمحم على احمد الى شركاء موصيين)ج( تعدل حك االدارة والتوليع للطرؾ السادس خالد دمحم على له وحده حك االدارة 

االنتفاع والتوليع والمسؤليه امام الجهات الحكوميه والؽير الحكوميه  والعمود والمنموالت او السيارات وعمود االيجار والتأجير و

 16266برلم       21111124وؼيرها امام البنون والتوليع على الشيكات والسحب وفتح ، تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  115

لبنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت ا

 16266برلم       21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  116

ت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامال

 16266برلم       21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  114

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266برلم       21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  116

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266 برلم      21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  111

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266م   برل    21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  111

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266برلم       21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  111

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266برلم       21111124تاريخ : 

خالد دمحم على ابراهيم  توصية بسيطة  شرين متضامن  وؼلك الحسابات بالبنون والتوليع على جميع المعامالت البنكيه  -  112

والمروض والتسهيالت االئتمانيه وجميع التعامالت البنكيه وله ايضا الحك فى توكيل او تفويض الؽير فى كل او بعض ماذكر ، 

 16266برلم       21111124تاريخ : 

    21111125دمحم احمد رجب سيد احمد  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعدلت صفته الى شرين متضامن ، تاريخ :  -  113

 131443برلم   

    21111125دمحم احمد رجب سيد احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  تعدلت صفته الى شرين متضامن ، تاريخ :  -  114

 131443برلم   

    21111125عمرو احمد رجب سيد احمد  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعدلت صفته الى شرين متضامن ، تاريخ :  -  115

 131443برلم   

    21111125عمرو احمد رجب سيد احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  تعدلت صفته الى شرين متضامن ، تاريخ :  -  116

 131443برلم   
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حمد رجب سيد احمد  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعدلت صفته الى متضامن ج ـ االدارة و التوليع اصبحت لكال دمحم ا -  114

من عمرو احمد رجب سيد احمد و دمحم احمد رجب سيد احمد لهما حافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة سواء رهن او المرض و 

مجتمعين او منفردين باالدارة و التوليع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر التعامل مع البنون مجتمعين او منفردين و لهما كل حك 

منه بعنوان الشركة و ضمن اؼراضهاو لهما حك التوليع امام البنون و فتح الحساب باسم الشركة و حك المرضو الشراء و البيع باسم 

 131443برلم       21111125الشركة مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

دمحم احمد رجب سيد احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  تعدلت صفته الى متضامن ج ـ االدارة و التوليع اصبحت لكال  -  116

من عمرو احمد رجب سيد احمد و دمحم احمد رجب سيد احمد لهما حافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة سواء رهن او المرض و 

ل حك مجتمعين او منفردين باالدارة و التوليع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر التعامل مع البنون مجتمعين او منفردين و لهما ك

منه بعنوان الشركة و ضمن اؼراضهاو لهما حك التوليع امام البنون و فتح الحساب باسم الشركة و حك المرضو الشراء و البيع باسم 

 131443برلم       21111125الشركة مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

عمرو احمد رجب سيد احمد  توصية بسيطة  شرين متضامن  تعدلت صفته الى متضامن ج ـ االدارة و التوليع اصبحت  -  111

لكال من عمرو احمد رجب سيد احمد و دمحم احمد رجب سيد احمد لهما حافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة سواء رهن او المرض 

لهما كل حك مجتمعين او منفردين باالدارة و التوليع بشرط ان تكون االعمال التى و التعامل مع البنون مجتمعين او منفردين و 

تصدر منه بعنوان الشركة و ضمن اؼراضهاو لهما حك التوليع امام البنون و فتح الحساب باسم الشركة و حك المرضو الشراء و 

 131443برلم       21111125البيع باسم الشركة مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

عمرو احمد رجب سيد احمد  شركة تضامن  شرين متضامن  تعدلت صفته الى متضامن ج ـ االدارة و التوليع اصبحت  -  121

لكال من عمرو احمد رجب سيد احمد و دمحم احمد رجب سيد احمد لهما حافة السلطات لتحميك ؼرض الشركة سواء رهن او المرض 

ين و لهما كل حك مجتمعين او منفردين باالدارة و التوليع بشرط ان تكون االعمال التى و التعامل مع البنون مجتمعين او منفرد

تصدر منه بعنوان الشركة و ضمن اؼراضهاو لهما حك التوليع امام البنون و فتح الحساب باسم الشركة و حك المرضو الشراء و 

 131443  برلم     21111125البيع باسم الشركة مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

وافك المجلس على لبول عضوية السيد  --حازم السيد حسن حسنين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  121

رلم لومى  -الماهره  - 1164/11/14مواليد  --مصرى الجنسية  --اللواء مهندس / يحيى عبدالرحمن دمحم حسن 

وعات االستثمارية فى عضوية مجلس االدارة  واصبح نائب رئيس ممثال عن الشركة المصرية للمشر 26411142111453

مجلس االدارة والعضو المنتدب  بدال من السيد / احمد دمحم سيؾ الدين احمد السيد . /// اصبح حك التوليع عن الشركة على النحو 

مصرى الجنسية ، تاريخ :   -ين التالى / السيد المهندس رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب . د.م / حازم السيد حسن حسن

 64411برلم       21111126

وافك المجلس على لبول عضوية  --حازم السيد حسن حسنين  ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  122

لم لومى ر -الماهره  - 1164/11/14مواليد  --مصرى الجنسية  --السيد اللواء مهندس / يحيى عبدالرحمن دمحم حسن 

ممثال عن الشركة المصرية للمشروعات االستثمارية فى عضوية مجلس االدارة  واصبح نائب رئيس  26411142111453

مجلس االدارة والعضو المنتدب  بدال من السيد / احمد دمحم سيؾ الدين احمد السيد . /// اصبح حك التوليع عن الشركة على النحو 

مصرى الجنسية ، تاريخ :   -لس االدارة والعضو المنتدب . د.م / حازم السيد حسن حسنين التالى / السيد المهندس رئيس مج

 64411برلم       21111126

. رلم لومى )  1161/4/16مواليد   -حازم السيد حسن حسنين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  123

برلم  -. الماهره  1164/1114حمن دمحم حسن . مصرى الجنسية مواليد ( والسيد المهندس / / يحيى عبدالر 26114161211611

( مجتعمين او منفردين توليع اول عن الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات لديها والتسهيالت  26411142111453لومى ) 

موالت والسيارات ووسائل النمل المختلفة االئتمانية والتوليع على الشيكات وعلى عمود البيع والشراء للعمارات واصول الشركة والمن

برلم       21111126وؼيرها وااللتراض والرهن باسم الشركة من البنون والمصارؾ والتمثيل امام مصلحة الشهر ، تاريخ : 

64411 

لومى )  . رلم 1161/4/16مواليد   -حازم السيد حسن حسنين  ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  124

برلم  -. الماهره  1164/1114( والسيد المهندس / / يحيى عبدالرحمن دمحم حسن . مصرى الجنسية مواليد  26114161211611

( مجتعمين او منفردين توليع اول عن الشركة امام كافة البنون وفتح الحسابات لديها والتسهيالت  26411142111453لومى ) 

كات وعلى عمود البيع والشراء للعمارات واصول الشركة والمنموالت والسيارات ووسائل النمل المختلفة االئتمانية والتوليع على الشي
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برلم       21111126وؼيرها وااللتراض والرهن باسم الشركة من البنون والمصارؾ والتمثيل امام مصلحة الشهر ، تاريخ : 

