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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 صالون عن 11146 برلم 21211313 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده محروس نسٌم مٌخائٌل -  1

 فضل عبدالناصر فضل/  بملن بطما الوطنٌه الوحده ش البحرى الساحل:  بجهة ،(  شعر لص)  حالله

 تجاره عن 11154 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهٌد ابوالغٌط لمعى وجٌه -  2

 عبدالشهٌد ابوالغٌط لمعى ماهر/  بملن طما بمركز بالمطنه الخٌاطٌن محالت امام:  بجهة ، مفروشات

 حظٌره عن 11168 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهٌد عجٌب ربٌل اكسانى -  3

 احمد عبدالجواد ابوالماسم دمحم/  بملن طما بمركز الحما بمرٌه الوسطانٌه الجزٌره المطبك حوض:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 تربٌه حظٌره عن 11212 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد دمحم عبدالرزاق -  4

 احمد دمحم عبدالرزاق دمحم/بملن-بسالمون الماظه برج بجوار:  بجهة ، وبٌعها مواشى

 حظٌره عن 11214 برلم 21211317 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى احمد محمود سٌد احمد -  5

 دمحم كامل دمحم/  بملن طما بمركز طما بجزٌره طما جزٌره لرٌه:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى تربٌه

 تجاره عن 11224 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم مصطفى دمحم -  6

 حسٌن دمحم مصطفى/  بملن بطما عبدالرحمن ال مسجد بجوار ابوالدهب شارع امٌن لاسم شارع:  بجهة ، المصوغات

 اطارات بٌع عن 11229 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على حسن احمد -  7

 عطٌه عبدالناصر احمد/  بملن طما بمركز بالمدمر التنمٌه جمعٌه بجوار المحلٌه الوحده شارع:  بجهة ، سٌارات وبطارٌات

 تربٌه حظٌره عن 8264 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد مصطفى احمد محمود -  8

 سعد مصطفى احمد سعد/  بملن طما بمركز بالعتامنه المٌاه مرشح خلف:  بجهة ، مواشى وبٌع

 تربٌه حظٌره عن 8264 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد مصطفى احمد محمود -  9

 مركز بالعتامنه المٌاه مرشح بجوار عنوانه وحدٌد بناء ومواد اسمت مستودع نشاط عن اخر رئٌسى محل له:  بجهة ، مواشى وبٌع
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 حظٌره عن 11141 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابوزٌد صابر ٌوسف -  11

 السٌد عبدهللا ابوزٌد صابر/  بملن بطما الجاحر مدرسه بجوار زغلول سعد شارع:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه
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 حسن
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 احمد سٌد محمود ابراهٌم/  بملن بطما الدٌنى المعهد بجوار الغربى الساحل:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار المواشى

 حظٌره عن 11198 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالحمٌد طلعت عاطف -  15
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 دمحم دمحم محمود همام/ بملن-بماوغرب لاوغرب مدرسة بجوار لاوغرب:  بجهة ، السٌارات

 تربٌه حظٌره عن 8631 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم هشام عبدالرؤوف هاله -  17
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 تربٌه حظٌره عن 8631 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم هشام عبدالرؤوف هاله -  18

 الزوكى تل لرٌه الزوكى بتل ائٌهاالبتد المدرسه بجوار عنوانه جاهزه مالبس نشاط عن اخر رئٌسى محل له:  بجهة ، مواشى وبٌع

 احمد اسماعٌل عبدالرحمن خالد/  بملن طما مركز

 نجاره معرض عن 11234 برلم 21211324 فى لٌد ، 611110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض ولٌم عادل ماٌكل -  19

 معوض ولٌم عادل معوض/  بملن طما بمركز غرٌب بكوم شمه نجع حبشى كمٌل مخبز بجوار:  بجهة ،(  نجاره ورشه) 

 حظٌره عن 5167 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسانٌن دمحم ابن مصعب -  21

 عامر عبدالعال دمحم حسانٌن دمحم/  بملن طما بمركز طما بجزٌره الصحٌه الوحده بجوار:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 حظٌره عن 5167 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسانٌن دمحم ابن مصعب -  21

 دمحم حسانٌن دمحم/  بملن  طما جزٌره عنوانه ورده عالفه نشاط عن اخر رئٌسى محل له:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 بٌع عن 11252 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان دمحم حسن عبدالعال خٌرى -  22

 على خلف عالء/  بملن طما بمركز بالعتامنه سوهاج اسٌوط طرٌك الشباب مركز امام:  بجهة ، مالبس

 بٌع عن 11151 برلم 21211313 فى لٌد ، 491110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالاله حسانٌن احمد -  23

 على دمحم دمحم مصطفى/  بملن بطما الجمهورٌه شارع الكوره مٌدان اللواء برج:  بجهة ، حرٌمى اكسسوار

 عن 11175 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن بخٌت مصطفى دمحم -  24

 دمحم مصطفى السٌد/  بملن بطما الساحل ابوالدهب جالل شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 حظٌره عن 11181 برلم 21211311 فى لٌد ، 1151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان رسالن عبدالعال وائل -  25

 عثمان عبدالحلٌم ابراهٌم ٌاسر/بملن-الزوكى التل ابوسٌفٌن كنٌسه بجوار:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار المواشى لتربٌه

 ، عامه مماوالت عن 11199 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجٌب دمحم دمحم اٌمن -  26

