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 بجهة ، بماله عن 9968 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعاطى حمدان رفعت -  1

 حمدان رفعت دمحم/  ملن غرب طوق اوالد - الصحٌة الوحدة بجوار: 

 تربٌه حظٌره عن 1328 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن على دمحم محمود دمحم -  2

 اسماعٌل دمحم الستار عبد سلوى/  ملن الكبٌر الجامع بجوار الكوله:  بجهة ، مواشى وبٌع

 حظٌره عن 9965 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد احمد خلٌفه احمد -  3

 الموجود عبد احمد خلٌفه عالء/  ملن الملن ابار الغفٌر على بنجع الكبٌر الجامع بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 كاوتش ورشه عن 11118 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم العاطى عبد عصام -  4

 حسن سالمه الراعى ملن االعدادٌه الصبحه عرب مدرسه بجوار:  بجهة ،

 حدٌد بٌع عن 9982 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان فاخورى الصغٌر سامى -  5

 ابراهٌم فهمً نبٌل/ بملن بالكشح بشٌت صلٌبه شارع- المالن كنٌسه بجوار:  بجهة ، وبوٌات

 حالله صالون عن 9983 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر حافظ عثمان مبروكه -  6

 دمحم صابر محمود علً/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع- رفعت/د صٌدلٌه بجوار:  بجهة ،

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9998 برلم 21211323 فى لٌد ، 751110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد اشرف دمحم -  7

 عطا دمحم عطا احمد/  بملن بالنصٌرات- موسً نجع:  بجهة ، مواشً

 تربٌه حظٌره عن 9963 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السٌد عبدالحمٌد حشمت -  8

 سلٌمان ثابت لبٌصه حمدي/ بملن بحري ٌحًٌ باوالد المشاٌخ- المعهد ارض بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 وبٌع تربٌه هحظٌر عن 9964 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً طلب جابر طلب -  9

 احمد عبدالسمٌع عزالدٌن/ بملن بالنصٌرات الدٌنً المعهد بجوار:  بجهة ، مواشً

 تربٌه حظٌره عن 9974 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى هللا عبٌد فرٌز كمال -  11

 بخٌت حنٌن اندراوس بخٌته ملن فتح الشٌخ شارع فتح الشٌخ مسجد بجوار الكشح:  بجهة ، مواشى وبٌع

 تربٌه حظٌره عن 11117 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد حمدى ٌاسٌن -  11

 دمحم احمد حمدي/ بملن شرق مازن نجوع- النادي شارع- الرٌاضً الشباب نادي بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 تربٌه حظٌره عن 9954 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على احمد حافظ -  12

 دمحم ابراهٌم فرغل هند/  ملن نٌده الكوبرى شرق:  بجهة ، مواشى وبٌع

 برواز بٌع عن 9958 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحات سعٌد فلٌب مجدولٌن -  13

 هللا عوض حلمً وسٌم/ بملن سوهاج اخمٌم شارع من الخطاب عمربن بشارع الخطاط مؤمن بجوار:  بجهة ، زجاج

 تورٌات مكتب عن 9967 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم تمام صبري طاهر -  14

 علً خلٌفه دمحم احمد/ بملن اخمٌم بمركز شرق بالصوامعه هرماس بنجع االبتدائٌه المدرسه بجوار:  بجهة ،( اطفال لعب) عمومٌه

 حظٌره عن 9991 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان الكرٌم جاد احمد حمدان -  15

 سباق السبع جابر/  بملن- بالكشح  الشرطه نمطه بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌه
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 تربٌه حظٌره عن 9997 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كامل ناصر عبدهللا -  16

 مزٌد احمد كامل ناصر/بملن باخمٌم الزراعً ناصر شارع- مزٌد حاره:  بجهة ، مواشً وبٌع

 حظٌره عن 9981 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض محمود معوض المرشى -  17

 حسن عبدالهادي علً/ بملن الصبحه بعرب- الكوبري بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌه

 عن 9953 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان دمحم النصر سٌف الدٌن عالء -  18

 محمود السمان دمحم النصر سٌف/  ملن النواصر شارع الخٌام:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه حظٌره

 اجهزه بٌع عن 9978 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خلٌفه عبدالرحمن بسام -  19