64411 

مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارى والتوثيك وحك السحب وااليداع من حازم السيد حسن حسنين  شركة مساهمة  رئيس  -  125

البنون والمصارؾ والهيئات المالية ولهم حك التوليع على عمود التعديل والتاسيس والتعالد عن الشركة امام الؽير ولدى كافة الجهات 

ة انواعها والتعديالت الالزمه وعمود التعديل الحكومية ولطاع االعمال العام والخاص والتوليع على عمود تاسيس الشركات بكاف

وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلن التوليع امام الهيئة العامه لإلستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الشهر العمارى والتوثيك 

 64411برلم       21111126ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارية والهيئة العامه للرلابة ، تاريخ : 

حازم السيد حسن حسنين  ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارى والتوثيك وحك السحب  -  126

وااليداع من البنون والمصارؾ والهيئات المالية ولهم حك التوليع على عمود التعديل والتاسيس والتعالد عن الشركة امام الؽير ولدى 

ال العام والخاص والتوليع على عمود تاسيس الشركات بكافة انواعها والتعديالت الالزمه وعمود كافة الجهات الحكومية ولطاع االعم

التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلن التوليع امام الهيئة العامه لإلستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الشهر العمارى والتوثيك 

 64411برلم       21111126العامه للرلابة ، تاريخ : ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارية والهيئة 

حازم السيد حسن حسنين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالية ومصلحة الضرائب العامه وهيئة  -  124

ثانى للسيدة / عزة الرلابة على الصادرات والواردات ولهما فى ذلن تفويض او توكيل الؽير فى كل او بعض مما ذكر وحك التوليع ال

. والسيد / احمد مدنى دمحم سيد . رئيس الحسابات العامه .مصرى مواليد  1165/4/5على دمحم على . مدير عام الشئون المالية مواليد 

. الحك الى منهما مجتمعان او منفردان مع رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب او نائب رئيس مجلس االدارة  1142/4/13

 64411برلم       21111126منتدب عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات والهيئات ، تاريخ : والعضو ال

حازم السيد حسن حسنين  ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالية ومصلحة الضرائب العامه  -  126

يض او توكيل الؽير فى كل او بعض مما ذكر وحك التوليع الثانى للسيدة وهيئة الرلابة على الصادرات والواردات ولهما فى ذلن تفو

. والسيد / احمد مدنى دمحم سيد . رئيس الحسابات العامه .مصرى  1165/4/5/ عزة على دمحم على . مدير عام الشئون المالية مواليد 

رة والعضو المنتدب او نائب رئيس مجلس . الحك الى منهما مجتمعان او منفردان مع رئيس مجلس االدا 1142/4/13مواليد 

 64411برلم       21111126االدارة والعضو المنتدب عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات والهيئات ، تاريخ : 

ت حازم السيد حسن حسنين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالية وفتح الحسابات لديها والتسهيال -  121

االئتمانية والتوليع على الشيكات وحك الرهن وااللتراض وكافة العمليات المصرفية . بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة  بتاريخ  

 64411برلم       21111126، تاريخ :  2111/11/6

لحسابات لديها حازم السيد حسن حسنين  ذات مسئولية محدودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالية وفتح ا -  131

والتسهيالت االئتمانية والتوليع على الشيكات وحك الرهن وااللتراض وكافة العمليات المصرفية . بموجب محضر اجتماع مجلس 

 64411برلم       21111126، تاريخ :  2111/11/6االدارة  بتاريخ  

داره والتوليع للشرين احمد دمحم فهمى احمد عيسى احمد دمحم فهمى احمد عيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  تعدل حك اال -  131

وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه وله الحك فى االلتراض 

ك فى توكيل او تفويض من البنون والتوليع على عمود الرهن بكافه انواعه للنفس وللؽير والتوكيل لصالح البنون وللؽير وله الح

 164134برلم       21111126الؽير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

خالد احمد صبحى عبدالاله  شركة تضامن  شرين متضامن  )ج( االدارة والتوليع للشرين االول المتضامن / خالد احمد  -  132

ومنها الضرائب العامه والؽرفة التجارية والسجل التجارى صبحى عبدالاله . وله حك تمثيل الشركة امام طكافة الجهات الرسمية 

والتامينات االجتماعية والشهر العمارى وكافة الجهات الحكومية سواء جهات او افراد خاصة وله حك البيع والشراء والرهن 

ن جميعه منفردا دون اجر ، وااللتراض والسحب وااليداع من البنون وجميع المعامالت البنكية وكافة الجهات الحكومية االخرى وذل

 41411برلم       21111126تاريخ : 

خالد احمد صبحى عبدالاله  شركة تضامن  شرين متضامن  )ج( االدارة والتوليع للشرين االول المتضامن / خالد احمد  -  133

ؽرفة التجارية والسجل التجارى صبحى عبدالاله . وله حك تمثيل الشركة امام طكافة الجهات الرسمية ومنها الضرائب العامه وال

والتامينات االجتماعية والشهر العمارى وكافة الجهات الحكومية سواء جهات او افراد خاصة وله حك البيع والشراء والرهن 
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 وااللتراض والسحب وااليداع من البنون وجميع المعامالت البنكية وكافة الجهات الحكومية االخرى وذلن جميعه منفردا دون اجر ،

 41411برلم       21111126تاريخ : 

شريؾ ابراهيم حلمى احمد فارس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  للسيد رئيس مجلس االدارة والعضو  -  134

المنتدب حك التوليع عن الشركة او بصفته فيمن يفوضه العتماد الشيكات الخاصة بالشركة وفتح الحسابات وكافة المعامالت لدى 

 114362برلم       21111126جميع البنون التى يتم التعامل معها. ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21111113ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

114345 

برلم       21111113ش/  سمير سعيد عبدالرحمن و شريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

114345 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 114111برلم       21111113، تاريخ :  14141  2113-11-23-عبد السالم على على عبد هللا  ج -  1

 114111برلم       21111113، تاريخ :  14161  2116-11-23-عبد السالم على على عبد هللا  ج -  2

 65644  برلم     21111113، تاريخ :  14164  2111/11/26 -سامى عبدالسميع مصطفى  ج  -  3

 65644برلم       21111113، تاريخ :  14165  2114/11/26 -سامى عبدالسميع مصطفى  ج  -  4

 65644برلم       21111113، تاريخ :  14166  2111/11/26 -سامى عبدالسميع مصطفى  ج  -  5

 65245برلم       21111113، تاريخ :  14212  2111/1/14 -ناصر دمحم جمعه ابراهيم  ج  -  6

 141445برلم       21111113، تاريخ :  14115  2111/11/11 -شريؾ عبدالحكيم حسين عبدالحليم صيام  ج  -  4

 114516برلم       21111113، تاريخ :  14114  2116/4/14 -سعدية عبد السميع دمحم الحشاش  ج  -  6

 111144برلم       21111113خ : ، تاري 14164  2114-3-6-عبدالحميد عبدالحليم حسن سالمه  ج -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21111113، تاريخ :  14155  2124/11/26السجل سارى حتى 2111/11/24-دمحم مؤمن عصام السيد دمحم  ج -  11

141553 

 121111برلم       21111113، تاريخ :  14111  2111/11/23 -ناجى يحيى عبدالوهاب دمحم رحمة  ج  -  11

 121111برلم       21111113، تاريخ :  14111  2111/11/23 -لرحالت الداخليه  ج مكتب ناجى ل -  12

 141662برلم       21111113، تاريخ :  14153  2111-11-4 -عادل ابراهيم حسن متولى  ج  -  13

 124364برلم       21111113، تاريخ :  14211  2115/1/21 -افراج عبدالسميع فرج دمحم  ج  -  14