 عبدالغنى دمحم مدٌن دمحم/بملن-بالعتامنه النمٌس مسجد بجوار السباٌكه:  بجهة

 تربٌه حظٌره عن 11218 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت احمد عبدالاله سٌد -  27

 بخٌت احمد عبدالاله سٌد مؤمن/  بملن طما بمركز بالعتامنه فاضل ال مسجد بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع

 حظٌره عن 11217 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكارى تماوى عبدالمسٌح مكارى -  28

 دمحم عبدالرؤوف السعٌد احمد/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه العمده دوار بجوار:  بجهة ، وبٌعها المواشى لتربٌه

 ادوات بٌع عن 11243 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمله جادهللا ناجى اسحاق -  29

 دراوس هللا عوض ظرٌف حكمه/  بملن بطما المحمول شبكه بجوار الحدٌمه لرٌه:  بجهة ، منزلٌه

 صٌدلٌه عن 11244 برلم 21211325 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسطفانوس فكرى لوكاس مارٌنا -  31

 سعٌد رمزى عزت هانى/  بملن بطما الرٌاضى طما نادى خلف مبارن ش من الوفاء شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 11171 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنٌن سلٌمان راضى منٌر -  31

 مبارن ش:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  بالسٌارات نمل مماوالت

 سلٌمان راضى جمٌل/  بملن بطما المنشٌه

 حدٌد تجاره عن 11214 برلم 21211316 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل صابر فتحى شهاب -  32

 احمد عبدالخالك فواز عبدالخالك/بملن-بطما البلد وسط مول الجمهورٌه شارع:  بجهة ، وبوٌات
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 تاوضروس ملن لدٌس نصرى/  بملن طما بمركز غرٌب بكوم غرٌب كوم:  بجهة ، زراعٌه واسمده

 كاوتش لبٌع محل عن 11238 برلم 21211324 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود دمحم هناء -  34

 عبدالكرٌم اسماعٌل عبدالكرٌم الحسٌنى/  بملن بطما بالمنشٌه والمروه الصفاء برج مبارن شارع:  بجهة ، السٌارات

 تربٌه حظٌره عن 11251 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم محمود سومٌه -  35

 دمحم دمحم احمد/  بملن طما بمركز بمشطا مكى عبدهللا مسجد من بالمرب الحدٌد السكه غرب:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى
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 تربٌه حظٌره عن 11255 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل دمحم عادل والء -  36

 حسٌن احمد حسٌن دمحم/  بملن طما بمركز دومه بام الزراعٌه الجمعٌه بجوار:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

:  بجهة ، حبوب بٌع عن 6273 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بكرى السٌد هانى -  37

 ادم سٌد حفظى امال/  بملن بطما الشرق نمطه امام ماهر احمد شارع

:  بجهة ، حبوب بٌع عن 6273 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بكرى السٌد هانى -  38

 عبدالباسط دمحم دمحم بكرى/  بملن طما مركز االتحاد شارع عنوانه بالسٌارات نمل مماوالت مكتب نشاط عن اخر رئٌسى محل له

 مالبس بٌع عن 11148 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالعلى عارف نورهان -  39

 دمحم عبدالعلى عارف/  بملن طما بمركز العرب بكوم سالم صالح زمخب بجوار:  بجهة ، ومفروشات جاهزه

 مواشى حظٌره عن 11172 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف احمد دٌاب خالد -  41

 تمام عبدالعال عبدهللا نجوى/  بملن طما بمركز بالعتامنه المٌاه محطه بجوار:  بجهة ، وبٌع تربٌه

 تربٌه حظٌره عن 11176 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم عبدهللا سالم هناء -  41

 احمد سلٌمان دمحم ٌسرى/  بملن بطما الشوكا لبلى اللوله حوض:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 نجاره ورشه عن 11184 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور سٌد دمحم سوسن -  42

 احمد السٌد فتحى شرٌف/  بملن بطما المدارس مجمع بجوار المبلى الساحل العدوٌه رابعه شارع:  بجهة ، موبلٌات

 لتربٌه حظٌره عن 11189 برلم 21211311 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف تمام احمد بسمه -  43

 دمحمٌن عبدالعال تمٌم اشرف/  بملن طما بمركز بالمدمر المستودع امام:  بجهة ، المواشى وبٌع

 سٌاحى مخبز عن 11194 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت فتحى دمحم اسامه -  44

 سلٌمان على دمحم على/بملن-المنشٌه ابودومه عبدالعظٌم شارع:  بجهة ، مدعم غٌر حر دلٌك

 حظٌره عن 11211 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر على عبدالمادر خٌرٌه -  45

 شحاته دمحم توفٌك نادى/بملن-بالعتامنه شٌبه منصور مسجد بجوار السباٌكه:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 عن 11221 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسرافٌل ابوالغٌط خلٌل ٌعموب -  46
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 مالبس بٌع عن 11188 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسانٌن زهرى دمحم -  93

 موسى عبدالرحٌم دمحم اسامه/  بملن بطما عبدالرحمن مٌدان بجوار االسٌوطى ممر الجمهورٌه شارع:  بجهة ، جاهزه

 بٌع عن 11215 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جٌد صموئٌل جادالرب مٌشٌل -  94