 حمزه دمحم دمحم علً/ بملن بحري ٌحًٌ باوالد الدٌر نجع- الكوبري بجوار:  بجهة ، محمول

 مالبس بٌع عن 9973 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عطٌه نصٌف مارٌه -  21

 سٌفٌن ابانوب ملن الوسطنٌه الطرٌك شارع االبتدائٌه التحرٌر مدرسه امام الكشح:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس)  عدا فٌما جاهزه

 جرجس

 موكوالت بٌع عن 9987 برلم 21211321 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله علً احمد رانٌا -  21

 حسنٌن دمحم محمود/ بملن الكوثر ببندر الكوثر بمدٌنه 12 حوض الكوثر مرور لسم امام( 1) رلم محل:  بجهة ، ومشروبات شعبٌه

:  بجهة ، اسمان بٌع عن 6373 مبرل 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن دمحم عصام -  22

 الحسن ابو احمد شعبان ملن االولاف بابراج 11 رلم محل 2 رلم برج

 تربٌه حظٌره عن 9951 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مرسى على عواطف -  23

 اسحك سلٌمان الهادى عبد احمد ملن بحرى سالم باوالد العمارٌه المناف عبد الحاج طابونه بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع

 تربٌه حظٌره عن 9971 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم كامل اسعد ناصر -  24

 ابراهٌم اللطٌف عبد عمر/  ملن بنمنك الهٌشه نمنك مدخل اول:  بجهة ، مواشى وبٌع

 ، بخار مكوه عن 9981 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالالهوت فرج سفٌن فاٌز -  25

 عمر احمد محمود/ بملن السوق شارع- الكبٌر الجامع بجوار:  بجهة

 اكسسوارات عن 9991 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تامر لطفً ناجً نٌفٌن -  26

 كالم هانً عمانوئٌل/ بملن اخمٌم بمركز االطاولة بعرب المردومه الترعه بشارع النمر صٌدلٌه امام:  بجهة ، واحذٌه

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9999 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً المط عبده فرج -  27

 احمد علً المط عبده/ بملن دارالسالم بمركز بحري سالم باوالد- المصلحه نجع:  بجهة ، مواشً

 تربٌه حظٌره عن 9955 برلم 21211313 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى العدوى دمحم افنان -  28

 عثمان الوهاب عبد احمد مصطفى/  ملن الشرلٌه الطواٌل خضٌر ابو نجع:  بجهة ، مواشى وبٌع

 منزلٌه ادوات عن 9956 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالاله محمود حنفً -  29

 احمد عبدالاله محمود/ بملن ساللته ببندر بساللته الكهرباء شبكه بجوار السالم شارع:  بجهة ،

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9976 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود فوزي الهام -  31

 حسانٌن دمحم محمود فوزي/ بملن البحرٌه العطٌات عرب حسنٌن دمحم عبدالرحمن المرحوم مدرسه بجوار:  بجهة ، مواشً

 تجاره عن 9994 برلم 21211322 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود مندور ناصر -  31

 عبدهللا محمود مندور/  ملن بالجالوٌه عطٌه نجع:  بجهة ، واالسمنت الحدٌد

 محل عن 9995 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد  ابوزٌد رمضان وحٌد -  32

 ابوزٌد رمضان وحٌد احمد/ بملن بالكوله عمران بنجع عمران ال مسجد بجوار:  بجهة ، خردوات
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 تربٌه حظٌره عن 11111 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدٌك السمان دمحم سنح -  33

 عبدالحفٌظ دمحم حسن/ بملن خلف باوالد الرحمن مسجد بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9961 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم علً السٌد -  34

 عبدالغفار عبدالحمٌد احمد حسن/ بملن بنٌده الشهٌد جامع بجوار بدران شارع:  بجهة ، مواشً

 ادوات بٌع عن 9948 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌفٌن مرزوق صموئٌل اسامه -  35

 +جرجس جمٌل فاتن/  بملن لبلً ٌحًٌ باوالد- المصلحه- العذراء كنٌسه بجوار:  بجهة ، كهربائٌه

 حظٌره عن 9977 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن نجم ابوزٌد محمود حنفى -  36

 محفوظ عثمان عادل ملن الجالوٌه المبلٌه الجبانه شارع:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 حظٌره عن 9986 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم محمود حسٌن احمد -  37