 11214برلم       21111113، تاريخ :  14226  2115-11-4-السيد حسانين ابراهيم حسانين  ج -  15

 11214برلم       21111113، تاريخ :  14224  2111-11-4-السيد حسانين ابراهيم حسانين  ج -  16

 11214برلم       21111113، تاريخ :  14226  2115-11-4-السيد حسانين ابراهيم حسانين  ج -  14

 141522برلم       21111113، تاريخ :  14213  2111-6-12-دمحم دمحم احمد موسى  ج -  16

 141554برلم       21111113، تاريخ :  14215  2111-11-24-عالء حمدى عبدهللا البهنسى  ج -  11

 131161برلم       21111113، تاريخ :  14154  2111-4-2-دمحم احمد سليمان احمد  ج -  21

 131245برلم       21111113، تاريخ :  14151  2111/4/14 -ثناء السيد دسولى الزهيرى  ج  -  21

 141111برلم       21111113، تاريخ :  14231  2111/1/15 -دمحم عبدالحليم دمحم السيد عثمان  ج  -  22

 121424برلم       21111113، تاريخ :  14211  2116/11/13 -حمدة السيد حميد عياد  ج  -  23

 121464برلم       21111113، تاريخ :  14161  2116-12-16-وائل دمحم عبدالعظيم احمد البنهاوى  ج -  24

 111662برلم       21111113اريخ : ، ت 14161  2114/4/6 -اشرؾ سالم ؼنيم السيد عميدة  ج  -  25

 111662برلم       21111113، تاريخ :  14162  2111/4/6 -اشرؾ سالم ؼنيم السيد عميدة  ج  -  26

 63461برلم       21111113، تاريخ :  14231  2124-4-3سارى حتى  2111-4-3-رفعت فايك ابراهيم عثمان  ج -  24

 131466برلم       21111113، تاريخ :  14214  2111/6/2 -حسام فكرى حسين حسين  ج  -  26

 41311برلم       21111113، تاريخ :  14151  2116/12/21 -اشرؾ شولى دمحم شاهين  ج  -  21

 141661برلم       21111114، تاريخ :  14243  2111/6/21 -نجيه منير نصيؾ تادرس  ج  -  31

 112516برلم       21111114، تاريخ :  14236  2112-1-1-وليد السيد السيد دمحم حسن  ج -  31

 112516برلم       21111114، تاريخ :  14231  2114-11-1-وليد السيد السيد دمحم حسن  ج -  32

 66545برلم       21111114، تاريخ :  14256  2115/1/3 -اميمه عبدالسالم مرسى  ج  -  33

 66545برلم       21111114، تاريخ :  14254  2111/1/3 -اميمه عبدالسالم مرسى  ج  -  34

 66545برلم       21111114، تاريخ :  14256  2115/1/3 -اميمه عبدالسالم مرسى  ج  -  35

 141134برلم       21111114، تاريخ :  14245  2111-11-21-منى مصطفى احمد دمحم  ج -  36

 61644برلم       21111114، تاريخ :  14264  2112/11/26 -سعيد دمحم عبدالنبى  ج  -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 61644برلم       21111114، تاريخ :  14266  2114/11/26 -سعيد دمحم عبدالنبى  ج  -  36

 61644برلم       21111114، تاريخ :  14261  2112/11/26 -سعيد دمحم عبدالنبى  ج  -  31

 61644برلم       21111114، تاريخ :  14211  2114/11/26 -سعيد دمحم عبدالنبى  ج  -  41

 136156برلم       21111114، تاريخ :  14254  2111-1-6-اسماء السيد اسماعيل على  ج -  41

 131641برلم       21111114، تاريخ :  14243  2111-6-4 -عبدالمنعم سالمة عبدالمنعم جودة  ج  -  42

 141566برلم       21111114، تاريخ :  14246  2111-11-24-محمود رأفت دمحم السيد  ج -  43

    21111114، تاريخ :  14244  2124/11/11السجل سارى حتى 2111/11/21-سامح محمود يوسؾ دمحم زهران  ج -  44

 141136برلم   

 116161برلم       21111114، تاريخ :  14251  2116/6/21 -عادل عبده عامر دمحم  ج  -  45

 142155برلم       21111114، تاريخ :  14241  2111/11/24 -دمحم اشرؾ دمحم مؽاورى  ج  -  46

 121456برلم       21111114، تاريخ :  14324  2111-11-21-السيد دمحم دمحم احمد  ج -  44

 141661برلم       21111114، تاريخ :  14263  2111-11-14-حسن الجمال دمحم هاشم زيدان  ج -  46

    21111114، تاريخ :  14236  2122/12/31سارى حتى  2114-12-31-عبد العزيز على احمد على المؽربى  ج -  41

 113211برلم   

 141415برلم       21111114، تاريخ :  14242  2111/11/5 -دعاء دمحم عبدالعال دمحم طه  ج  -  51

 111126برلم       21111114، تاريخ :  14333  2114/5/14 -دمحم عالء الدين على عبدالعزيز  ج  -  51

 111126برلم       21111114، تاريخ :  14334  2111/5/14 -دمحم عالء الدين على عبدالعزيز  ج  -  52

 142115برلم       21111114، تاريخ :  14212  2111/12/2 -حماده عبدهللا عبدالمنعم دمحم  ج  -  53

 61521برلم       21111114، تاريخ :  14244  2116/1/24 -نى  وجيه  ابراهيم  ج منال  دمحم  حس -  54

 132246برلم       21111114، تاريخ :  14253  2114-4-3-نشوة احمد دمحم حسين سرحان  ج -  55

 136366برلم       21111114، تاريخ :  14261  2116/6/25 -ابراهيم بطرس ابراهيم عجايبى  ج  -  56

برلم       21111114، تاريخ :  14241  2123/11/4السجل سارى حتى 2116/11/5-لبيبة على حسن دمحم مرشد  ج -  54

116462 

 11264برلم       21111114، تاريخ :  14326  2116/1/14-عبير حمدى جوده سليمان الباجورى  ج  -  56

 11264برلم       21111114، تاريخ :  14321  2111/1/14 -عبير حمدى جوده سليمان الباجورى  ج  -  51

 11264برلم       21111114، تاريخ :  14331  2116/1/14 -عبير حمدى جوده سليمان الباجورى  ج  -  61

 42162برلم       21111114، تاريخ :  14264  2111/1/5 -اشرؾ دمحم السيد ابراهيم  ج  -  61

 142113برلم       21111115، تاريخ :  14311  2111/12/1 -دمحم دمحم السيد خليل  ج  -  62

 121151برلم       21111115، تاريخ :  14366  2114/6/16 -دمحم ممبول للمماوالت  ج  -  63

 121151برلم       21111115، تاريخ :  14361  2111/6/16 -دمحم ممبول للمماوالت  ج  -  64



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21111115، تاريخ :  14364  2123/6/25السجل سارى حتى 2116/6/26-حنان دمحم على محمود  ج -  65

116126 

 113656برلم       21111115، تاريخ :  14361  2113-2-26-ياسر محمود السيد مصرى  ج -  66

 113656برلم       21111115، تاريخ :  14362  2116-2-26-ياسر محمود السيد مصرى  ج -  64

 132253برلم       21111115، تاريخ :  14363  2114-4-1-دمحم خليل  جسمر السيد نصر  -  66

 112265برلم       21111115، تاريخ :  14366  2111/6/23 -محمود حسنى محمود رشدى المسلمى  ج  -  61

 61463برلم       21111115، تاريخ :  14343  2116-6-4-عبد الحليم دمحم عبد الحليم مصطفى  ج -  41