 طره خلٌل نفٌسه/  بملن طما بمركز المبٌصى بنزله عمرو صٌدلٌه بجوار:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 عن 11228 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالفتاح ابراهٌم مصطفى -  95

 منصور عبدالفتاح ابراهٌم/بملن-بطما بالمنشٌه العبور شارع:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه حظٌره

 وخلط طحن عن 11241 برلم 21211325 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالحكم احمد -  96

 سلٌمان على سلٌمان عبده/  بملن بطما المناصره حاره ماهر احمد شارع:  بجهة ،(  ملح طحن)  غذائٌه مواد وتعبئه

 وتغٌر بٌع عن 11245 برلم 21211328 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالجواد عمر عرفان -  97

 خلٌفه هرٌدى على سٌد/  بملن طما بمركز العرب بكوم المرور بجوار:  بجهة ، زٌوت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مالبس بٌع عن 11254 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جورجى هللا لطف فكتور مٌنا -  98

 هللا شكر حنا رومانى/  بملن بطما العذراء كنٌسه بجوار الفادى ممر العذراء شارع:  بجهة ، وخردوات جاهزه

 تربٌه حظٌره عن 11145 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى دمحم حمدى زٌنب -  99

 محمود بكر محمود سٌد/  بملن طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه المعلك الرٌاٌنه مدخل اول:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 نمل مكتب عن 11147 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد محمود ابراهٌم -  111

 امام االتحاد شارع:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على لحصولا بعد)  بالسٌارات

 احمد سٌد محمود احمد/  بملن بطما عبدالجواد ال مسجد

 بماله عن 11151 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود عفٌفى رفعت مدحت -  111

 سالمه داود عفٌفى رفعت/  بملن طما بمركز غرٌب بكوم الحدٌمه كوبرى بجوار:  بجهة ، بالتجزئه

 لتربٌه حظٌره عن 11166 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى زكرى ولٌم مرسه -  112

 ابراهٌم ابوالٌمٌن شنوده ابوالٌمٌن/  بملن طما بمركز اشماو بكوم اشماو كوم كوبرى بحرى:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار المواشى

 ، بالتجزئه بماله عن 11193 برلم 21211314 فى لٌد ، 5110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد دمحم سلوى -  113

 موسى على منى/  بملن بطما العبور مخبز بجوار ماهر احمد شارع:  بجهة

 ورشه عن 11219 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم هندى دمحم الدٌن حسام -  114

 دمحم هندى دمحم/  بملن طما بمركز بالعتامنه المدٌم المرور من بالمرب:  بجهة ، واالنترٌهات الركن لتصنٌع

 ، خردوات محل عن 11221 برلم 21211321 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه شحاته بدٌع وفاء -  115

 هندى احمد والسٌد هندى احمد دمحم/  بملن طما بمركز بمشطا الحسٌنات مسجد بجوار البحر ش:  بجهة

 بٌض بٌع عن 11248 برلم 21211329 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف شاكر ثروت عاٌده -  116

 ابراهٌم بخٌت حسن/  بملن بطما االبتدائٌه المدرسه بجوار البحرى الساحل طما:  بجهة ، ودواجن

 بٌع عن 11247 برلم 21211328 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده محروس نسٌم سامح -  117

 فرٌج بطرس ادوارد/  بملن بطما المالن كنٌسه بجوار الوطنٌه الوحده شارع طما ساحل:  بجهة ، خردوات

 ، كشرى محل عن 11152 برلم 21211314 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توغان السٌد احمد نصره -  118

 السٌد شعبان سحر/  بملن بطما الشرق نمطه بحرى ماهر احمد شارع:  بجهة

 مكتب عن 11164 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسرائٌل زكرى هللا لطف سامح -  119

 الحلفا:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  بالسٌارات نمل مماوالت

 مغٌره نسٌم مغٌره مرعى/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه لندٌل الحاج جامع بحرى

 سجاد بٌع عن 11215 برلم 21211317 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  حسٌن ابوالٌسر محمود دمحم -  111

 عطٌه محمود فاٌزه/  بملن بطما عبدالرحمن ال ممر الجمهورٌه ش:  بجهة ، ومفروشات

 وبٌع تربٌه عن 11232 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حجازى على حجازى -  111

 مصطفى محمود سعاد/  بملن طما بمركز بالشوكا السٌد عبدهللا مطحن بجوار:  بجهة ، مواشى

 لتربٌه حظٌره عن 11235 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صدٌك امام سوسو -  112

 السٌد عبدهللا ابوزٌد بدٌر/  بملن بطما زغلول سعد الجاحر مسجد بجوار:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار الماشٌه

 حظٌره عن 11161 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حماد جالل محمود -  113

 عثمان حماد جالل مدحت/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه التحرٌر كوبرى بحرى:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تربٌه حظٌره عن 11211 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال دمحم احمد هناء -  114

 طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه اسماعٌل الشٌخ طرٌك بجوار الرٌاٌنه زمام االربعٌن حوض:  بجهة ، وبٌعها االلبان وانتاج مواشى

 عبدالعال دمحم احمد على/  بملن

 تربٌه حظٌره عن 11219 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مهران صفاء دمحم دمحم -  115

 حماده عبدالعال دمحم حاتم/  بملن بطما سالمون كوبرى غرب سالمون لرٌه:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 تربٌه حظٌره عن 11233 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان خلٌفه كرم خلٌفه -  116