 احمد عبدالعال سهام/  بملن بدارالسالم المبلٌه العطٌات عرب- ٌاسٌن عبدالرحٌم نجع:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌه

 تربٌه حظٌره عن 9988 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن علً حسٌن صالح -  38

 عنتر حامد صالح دمحم/  بملن المبلٌه بالحواوٌش المٌاه مرشح بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 بجهة ، بماله عن 8267 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدٌك حسن صدلى ابراهٌم -  39

 صدٌك حسن صدلى ابراهٌم/ملن واصل بنى- عزٌز كوبرى بجوار: 

 علف بٌع عن 9952 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفٌك الرحٌم عبد توفٌك -  41

 ٌوسف محمود على المجد ابو/  ملن الحاجر ٌحٌى باوالد العزبه نجع:  بجهة ، ورده

 تربٌه حظٌره عن 9949 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعٌل دمحم عبدالعلٌم -  41

 احمد اسماعٌل دمحم محمود/ بملن لبلً بالبالبٌش امبادر الشٌخ- الصحٌه الوحده بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 بماله عن 9969 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  42

 المجٌد عبد السٌد الراضى عبد محروس ملن العمارات نجع االبتدائٌه العمارات نجع مدرسه بجوار:  بجهة ، بالتجزئه

:  بجهة ، مطعم عن 9979 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور فهٌم شهدي ٌوحنا -  43

 منصور فهٌم رشدي جوزٌف/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع 26 ابوسفٌن كنٌسه بجوار

 استراد مكتب عن 11111 برلم 21211323 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عباس ٌونس دمحم -  44

 السٌنٌه االشعه دون اشعاعٌه طبٌعه ذات المنتجات او المشعه والمواد 6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما) وتصدٌر

 احمد عباس ٌونس النمٌرى ملن العاص عمربن مسجد بجوار الكشح:  بجهة ،( الطبً المجال فً لالستخدام

 احذٌه بٌع عن 9971 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمود العاطى عبد دمحم -  45

 المادر عبد دمحم احمد الخالك عبد/ ملن المدٌمه البوسطه شارع الحسٌنى االمام صٌدلٌه بجوار:  بجهة ،

 حظٌره عن 9959 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نظٌر فهمً عبدالرحٌم مصطفً -  46

 نظٌر فهمً عبدالرحٌم/  بملن شرق باالحاٌوه الصحٌه الوحده بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌه

 حظٌره عن 9962 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعً محمود عبدالاله صالح -  47

 مرعً محمود عبدالاله دمحم/ بملن بدارالسالم المبلٌه العطٌات عرب- المبلٌه العطٌات عرب مسجد بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌه

 تربٌه حظٌره عن 9961 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً عبدالفتاح اعتماد -  48

 محمود الدٌن نور دمحم سمٌر/ بملن لبلً سالم باوالد ابوالحنفً علً مسجد بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 تربٌه حظٌره عن 9975 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد ابوزٌد رشاد  شعبان -  49

 راشد ابوزٌد رشاد/ بملن بدارالسالم البحرٌه العطٌات عرب- االبتدائٌه المدرسه بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حظٌره عن 9985 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالشافى عبدالموى نورا -  51

 على دمحم جٌهان/ ملن بالخٌام الكبٌر العوامٌه مسجد بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه

 مماوالت مكتب عن 9993 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان العبد ٌوحنا نان -  51

- مارجرجس بجواركنٌسه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري الننمل جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)  بالسٌارات نمل

 سلٌمان العبد ٌوحنا نادي/ بملن بحري بالبالبٌش سعد عزبه

 تربٌه حظٌره عن 11112 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عفٌفً حمزه هناء -  52

 ٌحً دمحم علً هشام/ بملن لبلً البالبٌش- الموصه:  بجهة ، مواشً وبٌع

 ، خردوات بٌع عن 11113 برلم 21211324 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌب شولً نصحً فادي -  53

 السٌد علً احمد/ بملن خلف باوالد الفاوي مسجد بجوار:  بجهة

 تربٌه حظٌره عن 11115 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالكرٌم دمحم عادل -  54