 112211برلم       21111115، تاريخ :  14314  2111-6-26-امين السيد امين على حجازى  ج -  41

 141451برلم       21111115، تاريخ :  14341  2111/11/11 -ايمن دمحم على عوض  ج  -  42

 65153برلم       21111115، تاريخ :  14353  2111-11-4-هانى دمحم دمحم دمحم بدر  ج -  43

 11413برلم       21111115، تاريخ :  14413  2116/1/21 -سامى السيد دمحم احمد الؽزالى  ج  -  44

 11413برلم       21111115، تاريخ :  14414  2111/1/21 -سامى السيد دمحم احمد الؽزالى  ج  -  45

 11413برلم       21111115، تاريخ :  14415  2116/1/21 -سامى السيد دمحم احمد الؽزالى  ج  -  46

 126245برلم       21111115، تاريخ :  14341  2116-3-31 -ابتسام دمحم عبدالعظيم خليل  ج  -  44

 66115برلم       21111116، تاريخ :  14465  2111-11-11-بهاء دمحم سيد احمد دمحم  ج -  46

 66115برلم       21111116، تاريخ :  14466  2114-11-11-بهاء دمحم سيد احمد دمحم  ج -  41

 66115برلم       21111116، تاريخ :  14464  2111-11-11-بهاء دمحم سيد احمد دمحم  ج -  61

 142114برلم       21111116، تاريخ :  14463  2111-11-25-هدى عبدالرحيم سالم مسلم  ج -  61

 136611برلم       21111116، تاريخ :  14445  2111/2/21 -عصام فكرى عبده دمحم عبده  ج  -  62

 63642برلم       21111116، تاريخ :  14464  2111-4-24-احمد السيد دمحم احمد  ج -  63

 141314برلم       21111116، تاريخ :  14445  2111/4/15 -احمد الكحالوى احمد عيد على  ج  -  64

 44112برلم       21111116، تاريخ :  14431  2111/11/2 -نبويه دمحم ابراهيم حبيب  ج  -  65

 44112برلم       21111116، تاريخ :  14441  2115/11/2 -نبويه دمحم ابراهيم حبيب  ج  -  66

 141411برلم       21111116تاريخ :  ، 14443  2111/6/26 -ابراهيم ابراهيم دمحم برعى عالم  ج  -  64

 116614برلم       21111116، تاريخ :  14424  2111/1/23 -عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد الصفتى  ج  -  66

 131664برلم       21111116، تاريخ :  14451  2111-6-1-سعيدة احمد ابوعجوة ابورازق  ج -  61

 14561برلم       21111116، تاريخ :  14435  2111-11-11-جاشرؾ دمحم فتحى السيد على   -  11

 14561برلم       21111116، تاريخ :  14436  2116-11-11-اشرؾ دمحم فتحى السيد على  ج -  11

 44114برلم       21111116، تاريخ :  14446  2112-4-4-محسن كمال الدين حسن  ج -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 44114برلم       21111116، تاريخ :  14441  2114-4-4-محسن كمال الدين حسن  ج -  13

 44114برلم       21111116، تاريخ :  14461  2112-4-4-محسن كمال الدين حسن  ج -  14

 44114برلم       21111116، تاريخ :  14461  2114-4-4-محسن كمال الدين حسن  ج -  15

 141112برلم       21111116، تاريخ :  14432  2111/11/24 -فوزية حسن دمحم السيد شاهين  ج  -  16

 134516برلم       21111116، تاريخ :  14441  2116-11-12-سمر حسن دمحم على  ج -  14

 134316برلم       21111116، تاريخ :  14461  2116-11-24-ايمن دمحم السيد دمحم  ج -  16

 111131برلم       21111116، تاريخ :  14462  2114-4-21-وائل ابراهيم يوسؾ دسولى  ج -  11

 136263برلم       21111114، تاريخ :  14414  2111/1/22 -هانم امين دمحم دمحم المتبولى  ج  -  111

 136113برلم       21111114، تاريخ :  14544  2116/1/6 -جمال خليل مؤمن الديب  ج  -  111

برلم       21111114، تاريخ :  14551  2123/4/31سارى حتى  2116-4-31-ج عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم حمص  -  112

115442 

 126661برلم       21111114، تاريخ :  14541  2116/5/1 -ياسر المنسى دمحم احمد االسكندرانى  ج  -  113

 116442برلم       21111114، تاريخ :  14516  2111/4/14 -نادية عفت عبدالرؤوؾ دمحم  ج  -  114

 116211برلم       21111114، تاريخ :  14515  2116/1/3 -اشرؾ احمد حسينى على الباز  ج  -  115

 126466برلم       21111114، تاريخ :  14546  2116/6/23 -دمحم عبدالخالك عبدهللا محمود  ج  -  116

 131361برلم       21111114، تاريخ :  14412  2114/4/12 -دمحم السيد عبدالرحمن عبدالجواد عطية  ج  -  114

 131243برلم       21111114، تاريخ :  14514  2114/1/11 --سعيد دمحم عبدالفتاح فرج  ج  -  116

برلم       21111114، تاريخ :  14524  2124/11/16ى حتىعمرو عبدالؽفار السيد عبدالرحمن عمرو  سار -  111

141661 

 64131برلم       21111114، تاريخ :  14411  2114/12/5 -عبدالرحمن عبدالسالم دمحم راضى  ج  -  111

 64131برلم       21111114، تاريخ :  14511  2111/12/5 -عبدالرحمن عبدالسالم دمحم راضى  ج  -  111

 64144برلم       21111111، تاريخ :  14624  2111/12/11 -يل  السيد احمد  ابراهيم  كيوان  ج خل -  112

 111466برلم       21111111، تاريخ :  14561  2111-4-15-ايمان عبد الحميد منصور بكرى  ج -  113

برلم       21111111، تاريخ :  14516  2123/11/31سارى حتى  2116-11-31-امجد عادل عبدهللا عبدالحميد  ج -  114

114216 

 12664برلم       21111111، تاريخ :  14614  2116-6-11 -ليلى حسن على الشرلاوى  ج  -  115

 12664برلم       21111111، تاريخ :  14616  2111-6-11 -ليلى حسن على الشرلاوى  ج  -  116

 12664برلم       21111111، تاريخ :  14611  2116-6-11 -ليلى حسن على الشرلاوى  ج  -  114

 121214برلم       21111111، تاريخ :  14561  2111/12/11 -معرض عفيفى موتورز  ج  -  116

 116211برلم       21111111، تاريخ :  14516  2111-3-5-عبدالفتاح جمال عبدالفتاح دمحم  ج -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 164 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 121214برلم       21111111، تاريخ :  14561  2111/12/11 - معرض عفيفى موتورزلتجارة السيارات  ج -  121

 53114برلم       21111111، تاريخ :  14611  2116/4/6 -عزت السيد اسماعيل عسل  ج  -  121

 53114برلم       21111111، تاريخ :  14611  2111/4/6 -عزت السيد اسماعيل عسل  ج  -  122

 53114برلم       21111111، تاريخ :  14612  2116/4/6 --ج  عزت السيد اسماعيل عسل  -  123

 63164برلم       21111111، تاريخ :  14616  2116/11/12 -ريحان سعيد ابراهيم السيد  ج  -  124

 46416برلم       21111111، تاريخ :  14542  2114-11-11-هشام محمود دمحم محمود  ج -  125

 114252برلم       21111111، تاريخ :  14651  2116/5/15 -بد الرحمن شندى  ج دمحم صالح الدين ع -  126