 داود سلٌمان خلٌفه كرم/  بملن بطما الرسل االباء كنٌسه بجوار الغربى البحرى طما ساحل:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى

 نجاره ورشه عن 11253 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد احمد دمحم سٌد -  117

 حسٌن دمحم حسٌن احمد/  بملن طما بمركز بالعتامنه عبدالرحمن دمحم منزل بجوار المستجد النجع:  بجهة ، مٌكانٌكٌه

 مكتب عن 11142 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران شحاته عادل مصطفى -  118

 مهران شحاته عادل/  بملن طما بمركز بسالمون الممابر بجوار:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 ، احذٌه بٌع عن 11157 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم عنتر دمحم -  119

 عبدالرحمن دمحم عنتر حامد/  بملن بطما ابوالٌسر مسجد خلف المٌسارٌه شارع:  بجهة

 مكتب عن 11162 برلم 21211317 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمٌره مرزوق صابر احمد -  121

 شارع:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  بالسٌارات نمل مماوالت

 عمٌره مرزوق صابر/  بملن بطما الجاحر مدرسه بحرى العربٌه المومٌه

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9914 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم على سلوى -  121

 على دمحم عبدالداٌم احمد/  بملن طما بمركز غرب بماو والمروه الصفاء مسجد بجوار:  بجهة ، مواشى

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9914 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم على سلوى -  122

 احمد/  بملن طما بمركز االعدادٌه المدرسه بجوار غرب لاو عنوانه ماركت سوبر نشاط عن اخر رئٌسى محل له:  بجهة ، مواشى

 على دمحم عبدالداٌم

 حظٌره عن 11211 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمود عطٌه شٌماء -  123

 عبدهللا عثمان محمود عبدالعاطى/  بملن طما بمركز بالهٌشه العرب مسجد بجوار:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار مواشى تربٌه

 حظٌره عن 11216 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطٌف احمد صابر احمد -  124

 عثمان احمد دمحم مشٌره/  بملن طما بمركز بالمدمر العطافٌه مدرسه من بالمرب:  بجهة ، وبٌعها االلبان الدرار المواشى تربٌه

 حظٌره عن 11231 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير عبدربه جوده ولٌد -  125

 جاد زكرٌا رفعت نشوى/  بملن طما بمركز بالمطنه السوق بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 نمل مكتب عن 11165 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرموخ جوهر مورٌس مٌنا -  126

:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على لحصولا بعد)  الغٌر وعربات عرباته على بضائع

 زعوٌله شرموخ جوهر ظرٌف/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه لندٌل الحاج مسجد بجوار

 ادوات بٌع عن 11174 برلم 21211318 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد نجٌب دمحم محمود -  127

 احمد نجٌب دمحم مصطفى/  بملن بطما اللواء برج الجمهورٌه شارع:  بجهة ، منزلٌه

 حظٌره عن 11187 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اٌوب دمحم عبدالمعطى نصره -  128

 دمحم دمحم عبدالغفار احمد/  بملن طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه الخالفه مسجد بجوار:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه

 ، غالل مطحن عن 11196 برلم 21211315 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبٌل احمد ماهر بالل -  129

 دمحم لبٌل احمد ماهر/بملن-بمشطا المنور مسجد بجوار المنور شارع:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حظٌره عن 11197 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف دمحم عبدالراضى صابرٌن -  131

 حسن بدوى دمحم ٌاسر/بملن-بالهٌشه مرفت صٌدلٌه بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   7356:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هرٌدى على لطفى على   - 1

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   9498:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌفه احمد عبدالحكٌم اسماء   - 2

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   9711:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم احمد عبدهللا   - 3

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   5844:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طاٌع خلٌفه دمحم عبدالعزٌز   - 4

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   6169:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوهر عوٌضه بدرى مجدى   - 5

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   5923:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمالن رٌاض سمٌر رامى   - 6

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   11164:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على رشوان سعدالدٌن حماده   - 7

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   11126:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالرازق حسنٌن مشٌره   - 8

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   4113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد دمحم على دمحم على   - 9

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذا الغى  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   4478:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان احمد دمحم   - 11

 للوفاه المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   8961:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  روفائٌل حبٌب نبٌل ابانوب   - 11

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   7371:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكرٌم جاد مهاود هللا كرم نبٌل   - 12

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   11175:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  كسبر محمود عبدالحمٌد دمحم سلمى   - 13

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   8731:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد طلعت   - 14

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   8181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لبطى شحاته سمٌر اٌمان   - 15

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   4398:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم الحكٌم عبد هٌثم   - 16

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   9664:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد سراج على احمد   - 17

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   7352:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صلٌب باسلٌوس ناجح مٌالد   - 18

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   9451:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد مخٌمر دمحم احمد   - 19

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   7246:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم احمد عطٌه احمد   - 21

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

 الغى  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   3139:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نعمان نعمان احمد هبه   - 21

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا

  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   9941:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالطٌب دمحم رضوان رجاء   - 22

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   9284:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال زاٌد عبدالرؤوف صبرنا   - 23

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى  السجل

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   9633:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ادرٌس ابوزٌد ابوضٌف ناجى   - 24

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   9353:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌاد ماهر طلعت دمٌانه   - 25

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   9854:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف على مصطفى مختار   - 26

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   6181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور فرغلى منصور اسالم   - 27