 دمحم عبدالكرٌم دمحم علً/ بملن البحرٌه العطٌات عرب - االبتدائٌه البحرٌه العطٌات عرب مدرسه بجوار:  بجهة ، مواشً وبٌع

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9966 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً سالم حامد محمود -  55

 علً سالم حامد بكر/ بملن اخمٌم بمركز بالكوله البرٌد بجوار:  بجهة ، مواشً

:  بجهة ، بماله عن 9989 برلم 21211322 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عالم اٌمن اسالم -  56

 احمد السٌد عالم اٌمن/ بملن اخمٌم ببندر رنٌن مول امام- اخمٌم طرٌك

 وبٌع تربٌه حظٌره عن 9996 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحمٌن مرشد علً دمحم -  57

 اسماعٌل عثمان عبده دمحم/  بملن اخمٌم بمركز شرق بالصوامعه الصناعٌه الثانوٌه المدرسه بجوار:  بجهة ، مواشً

 نصف بلدى مخبز عن 11114 برلم 21211328 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم هللا عبد -  58

 دمحم احمد دمحم هللا عبد/  ملن لبلى بالبالبٌش الكبٌر المسجد بعد الموصه نجع الشعراوى شارع:  بجهة ، ألى

 مكتب عن 7758 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود عزب االنصارى -  59

 دمحمالسٌد محمود عزب/ بملن  بنمنك العرب نجع - التوبه مسجد بجوار:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 ، بالتجزئه بماله عن 9947 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً مرعً فتحً -  61

 سالم دمحم ستهم/ بملن الصبحه بعرب البنزٌنه بجوار:  بجهة

 بٌع مستودع عن 9957 برلم 21211314 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت دمحم عبدالناصر اٌمان -  61

 عبدالحافظ شعبان خالد/  ملن الخطاب بن عمر مسجد بجوار النٌل كورنٌش شارع:  بجهة ، دلٌك

 تورٌدات مكتب عن 7264 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله حسن احمد هناء -  62

 عرائس وتجهٌز ومفروشات المشه- وبورسلٌن وسٌرامٌن صحٌه ادوات - كهربائٌه ادوات- مدرسٌه ادوات - غذائٌه مواد)  عمومٌه

 محالت  تجهٌز- والمستشفٌات العٌادات لوازم -تكٌف اجهزه- كهربائٌه اجهزه 1 السٌارات واكسسوارات غٌار لطع- منزلٌه ادوات-

 لوازم- منظفات- تجمٌل مستحضرات - وانتكٌات تحف- ورلٌات -اطفال لعب- ومنسوجات سجاد- تعوٌضه واجهزه طبٌه لوازم-

 دمحم دمحم فتحً/ بملن العجمً ابوبكر ش- الخطاب عمربن مسجد بجوار:  بجهة ،( مدرسً زي - مكاتب اثاث-  والتطرٌز -والخٌاطه

 عبدالواحد

 تربٌه حظٌره عن 9992 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادي احمد بغدادي هوٌدا -  63

 ادرٌس ٌوسف عمار عبدالباسط/ بملن بالخٌام المنشاوي صدٌك مدخل اول:  بجهة ، مواشً وبٌع

 حظٌره عن 9972 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل بشرى ثابت مكارٌوس -  64

 مٌخائٌل بشرى ثابت نسٌم/ ملن االعدادٌه الكشح مدرسه بجوار الكشح:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 9969 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  65

 عبد السٌد الراضى عبد محروس/ ملن  شرق  الصوامعه العمارات نجع:  بجهة ،( واالنترانت الكموبٌتر ماعدا) محمول تلٌفونات

 المجٌد

 مطعم عن 11116 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالباسط عصام محمود -  66

 احمد دمحم فتحً شادٌه/ بملن الشهداء شارع- الشهداء مٌدان جوارب:  بجهة ، مشوٌات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   5453:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رشوان على دمحم صفوت   - 1

 نهائٌا التجاره

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   6318:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى حسن الرحمن عبد احمد دمحم   - 2

 نهائٌا التجارة ترن المذكور  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   7377:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سلٌمان محمود كارم   - 3

 نهائٌا التجارة ترن المذكور

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   7379:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سلٌمان محمود ابراهٌم   - 4

 نهائٌا التجارة ترن المذكور

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   7611:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حفنى عكاشه ابوالحجاج دمحم   - 5