 133411برلم       21111111، تاريخ :  14625  2114/11/31 -صبحى محمود على حسن شابون  ج  -  124

 11311 برلم      21111111، تاريخ :  14613  2116-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين الجندى  ج -  126

 11311برلم       21111111، تاريخ :  14614  2111-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين الجندى  ج -  121

 11311برلم       21111111، تاريخ :  14615  2116-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد حسين الجندى  ج -  131

 11311برلم       21111111، تاريخ :  14613  2116-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد الجندى  ج -  131

 11311برلم       21111111، تاريخ :  14614  2111-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد الجندى  ج -  132

 11311برلم       21111111، تاريخ :  14615  2116-1-22-عبدالعظيم عبدالعظيم احمد الجندى  ج -  133

 141644برلم       21111111، تاريخ :  14566  2111-11-4-احمد دمحم  سعيد حسن عبدالعظيم  ج -  134

 142164برلم       21111111، تاريخ :  14616  2111-12-4-سعيدة محمود عطية عفيفى  ج -  135

 141241برلم       21111111تاريخ :  ، 14624  2111/11/2 -سعيد عبدالحميد عبدالحميد دمحم للمماوالت العامة  ج  -  136

 114255برلم       21111111، تاريخ :  14651  2111/5/15 -ساهر صالح الدين عبد الهادى االعصر  ج  -  134

 114255برلم       21111111، تاريخ :  14652  2116/5/15 -ساهر صالح الدين عبد الهادى االعصر  ج  -  136

 63164برلم       21111111، تاريخ :  14615  2111/5/11 -يم السيد  ج ريحان سعيد ابراه -  131

 141114برلم       21111111، تاريخ :  14611  2111/1/6 -ابراهيم فرج يمانى عزب  ج  -  141

 116214برلم       21111111، تاريخ :  14646  2111-3-1-احمد السيد عبدالعزيز احمد ) الدرويش كول (  ج -  141

برلم       21111111، تاريخ :  14646  2111-3-1-احمد السيد عبد العزيزاحمد درويش ) ا لدرويش كول (  ج -  142

116214 

برلم       21111111، تاريخ :  14646  2111-3-1-احمد السيد عبدالعزيز احمد درويش ) الدرويش كول (  ج -  143

116214 

 61535برلم       21111111، تاريخ :  14614  2116-1-21-ناصر راؼب دمحم حفنى  ج -  144

 134212برلم       21111111، تاريخ :  14634  2114-12-13-مجدى السيد دمحم اسماعيل  ج -  145

 111631برلم       21111111، تاريخ :  14546  2111/4/4 -مختار احمد السيد احمد سليمان  ج  -  146



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 166 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 63615برلم       21111111، تاريخ :  14544  2114/5/12 -كمال ابراهيم حامد  ج  -  144

 63615برلم       21111111، تاريخ :  14545  2111/5/12 -كمال ابراهيم حامد  ج  -  146

 63615برلم       21111111، تاريخ :  14546  2114/5/12 -كمال ابراهيم حامد  ج  -  141

 63615برلم       21111111، تاريخ :  14544  2111/5/12 -كمال ابراهيم حامد  ج  -  151

 132114برلم       21111111، تاريخ :  14611  2114/1/2 -مرفت فاروق سالمة عجمى  ج  -  151

 121116برلم       21111111، تاريخ :  14561  2115/2/23 -ابراهيم دمحم احمد دمحم حسانين  ج  -  152

 131461برلم       21111112، تاريخ :  14415  2114-5-16-امر  جنبيل عبدالعزيز عبدهللا ع -  153

 142133برلم       21111112، تاريخ :  14641  2111/11/26 -حسام منصور دمحم ابراهيم  ج  -  154

 131651برلم       21111112، تاريخ :  14426  2111/5/16 -السيد احمد السيد على عياده  ج  -  155

 141415برلم       21111112، تاريخ :  14665  2111/11/22 -ن دمحم حسن  ج حسن حسي -  156

 135551برلم       21111112، تاريخ :  14664  2116/4/6 -دمحم احمد حسين سليم  ج  -  154

 121421برلم       21111112، تاريخ :  14425  2114/11/11 -احمد سمير عبدالعزيز دمحم  ج  -  156

 121421برلم       21111112، تاريخ :  14426  2111/11/11 -سمير عبدالعزيز دمحم  ج  احمد -  151

 141411برلم       21111112، تاريخ :  14666  2111-11-11-احمد عبداللطيؾ على حسن  ج -  161

 141624برلم       21111112، تاريخ :  14661  2111-11-13-احمد عبدالمنعم امين سعيدة  ج -  161

 111653برلم       21111112، تاريخ :  14412  2111-3-23-هانى وجيه نصيؾ عبده  ج -  162

 131163برلم       21111112، تاريخ :  14411  2114/1/6 -عبدالعال محمود عبدالعزيز البيلى  ج  -  163

 116551برلم       21111112، تاريخ :  14645  2123/11/12نجاح محمود ابراهيم سالم  سارى حتى  -  164

 135441برلم       21111112، تاريخ :  14414  2116/4/2 -احمد محمود احمد الصادق النجدى  ج  -  165

 121141برلم       21111112، تاريخ :  14641  2111-11-11-دمحم عبدالؽنى دسولى ابراهيم  ج -  166

 121116برلم       21111112، تاريخ :  14661  2111/11/22 -هيام صبرى حافظ دمحم الكرانى  ج  -  164

 113234برلم       21111112، تاريخ :  14611  2116/1/1 -دمحم فهمى ابراهيم درويش  ج  -  166

 141144برلم       21111112اريخ : ، ت 14664  2111-11-24-دمحم على دمحم عوض  ج -  161

 53612برلم       21111113، تاريخ :  14445  2116/3/1 -فهمى على مصطفى على السيد  ج  -  141

 113456برلم       21111113، تاريخ :  14622  2111-4-5-ابراهيم دمحم حسين سالم  ج -  141

 113456برلم       21111113تاريخ :  ، 14623  2115-4-5-ابراهيم دمحم حسين سالم  ج -  142

 42113برلم       21111113، تاريخ :  14614  2111/1/12 -شعبان جودة حسن زويد  ج  -  143

 41462برلم       21111113، تاريخ :  14451  1114/4/4 -مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ج  -  144



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 41462برلم       21111113، تاريخ :  14452  1111/4/4 -عبد الخالك عمرحجاب  ج مهندس / احمد عبد الفتاح  -  145

 41462برلم       21111113، تاريخ :  14453  2114/4/4مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ج  -  146

 41462برلم       21111113خ : ، تاري 14454  2111/4/4 -مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ج  -  144

 41462برلم       21111113، تاريخ :  14455  2114/4/4 -مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ج  -  146

 41462برلم       21111113، تاريخ :  14456  2111/4/4 -مهندس / احمد عبد الفتاح عبد الخالك عمرحجاب  ج  -  141

 141615برلم       21111113، تاريخ :  14612  2111/6/11 -السيد على  ج  رجب ناصؾ -  161

 132464برلم       21111113، تاريخ :  14466  2114-4-22-طه ابراهيم توفيك فرج  ج -  161

 65646برلم       21111113، تاريخ :  14436  2111-11-14-منى السيد عبد المجيد احمد  ج -  162

 121434برلم       21111113، تاريخ :  14461  2114-1-15-يد ابراهيم هجرس  جهناء سع -  163

 121434برلم       21111113، تاريخ :  14461  2111-1-15-هناء سعيد ابراهيم هجرس  ج -  164

 141561برلم       21111113، تاريخ :  14616  2111/6/14 -اشرؾ السيد دمحم شحاته  ج  -  165