 للوفاة المٌد هذا الغى  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   7678:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرجان روفائٌل حبٌب منٌر   - 28

 للوفاه المٌد هذا الغى

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   5373:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ممار بسكالس ٌوسف جمٌل   - 29

 نهائٌا التجاره لترن المٌد هذا الغى

 الغاء  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   5767:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سٌد اعطٌفى ولٌد   - 31

 االصل بماء مع الفرع

 هذا الغى  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   4151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حلمى سمٌر امانى   - 31

 نهائٌا التجاره لترن المٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  8148 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حموده علٌوه هاشم احمد -  1

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  7166 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس صادق لمعى الٌشع -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  9836 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على محمود سٌد محمود -  3

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  11138 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان دمحم على عازه -  4

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  9481 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على دمحمٌن محمود -  5

  جنٌه  1151110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  3766 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم عبدالخالك اشرف -  6

  جنٌه  2211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  11148 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعلى عارف نورهان -  7

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  7558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرموخ جوهر لطفى صالح -  8

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  8318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم لبٌصى لبٌصى محمود -  9

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  5431 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  روفائٌل حبٌب حلٌم اشرف -  11

  جنٌه  5111110111، ماله رأس صبحلٌ المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  9324 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السٌد كمال صالح -  11

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  6787 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل سعٌد سعد ناجى وائل -  12

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  5781 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على دمحم احمد -  13

  جنٌه  211111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  9317 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نخله عزٌز ابراهٌم مولر -  14

  جنٌه  551110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  11117 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بولس ابراهٌم جمال عزت -  15

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  11149 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت ابراهٌم اسحك ولٌد -  16

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  5861 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالمعطى عبداللطٌف ثرٌا -  17

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  5832 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عطٌه السٌد سعد -  18

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  3498 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زكري فكرى عماد -  19

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  8271 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للدس تامر عزت امٌر -  21

  جنٌه  491110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  4122 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الاله عبد نوسة -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  11228 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور عبدالفتاح ابراهٌم مصطفى -  22

  جنٌه  351110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  4518 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دانٌال ظرٌف عصام -  23

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  7824 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالحافظ عبدالحافظ عادل -  24

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  11212 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالحافظ اسماعٌل محمود -  25

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  5353 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرجان جورجى عزمى عاصم -  26

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بكرى السٌد هانى -  1

 ادم سٌد حفظى امال/  بملن بطما الشرق نمطه امام ماهر احمد شارع

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بكرى السٌد هانى -  2

 عبدالباسط دمحم دمحم بكرى/  بملن طما مركز االتحاد شارع عنوانه بالسٌارات نمل مماوالت مكتب نشاط عن اخر رئٌسى محل له

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بدوى دمحم اسالم -  3

 اسماعٌل حمدى اسماعٌل/  بملن بطما المطرانٌه امام بالمنشٌه مبارن شارع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوزٌد صابر ٌوسف -  4

 السٌد عبدهللا ابوزٌد صابر/  بملن بطما الجاحر مدرسه بجوار زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران شحاته عادل مصطفى -  5

 مهران شحاته عادل/  بملن طما بمركز بسالمون الممابر بجوار ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بكرى السٌد هانى -  6

  ادم سٌد حفظى امال/  بملن الشرق نمطه امام ماهر احمد ش عنوانه حبوب بٌع نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 8182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمسٌح سٌف ونٌس امال -  7

 غبلاير صادق عهدى/ بجعله الملن تعدٌل-العذراء شارع/ بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم شحاته احمد بهاء -  8

 عبدالسالم شحاته احمد/  بملن طما بمركز العرب بكوم البتدائٌها المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد احمد محمود -  9

 السٌد احمد محمود/  بملن طما بمركز غرب بماو الصحٌه الوحده بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عشرى دمحم حمدى زٌنب -  11

 محمود بكر محمود سٌد/  بملن طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه المعلك الرٌاٌنه مدخل اول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت ابراهٌم اسحك ولٌد -  11

 ابراهٌم بخٌت دٌفٌد/  بملن طما بمركز بالحاللى االخوه كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالاله حسانٌن احمد -  12

 على دمحم دمحم مصطفى/  بملن بطما الجمهورٌه شارع الكوره مٌدان اللواء برج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شنوده محروس نسٌم مٌخائٌل -  13

 فضل عبدالناصر فضل/  بملن بطما الوطنٌه الوحده ش البحرى الساحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعلى عارف نورهان -  14

 دمحم عبدالعلى عارف/  بملن طما بمركز العرب بكوم سالم صالح مخبز بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد محمود ابراهٌم -  15

 احمد سٌد محمود احمد/  بملن بطما عبدالجواد ال مسجد امام االتحاد شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك دمحم احمد احمد -  16

 صدٌك دمحم احمد دمحم/  بملن طما بمركز بالمدمر حرٌهالب المدمر ممابر بجوار ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود عفٌفى رفعت مدحت -  17

 سالمه داود عفٌفى رفعت/  بملن طما بمركز غرٌب بكوم الحدٌمه كوبرى بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توغان السٌد احمد نصره -  18

 السٌد شعبان سحر/  بملن بطما الشرق نمطه بحرى ماهر احمد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد ابوالغٌط لمعى وجٌه -  19