 نهائٌا التجاره ترن

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   3616:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً احمد دمحم بركات   - 6

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   2154:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد السٌد حماده   - 7

 نهائٌا التجارة ترن المذكور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   3616:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً احمد دمحم بركات   - 8

 نهائٌا التجاره

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   6939:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم السٌد عبد عوف ابو احمد   - 9

 نهائٌا التجارة ترن المذكور  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   7532:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سخاوى دمحم خلٌل جمال   - 11

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   3723:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم هللا عبد فوزى حسٌن   - 11

 نهائٌا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   9168:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المسٌح عبد صبحى عبده بهاء   - 12

 نهائبٌا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   3723:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم هللا عبد فوزى حسٌن   - 13

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   9193:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف السٌد رفعت انوار   - 14

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   4718:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على الحمٌد عبد فوزى لبنى   - 15

 نهائٌا التجارة ترن المذكوره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   8763:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد حمدى ٌاسٌن   - 16

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   9172:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نجار الطاهر الدٌب دٌنا   - 17

 نهائٌا التجارة نتر المذكور

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   6542:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد عثمان دمحم هللا عبد   - 18

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   7587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مطاوع رفاعى دمحم احمد   - 19

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   7559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن بهٌج حسن توحه   - 21

 نهائٌا التجارة ترن المذكور

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   8589:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم السٌد فواز اسامه   - 21

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   7381:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على حمدى حمام دمحم   - 22

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   9711:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم جاد محمود سعده   - 23

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   7686:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمر دمحم مسلم نجالء   - 24

 نهائٌا التجاره



 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

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   9543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نخنوخ ٌوسف صدلً عبدالمسٌح   - 25

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   8128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ربٌع عبدالحمٌد سمٌحه   - 26

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   9115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد على العرٌان الزعٌم   - 27

 نهائٌا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   5542:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد الموجود عبد مهنى حامد   - 28

 نهائٌا التجارة ترن المذكور  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   6577:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر عٌسى اسكندر اٌمن   - 29

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   4631:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علٌو بدوى دمحم احمد دمحم   - 31

 الوفاه

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   7894:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده حفنى حامد حفنى   - 31

 نهائٌا التجاره

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   8962:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فواز عبدالرحٌم فتحً الصباح   - 32

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   6453:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ذكى المالن عبد فتحى رومانى   - 33

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   6199:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على داوود على دمحم   - 34

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   9954:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن على احمد حافظ   - 35

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   9119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابوزٌد السٌد ناهد   - 36

 نهائٌا التجاره

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   8382:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمر محمود عمر نبٌله   - 37

 نهائٌا التجاره

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   6882:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسخرون المسٌح عبد نظٌر صفوت   - 38

 الوفاه  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   5982:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدوى السمان محمود ابراهٌم   - 39

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   5982:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدوى السمان محمود ابراهٌم   - 41

 نهائٌا التجاره ترن

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  5699 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل دمحم رفاعى نوال -  1

  جنٌه  451110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، رٌختا وفً  7186 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود بخٌت السٌد عزه -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  9884 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشٌمً احمد هاشم دمحم -  3

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  9345 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدالحافظ رافت منال -  4

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  6114 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان الحمٌد عبد العال عبد احمد -  5

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  6121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مجلع ناشد خلف ماٌكل -  6

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  9761 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه دمحم الرحمن عبد دمحم -  7

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  8353 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد عبدالجواد على احمد -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  5883 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت بٌومى عبدالعلٌم بٌومى -  9

  جنٌه  511110111، ماله رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  9654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحمن عبد العزٌز عبد احمد دمحم -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  8916 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى لدٌس انٌس رامز -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  4454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المولى عبد الحافظ عبد دمحم سهٌر -  12

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  9765 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سدران بشري امٌل هانً -  13

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  8499 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحٌم عبدالحافظ عبدالشافى امال -  14

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  2726 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض صلٌب رومانى المالن عبد -  15

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  8555 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على احمد ابوالفتوح موهوب -  16

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 7758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود عزب االنصارى -  1

 دمحمالسٌد محمود عزب/ بملن  بنمنك العرب نجع - التوبه مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً مرعً فتحً -  2