 126161برلم       21111113، تاريخ :  14463  2116/3/24 -علوان دمحم عبدالحليم عمران  ج  دمحم -  166

 121415برلم       21111113، تاريخ :  14441  2116/2/26 -عيد ياسين متولى عبده  ج  -  164

 136341برلم       21111113، تاريخ :  14611  2116/6/23 -اسماء صبحى احمد عنيم  ج  -  166

 56113برلم       21111113، تاريخ :  14614  2114/4/13 -سعيد دمحم السيد عبدالعزيز  ج  -  161

 112464برلم       21111113، تاريخ :  14634  2112-11-15-احمد كمال دمحم عبد العزيز الجعار  ج -  111

 112464برلم       21111113، تاريخ :  14635  2114-11-15-احمد كمال دمحم عبد العزيز الجعار  ج -  111

 134212برلم       21111113، تاريخ :  14616  2116/11/1 -نها احمد دمحم دمحم خليل  ج  -  112

 124614برلم       21111113: ، تاريخ  14631  2115/11/16 -عبدالممصود دمحم عبدالممصود يوسؾ  ج  -  113

 111621برلم       21111113، تاريخ :  14632  2114-6-15-عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن شحاته  ج -  114

 111621برلم       21111113، تاريخ :  14632  2114-6-15-معرض ابو عوؾ لتجارة السيارات  ج -  115

 111511برلم       21111113، تاريخ :  14413  2114/4/6 -يسرى مصباح عبدالعزيز مشهور  ج  -  116

 121654برلم       21111113، تاريخ :  14611  2115-1-24-سندس احمد سعد الدين منصور  ج -  114

 121131برلم       21111113، تاريخ :  14464  2111/11/6 -هشام دمحم السيد دمحم دسولى  ج  -  116

 121141برلم       21111113، تاريخ :  14461  2111/11/11 -احمد  ج شريؾ نبيل خالؾ -  111

 123142برلم       21111113، تاريخ :  14456  2115/5/11 -شيماء محمود دمحم مصطفى  ج  -  211

 45116برلم       21111113، تاريخ :  14611  2111/11/6 -صبحى عبدالعزيز السيد  ج  -  211

 45116برلم       21111113، تاريخ :  14621  2116/11/6 -يز السيد  ج صبحى عبدالعز -  212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 45116برلم       21111113، تاريخ :  14621  2111/11/6 -صبحى عبدالعزيز السيد  ج  -  213

 45116برلم       21111113، تاريخ :  14631  2116/11/6 -صبحى عبدالعزيز السيد  ج  -  214

 111115برلم       21111114، تاريخ :  14664  2111-5-14-از الصاوى دمحم  جدمحم دمحم الب -  215

 126362برلم       21111114، تاريخ :  14664  2116/6/11 -عامر على بالسى عليان  ج  -  216

 136412برلم       21111114، تاريخ :  14642  2111/2/4 -دمحم فتحى احمد دمحم  ج  -  214

 141246برلم       21111114، تاريخ :  14665  2111-11-6-الرحمن حسين حسين سليم  جدمحم عبد -  216

 116232برلم       21111114، تاريخ :  14666  2111-3-2-لطفى دمحم لطفى ابوالعزم درويش  ج -  211

 66515برلم       21111114، تاريخ :  14651  2111/11/24 -عبدالمنعم الهادى دمحم  ج  -  211

 131546برلم       21111114، تاريخ :  14644  2111-5-11-دمحم عبدالحميد السيد احمد البمرى  ج -  211

 111443برلم       21111114، تاريخ :  14663  2114/3/16 -موسى مصطفى موسى السيد  ج  -  212

 111443برلم       21111114، تاريخ :  14664  2111/3/16 -موسى مصطفى موسى السيد  ج  -  213

 42512برلم       21111114، تاريخ :  14641  2111/11/26 -طارق دمحم زكريا عبدالرؤوؾ  ج  -  214

 116446برلم       21111114، تاريخ :  14661  2113/1/21 -وليد عبد الؽني دمحم علي  ج  -  215

 116446برلم       21111114: ، تاريخ  14641  2116/1/21 -وليد عبد الؽني دمحم علي  ج  -  216

 64221برلم       21111114، تاريخ :  14121  2111-12-16-عبدالناصر  السيد  عبدالفتاح  ج -  214

 135645برلم       21111114، تاريخ :  14116  2116/5/2 -على السيد عطية على  ج  -  216

 131561برلم       21111114، تاريخ :  14153  2111/5/13 -نورالدين مصطفى عبدالعزيز  ج  -  211

 136123برلم       21111114، تاريخ :  14166  2116/1/6 -الصادق على دمحم ابراهيم الصانى  ج  -  221

 15243برلم       21111114، تاريخ :  14111  2122/2/16سامى عبدالوهاب على صالح  سارى حتى  -  221

 111412برلم       21111114، تاريخ :  14145  2111/3/21 -ابراهيم ابراهيم دمحم دمحم فرج  ج  -  222

، تاريخ :  14141  2121/1/5السجل سارى حتى 2115/1/6-مركز مكاوى لتجارة و صيانة الريدياتير و البطاريات  ج -  223

 115143برلم       21111114

 141411برلم       21111114، تاريخ :  14133  2111/4/24 - منصور  ج كريم دمحم ابو عجوه دمحم -  224

 116235برلم       21111114، تاريخ :  14113  2111/3/2 -ابراهيم جودة احمد على  ج  -  225

 136631برلم       21111114، تاريخ :  14141  2116/6/1 -اسالم السيد موسى بيه  ج  -  226

 111114برلم       21111114، تاريخ :  14135  2111-4-24-عطيوه عوض  ج هويدا موسى -  224

 111114برلم       21111114، تاريخ :  14136  2114-4-24-هويدا موسى عطيوه عوض  ج -  226

 111114برلم       21111114، تاريخ :  14134  2111-4-24-هويدا موسى عطيوه عوض  ج -  221

 42214برلم       21111114، تاريخ :  14113  2111-11-5-على سالم  ج  عفت دمحم السيد -  231



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 115164برلم       21111114، تاريخ :  14151  2113-6-11-دمحم دمحم ابو عامر كامل فتح هللا  ج -  231

 115164برلم       21111114، تاريخ :  14151  2116-6-11-دمحم دمحم ابو عامر كامل فتح هللا  ج -  232

 126165برلم       21111114، تاريخ :  14114  2116/5/21 -دمحم عبدالرحمن عوض هللا مخيمر احمد  ج  -  233

 121135برلم       21111114، تاريخ :  14112  2111/6/16 -احمد محروس حماد احمد  ج  -  234

 141464برلم       21111114 ، تاريخ : 14144  2111/11/21 -دمحم خالد ابراهيم دمحم خريبه  ج  -  235

 121111برلم       21111114، تاريخ :  14116  2111/11/12 -حسين دمحم فكرى حسن حسن  ج  -  236

برلم       21111114، تاريخ :  14116  2111/11/12 -مؤسسة حسين دمحم فكرى حسن حسن للمماوالت العامه  ج  -  234

121111 

 142236برلم       21111114، تاريخ :  14164  2111/12/11 -  ج هناء عبدالمنعم وهبه دمحم -  236

 114416برلم       21111114، تاريخ :  14136  2113/4/15 -عبد الرحمن عمر عزب دمحم  ج  -  231

 114416برلم       21111114، تاريخ :  14131  2116/4/15 -عبد الرحمن عمر عزب دمحم  ج  -  241

 111116برلم       21111114، تاريخ :  14161  2114/2/26 -د حسن منصور  ج محمود سي -  241