 عبدالشهٌد ابوالغٌط لمعى ماهر/  بملن طما بمركز بالمطنه الخٌاطٌن محالت امام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ادم عاطف ابوالحسن -  21

 دمحم ادم عاطف سحر/  بملن بطما الخٌرٌه عفان بن عثمان جمعٌه امام المكرمه مكه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرموخ جوهر مورٌس مٌنا -  21

 زعوٌله شرموخ جوهر ظرٌف/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه لندٌل الحاج مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 7374    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس احمد دمحم خالد -  22

 هرٌدى عبدالحى نصر/  بجعله الملن تعدٌل طما م العرب بكوم السكنٌه العمارات لبلى/  بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم عنتر دمحم -  23

 عبدالرحمن دمحم عنتر حامد/  بملن بطما ابوالٌسر مسجد خلف المٌسارٌه شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 3187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى محمود حسن حسٌن الخولى -  24

 محمود حسن حسٌن حسن/  بملن طما بمركز طما بجزٌره حسٌن الخولى مخبز بجوا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 3187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى محمود حسن حسٌن الخولى -  25

 حسن حسٌن احمد/  بملن طما بمركز طما جزٌره عنوانه دىبل مخبز نشاط عن اخر رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 4655    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسٌح عبد سٌف ونٌس خٌرى -  26

 عبدالمسٌح سٌف ونٌس خٌرى/  بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى زكرى ولٌم مرسه -  27

 ابراهٌم ابوالٌمٌن شنوده ابوالٌمٌن/  بملن طما بمركز اشماو بكوم اشماو كوم كوبرى بحرى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 3187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن حسٌن الخولى -  28

 طما م حسٌن الخولى مخبز بجوار طما جزٌره عنوانه المواشى وبٌع لتربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 حسن حسٌن حسن/  بملن

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ اسماعٌل عبدالحافظ حازم -  29

 عبدالحافظ اسماعٌل عبدالحافظ/  بملن طما بمركز بالعتامنه االبتدائى شعٌب معهد بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسرائٌل زكرى هللا لطف سامح -  31

 مغٌره نسٌم مغٌره مرعى/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه لندٌل الحاج جامع بحرى الحلفا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم هرٌدى سٌد هبه -  31

 عبدالكرٌم عارف عبدالاله بهٌه/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه التحرٌر كوبرى بحرى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حماد جالل محمود -  32

 عثمان حماد جالل مدحت/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه التحرٌر كوبرى بحرى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرلس بدروس عدلى مجدى -  33

 هللا لطف مكارى ابراهٌم عادل/  بملن بطما طما كهرباء هندسه خلف الجدٌده المنشٌه ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى محمود حسن حسٌن حسن -  34

 محمود حسن حسٌن محمود/  بملن طما بمركز طما بجزٌره الخولى مخبز بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عدلى عبدالرزاق شرٌن -  35

 بخٌت دمحم عبدالمنعم احمد/  بملن طما بمركز بطما الجباب لرٌه البلد اول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حماد جالل مدحت -  36

 دمحم داغر دمحم احمد/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه التحرٌر كوبرى بحرى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌره مرزوق صابر احمد -  37

 عمٌره مرزوق صابر/  بملن بطما الجاحر مدرسه بحرى العربٌه المومٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن بخٌت مصطفى دمحم -  38

 دمحم مصطفى السٌد/  بملن بطما الساحل ابوالدهب جالل شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد عجٌب ربٌل اكسانى -  39

 احمد عبدالجواد ابوالماسم دمحم/  بملن طما بمركز الحما بمرٌه الوسطانٌه الجزٌره المطبك حوض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد نجٌب دمحم محمود -  41

 احمد نجٌب دمحم مصطفى/  بملن بطما اللواء برج الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11176    برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، حسن دمحم عبدهللا سالم هناء -  41

 احمد سلٌمان دمحم ٌسرى/  بملن بطما الشوكا لبلى اللوله حوض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 6787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل سعٌد سعد ناجى وائل -  42

 ممار لولا صادق امٌل/  بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد خلف مؤمن -  43

 الماضى مصطفى على احمد/  بملن بطما الماضى مٌدان الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند صبحى اسحك ابانوب -  44

 عوٌضه سند صبحى اسحك/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه شنوده االنبا كنٌسه بجوار الصاوى نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنٌن سلٌمان راضى منٌر -  45

 سلٌمان راضى جمٌل/  بملن بطما المنشٌه مبارن ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد دٌاب خالد -  46

 تمام عبدالعال عبدهللا نجوى/  بملن طما بمركز بالعتامنه المٌاه محطه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود رافت احمد حماده -  47

 دمحم محمود دمحم محمود/  بملن طما بمركز بالحسامده الشعراوى دمحم مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على سمٌر احمد -  48

 على السٌد دمحم محمود/  بملن بطما الصحٌه الوحده شرق الحرٌه شارع ،

 وصف,  العنوان دٌلتع تم 21211318 تارٌخ وفً 11178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالرحٌم احمد ورده -  49

 عبدالعال فوزى البدرى دمحم/  بملن بطما حمٌدى بنزله زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 11179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمار موسى احمد تامر -  51

 مصطفى احمد عبدالفتاح/  بملن طما بمركز بسالمون سالمون مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور سٌد دمحم سوسن -  51