  سالم دمحم ستهم/ بملن الصبحه بعرب البنزٌنه بجوار

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 9949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد اسماعٌل دمحم عبدالعلٌم -  3

 احمد اسماعٌل دمحم محمود/ بملن لبلً بالبالبٌش امبادر الشٌخ- الصحٌه الوحده بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 9948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌفٌن مرزوق صموئٌل اسامه -  4

 +جرجس جمٌل فاتن/  بملن لبلً ٌحًٌ باوالد- المصلحه- العذراء كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على احمد حافظ -  5

  دمحم ابراهٌم فرغل هند/  ملن نٌده الكوبرى شرق ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى العدوى دمحم افنان -  6

  عثمان الوهاب عبد احمد مصطفى/  ملن الشرلٌه الطواٌل خضٌر ابو نجع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مرسى على عواطف -  7

  اسحك سلٌمان الهادى عبد احمد ملن بحرى سالم باوالد العمارٌه المناف عبد الحاج طابونه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفٌك الرحٌم عبد توفٌك -  8

 ٌوسف محمود على المجد ابو/  ملن الحاجر ٌحٌى باوالد العزبه نجع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 9953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان دمحم النصر سٌف الدٌن عالء -  9

 محمود السمان دمحم النصر سٌف/  ملن النواصر شارع الخٌام ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحات سعٌد فلٌب مجدولٌن -  11

  هللا عوض حلمً وسٌم/ بملن سوهاج اخمٌم شارع من الخطاب عمربن بشارع الخطاط مؤمن بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالاله محمود حنفً -  11

 احمد عبدالاله محمود/ بملن ساللته ببندر بساللته الكهرباء شبكه بجوار السالم شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 5191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عثمان دمحم احالم -  12

  االولاف بعمارات( 1) رلم محل( 5) رلم برج/  بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نظٌر فهمً عبدالرحٌم مصطفً -  13

 نظٌر فهمً عبدالرحٌم/  بملن شرق باالحاٌوه الصحٌه الوحده بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت دمحم عبدالناصر اٌمان -  14

 عبدالحافظ شعبان خالد/  ملن الخطاب بن عمر مسجد بجوار النٌل كورنٌش شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً عبدالفتاح اعتماد -  15

 محمود الدٌن نور دمحم سمٌر/ بملن لبلً سالم باوالد ابوالحنفً علً مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً طلب جابر طلب -  16

 احمد عبدالسمٌع عزالدٌن/ بملن بالنصٌرات الدٌنً المعهد بجوار ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 6373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم عصام -  17

  الحسن ابو احمد شعبان ملن االولاف بابراج 11 رلم محل 2 رلم برج

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد عبدالحمٌد حشمت -  18

 سلٌمان ثابت لبٌصه حمدي/ بملن بحري ٌحًٌ باوالد المشاٌخ- المعهد ارض بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموجود عبد احمد خلٌفه احمد -  19

 الموجود عبد احمد خلٌفه عالء/  ملن الملن ابار الغفٌر على بنجع الكبٌر الجامع بجوار ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم علً السٌد -  21

 عبدالغفار عبدالحمٌد احمد حسن/ بملن بنٌده الشهٌد جامع بجوار بدران شارع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرعً محمود عبدالاله صالح -  21

 مرعً محمود عبدالاله دمحم/ بملن بدارالسالم المبلٌه العطٌات عرب- المبلٌه العطٌات عرب مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 9966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً سالم حامد محمود -  22

 علً سالم حامد بكر/ بملن اخمٌم بمركز بالكوله البرٌد بجوار ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 6114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان الحمٌد عبد العال عبد احمد -  23

 السٌد شٌخون السٌد/ بملن باخمٌم البصراوي مسجد بجوار الزراعً ناصر شارع/ بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 مصطفً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعاطى حمدان رفعت -  24

 حمدان رفعت دمحم/  ملن غرب طوق اوالد - صحٌةال الوحدة بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 7264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله حسن احمد هناء -  25

 عبدالواحد دمحم دمحم فتحً/ بملن العجمً ابوبكر ش- الخطاب عمربن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم تمام صبري طاهر -  26

 علً خلٌفه دمحم احمد/ بملن اخمٌم بمركز شرق بالصوامعه هرماس بنجع االبتدائٌه المدرسه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم كامل اسعد ناصر -  27