 15634برلم       21111114، تاريخ :  14161  2114/4/3 -نفيسه دمحم احمد السيد  ج  -  242

 15634برلم       21111114، تاريخ :  14162  2112/4/3 -نفيسه دمحم احمد السيد  ج  -  243

 15634برلم       21111114، تاريخ :  14163  2114/4/3 - احمد السيد  ج نفيسه دمحم -  244

 63643برلم       21111114، تاريخ :  14142  2111-5-1-فتحيه على دمحم سيلمان  ج -  245

 141656برلم       21111114، تاريخ :  14144  2111-11-3-ياسمين مصطفى فتحى  عبدالعزيز سالم  ج -  246

 64113برلم       21111116، تاريخ :  16112  2111/11/11 -طلعت عبدالمالن يواليم  ج  -  244

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16132  1111/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  246

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16133  1116/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  241

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16134  2111/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  251

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16135  2116/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  251

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16136  2111/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  252

 55163برلم       21111116، تاريخ :  16134  2116/1/24 -نجاح ابراهيم دمحم ابراهيم  ج  -  253

 61424برلم       21111116اريخ : ، ت 16164  2114/12/14 -عبدالمادرعبدالصادق عبدالمادر  ج  -  254

 62254برلم       21111116، تاريخ :  16131  2116/3/16 -عادل عبدالرازق عمر  ج  -  255

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16156  2116-3-21-دمحم ناجى عبد العزيز عزت  ج -  256

 35566برلم       21111116تاريخ : ،  16154  2111-3-21-دمحم ناجى عبد العزيز عزت  ج -  254

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16156  2116-3-21-دمحم ناجى عبد العزيز عزت  ج -  256



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 66366برلم       21111116، تاريخ :  16143  2114/1/25 -رفعت  السيد حسانين  ج  -  251

 66366برلم       21111116يخ : ، تار 16144  2112/1/25 -رفعت  السيد حسانين  ج  -  261

 66366برلم       21111116، تاريخ :  16145  2114/1/25 -رفعت  السيد حسانين  ج  -  261

 116131برلم       21111116، تاريخ :  16151  2116/4/11 -دمحم حسن احمد ابراهيم  ج  -  262

 116644برلم       21111116ريخ : ، تا 14115  2111-3-15-شعبان عيد عبدالراضى دمحم  ج -  263

 116644برلم       21111116، تاريخ :  14116  2116-3-15-شعبان عيد عبدالراضى دمحم  ج -  264

 142262برلم       21111116، تاريخ :  16146  2111/12/15 -عبدالمنعم محمود دمحم السيد  ج  -  265

 131421برلم       21111116، تاريخ :  16121  2114-2-2-عبدالحميد اسماعيل شهاب احمد نجم  ج -  266

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16151  1165/12/25 -دمحم ناجى عبدالعزيز عزب  ج  -  264

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16161  1111/12/25 -دمحم ناجى عبدالعزيز عزب  ج  -  266

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16161  1115/12/25 -عزب  ج دمحم ناجى عبدالعزيز  -  261

 35566برلم       21111116، تاريخ :  16161  2111/12/25 -دمحم ناجى عبدالعزيز عزب  ج  -  241

 121551برلم       21111116، تاريخ :  16164  2111/11/1 -دمحم عطيه تهامى جوهر  ج  -  241

 142366برلم       21111116، تاريخ :  16113  2111/12/16 -يد زايد سليم  ج السيد دمحم ع -  242

 64141برلم       21111116، تاريخ :  16112  2114/6/14 -مصطفى فتحى دمحم على عجالن  ج  -  243

 64141برلم       21111116، تاريخ :  16113  2111/6/14 -مصطفى فتحى دمحم على عجالن  ج  -  244

 64141برلم       21111116، تاريخ :  16114  2114/6/14 -مصطفى فتحى دمحم على عجالن  ج  -  245

 64141برلم       21111116، تاريخ :  16115  2111/6/14 -مصطفى فتحى دمحم على عجالن  ج  -  246

 62156برلم       21111116، تاريخ :  14111  2113-11-23-صباح دمحم حسن موسى  ج -  244

 62156برلم       21111116، تاريخ :  14112  2116-11-23-صباح دمحم حسن موسى  ج -  246

 62156برلم       21111116، تاريخ :  14113  2113-11-23-صباح دمحم حسن موسى  ج -  241

 62156برلم       21111116، تاريخ :  16114  2116-11-23-صباح دمحم حسن موسى  ج -  261

 16543برلم       21111116، تاريخ :  16125  2116/5/6 -اشرؾ السيد حسن عبدالحميد  ج  -  261

 16543برلم       21111116، تاريخ :  16126  2113/5/6 -اشرؾ السيد حسن عبدالحميد  ج  -  262

 16543  برلم     21111116، تاريخ :  16124  2116/5/6 -اشرؾ السيد حسن عبدالحميد  ج  -  263

 61424برلم       21111116، تاريخ :  16166  2114/12/14 -عبدالمادرعبدالصادق عبدالمادر  ج  -  264

 111621برلم       21111116، تاريخ :  16116  2111-4-21-دمحم خليفة عبدالعزيز دمحم  ج -  265

 111232برلم       21111116، تاريخ :  16114  2116-12-26-عبدالعظيم احمد جبل  ج -  266



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 136244برلم       21111116، تاريخ :  16112  2116/6/11 -دمحم صالح الدين مصطفى دمحم االسود  ج  -  264

 64113برلم       21111116، تاريخ :  16114  2114/6/15 -هدى عبدالحميد عبدالعاطى علوان  ج  -  266

 64113برلم       21111116، تاريخ :  16116  2111/6/15 -هدى عبدالحميد عبدالعاطى علوان  ج  -  261

 64113برلم       21111116، تاريخ :  16111  2114/6/15 -هدى عبدالحميد عبدالعاطى علوان  ج  -  211

 64113برلم       21111116، تاريخ :  16121  2111/6/15 -هدى عبدالحميد عبدالعاطى علوان  ج  -  211

 115124برلم       21111116، تاريخ :  16162  2116/6/11 -ادة دمحم الؽريب  ج ايمن دمحم حم -  212

 131126برلم       21111111، تاريخ :  16162  2114/1/11 -عصام دمحم عبداللطيؾ دمحم  ج  -  213

 56266برلم       21111111، تاريخ :  16165  2111-11-16-عادل عبد الفتاح دمحم شرؾ  ج -  214

 61656برلم       21111111، تاريخ :  16132  2111/1/5 -مصطفى محمود السيد دمحم  ج  -  215

 121116برلم       21111111، تاريخ :  16161  2111-11-12-السيد مصطفى دسولى زلزوق  ج -  216

 44625برلم       21111111، تاريخ :  16144  2112/4/24 -سهير عبدالمعوض دمحم عدلى  ج  -  214

 44625برلم       21111111، تاريخ :  16145  2114/4/24 -سهير عبدالمعوض دمحم عدلى  ج  -  216

 44625برلم       21111111، تاريخ :  16146  2112/4/24 -سهير عبدالمعوض دمحم عدلى  ج  -  211

 44625برلم       21111111، تاريخ :  16144  2114/4/24 -سهير عبدالمعوض دمحم عدلى  ج  -  311

 46566برلم       21111111، تاريخ :  16146  2112/11/26جودة عبدالخالك عبدالرحمن  ج ـ  -  311

 46566برلم       21111111، تاريخ :  16141  2114/11/26جودة عبدالخالك عبدالرحمن  ج ـ  -  312