 احمد السٌد فتحى شرٌف/  بملن بطما المدارس مجمع بجوار المبلى الساحل العدوٌه رابعه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان رسالن عبدالعال وائل -  52

 عثمان عبدالحلٌم ابراهٌم ٌاسر/بملن-الزوكى التل ابوسٌفٌن كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدروس اسطفانوس ظرٌف مٌنا -  53

 عبدالرحمن فرغلى دمحم/  بملن بطما المعبدى عبدالرحٌم مسجد بجوار نوبٌع ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن حبٌب عبدالمالن نصٌف -  54

 زكى عازر نادر/  بملن بطما التموٌن مكتب بجوار بمطر حاره ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متٌاس ونٌس ٌسى مٌنا -  55

 متى سمعان صادق متى/  بملن بطما العذراء كنٌسه بجوار العذراء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف تمام احمد بسمه -  56

 دمحمٌن عبدالعال تمٌم اشرف/  بملن طما بمركز بالمدمر المستودع امام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  وانالعن تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسانٌن زهرى دمحم -  57

 موسى عبدالرحٌم دمحم اسامه/  بملن بطما عبدالرحمن مٌدان بجوار االسٌوطى ممر الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 مشطا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوجد ال -  58

 بخٌت لاعود بخٌت احمد/  بملن طما مركز مشطا نمطه بجوار

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم احمد دمحم -  59

 عبدالعال احمد مصطفى نوال/  بملن طما بمركز بسالمون الحدٌد السكه خلف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب دمحم عبدالمعطى نصره -  61

 دمحم دمحم عبدالغفار احمد/  بملن طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه الخالفه مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد محمود احمد -  61

 احمد سٌد محمود ابراهٌم/  بملن بطما الدٌنى المعهد بجوار الغربى الساحل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد دمحم فتحى -  62

 ٌوسف احمد دمحم سامح/  بملن طما بمركز الزون بتل المدرسه بجوار الزوكى تل لرٌه المدٌنه شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سعٌد منٌر اٌمن -  63

 حنا سعٌد منٌر امٌل/  بملن بطما النور مسجد بجوار المعز شارع البحرى الساحل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد دمحم سلوى -  64

 موسى على منى/  بملن بطما العبور مخبز بجوار ماهر احمد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان لتعدٌ تم 21211315 تارٌخ وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر على عبدالمادر خٌرٌه -  65

 شحاته دمحم توفٌك نادى/بملن-بالعتامنه شٌبه منصور مسجد بجوار السباٌكه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجٌب دمحم دمحم اٌمن -  66

 عبدالغنى دمحم مدٌن دمحم/بملن-بالعتامنه النمٌس مسجد بجوار السباٌكه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد طلعت عاطف -  67

 ابراهٌم مهدى عبدالرزاق ممدوح/بملن-بالعتامنه ابوعنٌزه نجع الحرمٌن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت فتحى دمحم اسامه -  68

 سلٌمان على دمحم على/بملن-المنشٌه ابودومه عبدالعظٌم شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جابر دمحم هارون -  69

 عبدالعال احمد جابر دمحم/بملن-بالمدمر االبتدائٌه المدمر مدرسه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلف دمحم عبدالراضى صابرٌن -  71

 حسن بدوى دمحم ٌاسر/بملن-بالهٌشه مرفت صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 9848    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمادر دمحم مصعب -  71

 السٌد موسى على منى/بجعله الملن تعدٌل-بطما عبدالظاهر مصطفى ممر الجمهورٌه شارع/بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه فلتس لطٌف عزت -  72

 رٌاض نصحى نرجس/بملن-بطما الرسل االباء كنٌسه بجوار ابوغرٌب انابٌب مستودع بجوار فاٌد ش الغربى الساحل ،:   الـتأشٌر

 بشاى

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبٌل احمد ماهر بالل -  73

 دمحم لبٌل احمد ماهر/بملن-بمشطا المنور مسجد بجوار المنور شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى احمد دمحم عبدالرزاق -  74

 احمد دمحم عبدالرزاق دمحم/بملن-بسالمون الماظه برج بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل صابر فتحى شهاب -  75

 احمد عبدالخالك فواز عبدالخالك/بملن-بطما البلد وسط مول الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل ٌوسف مٌخائٌل ماجد -  76

 مٌخائٌل ٌوسف مٌخائٌل/بملن-بطما الرٌاضى طما نادى بجوار االمل شارع الجدٌده المنشٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمنعم احمد حرٌه -  77

 فرغلى العرب عزب جمال سامى/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه الجمعٌه امام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم احمد هناء -  78

 دمحم احمد على/  بملن طما بمركز المعلك بالرٌاٌنه اسماعٌل الشٌخ طرٌك بجوار الرٌاٌنه زمام االربعٌن حوض ،:   الـتأشٌر

 عبدالعال

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان محمود عطٌه شٌماء -  79

 عبدهللا عثمان محمود عبدالعاطى/  بملن طما زبمرك بالهٌشه العرب مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 9914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم على سلوى -  81

 على دمحم عبدالداٌم احمد/  بملن طما بمركز غرب بماو والمروه الصفاء مسجد بجوار ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 9914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم على سلوى -  81

 دمحم عبدالداٌم احمد/  بملن طما بمركز االعدادٌه المدرسه بجوار غرب لاو عنوانه ماركت سوبر نشاط عن اخر رئٌسى محل له ،

 على

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحافظ اسماعٌل محمود -  82

 سالم احمد عبدالحافظ اسماعٌل/  بملن طما بمركز بالهٌشه الكبٌر المسجد بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخولى احمد محمود سٌد احمد -  83

 دمحم كامل دمحم/  بملن طما بمركز طما بجزٌره طما جزٌره لرٌه ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت احمد عبدالاله سٌد -  84

 بخٌت احمد عبدالاله سٌد مؤمن/  بملن طما بمركز بالعتامنه فاضل ال مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم ابوالعال السٌد عبدالصبور -  85

 احمد دمحم ابوالعال السٌد ٌونس/  بملن بطما التعاون بنزٌنه محطه بحرى عرابى احمد ش ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 9914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم على سلوى -  86

 احمد/  بملن طما م والمروه الصفاء مسجد بجوار غرب لاو عنوانه مواشى وبٌع تربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،

 دمحم عبدالداٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف مداح صابر احمد -  87

 عثمان احمد دمحم مشٌره/  بملن طما بمركز بالمدمر العطافٌه مدرسه من بالمرب ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكارى تماوى عبدالمسٌح مكارى -  88

 دمحم عبدالرؤوف السعٌد احمد/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه العمده دوار بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رشوان دمحم وفاء -  89

 دمحم عبدالرؤوف السعٌد احمد/  بملن طما بمركز التحرٌر بمرٌه العمده دوار بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن ابوالٌسر محمود دمحم -  91

 عطٌه محمود فاٌزه/  بملن بطما عبدالرحمن ال ممر الجمهورٌه ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جٌد صموئٌل جادالرب مٌشٌل -  91

 طره خلٌل نفٌسه/  بملن طما بمركز المبٌصى بنزله عمرو صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مهران صفاء دمحم دمحم -  92

 حماده عبدالعال دمحم حاتم/  بملن بطما سالمون كوبرى غرب سالمون لرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 8631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هشام عبدالرؤوف هاله -  93

 خالد/  بملن االبتدائٌه المدرسه بجوار الزوكى التل بناحٌه مواشى وبٌع تربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 احمد اسماعٌل عبدالرحمن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 8631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هشام عبدالرؤوف هاله -  94

 احمد اسماعٌل عبدالرحمن خالد/  بملن طما بمركز الزون بتل الزوكى بتل االبتدائٌه المدرسه واربج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 8631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هشام عبدالرؤوف هاله -  95

 طما مركز الزوكى تل لرٌه الزوكى بتل االبتدائٌه المدرسه بجوار عنوانه جاهزه مالبس نشاط عن اخر رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 احمد اسماعٌل عبدالرحمن خالد/  بملن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هندى دمحم الدٌن حسام -  96

 دمحم هندى دمحم/  بملن طما بمركز بالعتامنه المدٌم المرور من بالمرب ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم احمد -  97

 دمحم على دمحم حمدى/  بملن بطما عبدالرحمن حاره االتحاد ش

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نورس فصٌح سمٌر شرٌف -  98

 تاوضروس ملن لدٌس نصرى/  بملن طما بمركز غرٌب بكوم غرٌب كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق موسى عبدالموى كٌرلس -  99

 عبدالحك دمحم مصطفى مدحت/  بملن طما بمركز بمشطا عبدالعلٌم حوض عمار الشٌخ ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم مصطفى دمحم -  111

 حسٌن دمحم مصطفى/  بملن بطما عبدالرحمن ال مسجد بجوار ابوالدهب شارع امٌن لاسم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم منصور عثمان دمحم -  111

 حسٌن السٌد دمحم السٌد/  بملن بطما الزهراء حى مسجد بجوار الزهراء حى خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه شحاته بدٌع وفاء -  112

 هندى احمد والسٌد هندى احمد دمحم/  بملن طما بمركز بمشطا الحسٌنات مسجد بجوار البحر ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان لتعدٌ تم 21211321 تارٌخ وفً 11221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسرافٌل ابوالغٌط خلٌل ٌعموب -  113

 بشاى شكرى مشمش مٌنا/  بملن طما بمركز بالمدمر المدافن بجوار شكل نجع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالفتاح ابراهٌم مصطفى -  114

 منصور عبدالفتاح ابراهٌم/بملن-بطما بالمنشٌه العبور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم بخٌت محروس عاطف -  115

 سالم بخٌت محروس/بملن-بسالمون الزراعٌه الجمعٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 11226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم محمود طارق -  116

 دمحم دمحم محمود همام/ بملن-بماوغرب لاوغرب مدرسة بجوار لاوغرب ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حجازى على حجازى -  117

 مصطفى محمود سعاد/  بملن طما بمركز بالشوكا السٌد عبدهللا مطحن بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبلاير عبدربه جوده ولٌد -  118

 جاد زكرٌا رفعت نشوى/  بملن طما بمركز بالمطنه السوق بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 8719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه دمحم لابٌل عبدالموجود حلى -  119

 دمحم ٌوسف دمحم سومٌه/  بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  انالعنو تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على حسن احمد -  111

 عطٌه عبدالناصر احمد/  بملن طما بمركز بالمدمر التنمٌه جمعٌه بجوار المحلٌه الوحده شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان خلٌفه كرم خلٌفه -  111
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