 136453برلم       21111111، تاريخ :  16166  2111-2-6-سليم ابراهيم سليم مرسى  ج -  313

 14561برلم       21111111، تاريخ :  16111  2111/11/14 -وحيد ابراهيم خليل ابراهيم  ج -  314

 14561برلم       21111111، تاريخ :  16121  2116/11/14 -وحيد ابراهيم خليل ابراهيم  ج -  315

 111116برلم       21111111يخ : ، تار 16111  2114-5-14-رحاب ماهر محمود امين  ج -  316

برلم       21111111، تاريخ :  14111  2124/5/13السجل سارى حتى 2111/5/14-رحاب ماهر محمود امين  ج -  314

111116 

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16165  1113/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  316

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16166  1116/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  311

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16164  2113/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  311

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16166  2116/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  311

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16113  2113/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  312

 46543برلم       21111111، تاريخ :  16114  2116/1/11 -عزيزه اسماعيل على باشا  ج  -  313

 142161برلم       21111111، تاريخ :  16145  2111/11/31 -ماريه ميالد ابراهيم تادرس  ج  -  314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 111426برلم       21111111، تاريخ :  16115  2111-4-12-عبدهللا مصطفى ياسين عبد الفتاح  ج -  315

 44546برلم       21111111، تاريخ :  6124  2112/1/26 -محسن على حسين عطيه  ج -  316

 44546برلم       21111111، تاريخ :  6126  2114/1/26 -محسن على حسين عطيه  ج -  314

 136634برلم       21111111، تاريخ :  16152  2111/2/25 -جهيان كحيل عطيه عمر  ج  -  316

 116411برلم       21111111، تاريخ :  16151  2116-2-26-سعيد حسين النوبى حسين  ج -  311

 44546لم   بر    21111111، تاريخ :  16121  2112/1/26 -محسن على حسين عطيه  ج -  321

 44546برلم       21111111، تاريخ :  16131  2114/1/26 -محسن على حسين عطيه  ج -  321

 141461برلم       21111111، تاريخ :  16144  2111/11/11 -احمد عبدالمادر عبدالجليل عمر  ج  -  322

 116136برلم       21111111، تاريخ :  16111  2114-2-23-رمضان على الدين سعيد جادو  ج -  323

 116136برلم       21111111، تاريخ :  16112  2111-2-23-رمضان على الدين سعيد جادو  ج -  324

 66341برلم       21111111، تاريخ :  16154  2111/12/12 -عبدالمولى ابوزيد عبدالمولى  ج  -  325

 133314برلم       21111111تاريخ :  ، 16125  2114/11/3 -دمحم محمود شكرى ابراهيم  ج  -  326

 111141برلم       21111111، تاريخ :  16116  2111/5/16ناصر لحظى يونان جرجس  ج ـ -  324

 111141برلم       21111111، تاريخ :  16116  2111/5/16ناصر لحظى يونان جرجس  ج ـ -  326

 141511برلم       21111111، تاريخ :  16114  2111/11/22 -امال دمحم ابراهيم على عالن  ج  -  321

 41541برلم       21111121، تاريخ :  16251  2111/2/16 -عادل مخائيل سليمان عوض  ج  -  331

 63634برلم       21111121، تاريخ :  16246  2114/5/1 -زينب احمد دمحم دمحم الخضرى  ج  -  331

 63634برلم       21111121، تاريخ :  16244  2111/5/1 -زينب احمد دمحم دمحم الخضرى  ج  -  332

برلم       21111121، تاريخ :  16212  2121/6/21السجل سارى حتى  2115/6/31-السيد اسماعيل احمد ابراهيم  ج -  333

123511 

 136115   برلم    21111121، تاريخ :  16236  2111/1/16 -احمد دمحم عبدالحميد صالح اسماعيل  ج  -  334

 141513برلم       21111121، تاريخ :  16224  2111/11/26 -دمحم عبد المنعم عبد الؽفارعبد المجيد عاشور  ج  -  335

 41666برلم       21111121، تاريخ :  16231  2116/3/1 -محسوب دمحم محسوب  ج  -  336

 132465برلم       21111121، تاريخ :  16231  2114/4/22 -سمير عبد العظيم امير مهدى عماره  ج  -  334

 114416برلم       21111121، تاريخ :  16253  2115-11-4-يحيى دمحم السيد على حنفى  ج -  336

 11611برلم       21111121، تاريخ :  16241  2113/11/21 -عالء على احمد حديوى دمحم  ج  -  331

 11611برلم       21111121، تاريخ :  16242  2116/11/21 -عالء على احمد حديوى دمحم  ج  -  341

 112361برلم       21111121، تاريخ :  16215  2114/11/1 -ابراهيم اميل منمريوس  ج  -  341

 142114برلم       21111121يخ : ، تار 16231  2111/12/2 -عبدالمحسن دمحم حسانين دمحم  ج  -  342



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 ععديل أو النشز أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 134315برلم       21111121، تاريخ :  16221  2116/11/24 -حنان عيد على جاد الباجورى  ج  -  343

 142153برلم       21111121، تاريخ :  16241  2111/11/24 -دمحم عبدالرازق عبدالحميد عبدهللا  ج  -  344

 114416برلم       21111121، تاريخ :  16253  2116-1-21-يحى دمحم السيد على حنفى  ج -  345

 141111برلم       21111121، تاريخ :  16263  2111/4/3 -عبدالرحمن احمد احمد سالمه  ج  -  346

 66161برلم       21111121، تاريخ :  16265  2115-5-21-نفيسة ابراهيم عيسى عيسى  ج -  344

 66161برلم       21111121، تاريخ :  16266  2111-5-21-يسى  جنفيسة ابراهيم عيسى ع -  346

 66161برلم       21111121، تاريخ :  16264  2115-5-21-نفيسة ابراهيم عيسى عيسى  ج -  341

 124254برلم       21111121، تاريخ :  16232  2116/6/4 -الشحات سعداوى نور الدين عبدالعاطى  ج  -  351

 134161برلم       21111121، تاريخ :  16313  2114-12-11-الح حسن ابراهيم كردوش  جدمحم ص -  351

 141422برلم       21111121، تاريخ :  16351  2111-6-26-دمحم السيد عبداللطيؾ يحيى  ج -  352

 46616برلم       21111121، تاريخ :  16211  2114-11-21-احمد لملك  على  احمد  ج -  353

 131541برلم       21111121، تاريخ :  16326مصطفى محمود مصطفى عبدالحميد     -  354

 142134برلم       21111121، تاريخ :  16353  2111-12-3-امال دمحم عبدالوهاب اسماعيل  ج -  355

 11453برلم       21111121، تاريخ :  16354  2116-11-16-عبدالعزيز حسن عبده حسن  ج -  356

 41564برلم       21111121، تاريخ :  16314  2111-11-26-منير فرج منير الشربينى  ج -  354

 66321برلم       21111121، تاريخ :  16216تحيه السيد حسن الشافعى     -  356

 66321برلم       21111121، تاريخ :  16211تحيه السيد حسن الشافعى     -  351

 66321برلم       21111121، تاريخ :  16311افعى    تحيه السيد حسن الش -  361

 66321برلم       21111121، تاريخ :  16311تحيه السيد حسن الشافعى     -  361

 14161برلم       21111121، تاريخ :  16314  2114-1-11-دمحم شولى سليمان عطيه  ج -  362

 14161برلم       21111121، تاريخ :  16315  2112-1-11-دمحم شولى سليمان عطيه  ج -  363

 14161برلم       21111121، تاريخ :  16316  2114-1-11-دمحم شولى سليمان عطيه  ج -  364

 

 

 

 