 ابراهٌم اللطٌف عبد عمر/  ملن بنمنك الهٌشه نمنك مدخل اول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى هللا عبٌد فرٌز كمال -  28

  بخٌت حنٌن اندراوس بخٌته ملن فتح الشٌخ شارع فتح الشٌخ مسجد بجوار الكشح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل بشرى ثابت مكارٌوس -  29

  مٌخائٌل بشرى ثابت نسٌم/ ملن االعدادٌه الكشح مدرسه بجوار الكشح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى عطٌه نصٌف مارٌه -  31

  جرجس سٌفٌن ابانوب ملن الوسطنٌه الطرٌك شارع االبتدائٌه التحرٌر مدرسه امام الكشح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى محمود العاطى عبد دمحم -  31

  المادر عبد دمحم احمد الخالك عبد/ ملن المدٌمه البوسطه شارع الحسٌنى االمام صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 9969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  32

  المجٌد عبد السٌد الراضى عبد محروس ملن العمارات نجع االبتدائٌه العمارات نجع مدرسه بجوار ،:   ـتأشٌرال



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  33

 المجٌد عبد السٌد الراضى عبد محروس/ ملن  شرق  الصوامعه العمارات نجع  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان فاخورى الصغٌر سامى -  34

 ابراهٌم فهمً نبٌل/ بملن بالكشح بشٌت صلٌبه شارع- المالن كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض محمود معوض المرشى -  35

 حسن عبدالهادي علً/ بملن الصبحه بعرب- الكوبري بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد ابوزٌد رشاد  شعبان -  36

 راشد ابوزٌد رشاد/ بملن بدارالسالم البحرٌه العطٌات عرب- االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور فهٌم شهدي ٌوحنا -  37

 منصور فهٌم رشدي جوزٌف/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع 26 ابوسفٌن كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالالهوت فرج سفٌن فاٌز -  38

 عمر احمد محمود/ بملن السوق شارع- الكبٌر الجامع بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر حافظ عثمان مبروكه -  39

 دمحم صابر محمود علً/ بملن بالكشح بورسعٌد شارع- رفعت/د صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود فوزي الهام -  41

 حسانٌن دمحم محمود فوزي/ بملن البحرٌه العطٌات عرب حسنٌن دمحم عبدالرحمن المرحوم مدرسه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد خلٌفه عبدالرحمن بسام -  41

 حمزه دمحم دمحم علً/ بملن بحري ٌحًٌ باوالد الدٌر نجع- الكوبري بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 9977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نجم ابوزٌد محمود حنفى -  42

 محفوظ عثمان عادل ملن الجالوٌه المبلٌه الجبانه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 9985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالشافى عبدالموى نورا -  43

 على دمحم جٌهان/ ملن بالخٌام الكبٌر العوامٌه مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 9986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم محمود حسٌن احمد -  44

 احمد عبدالعال سهام/  بملن بدارالسالم المبلٌه العطٌات عرب- ٌاسٌن عبدالرحٌم نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 6926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبرائٌل عزٌز ناجى ٌونان -  45

 بالكشح بورسغٌد شارع- االزهري المعهد بجوار/ العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 9987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله علً احمد رانٌا -  46

 حسنٌن دمحم محمود/ بملن الكوثر ببندر الكوثر بمدٌنه 12 حوض الكوثر مرور لسم امام( 1) رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 9988    برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً حسٌن صالح -  47

 عنتر حامد صالح دمحم/  بملن المبلٌه بالحواوٌش المٌاه مرشح بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 7382    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد محمود ممدوح -  48

  دمحم احمد محمود اوسام/  ملن العمده منزل بجوار عامر ناحٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عالم اٌمن اسالم -  49

 احمد السٌد عالم اٌمن/ بملن اخمٌم ببندر رنٌن مول امام- اخمٌم طرٌك ،



 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,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد  ابوزٌد رمضان وحٌد -  51

  ابوزٌد رمضان وحٌد احمد/ بملن بالكوله عمران بنجع عمران ال مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تامر لطفً ناجً نٌفٌن -  51

 كالم هانً عمانوئٌل/ بملن اخمٌم بمركز االطاولة بعرب المردومه الترعه بشارع النمر صٌدلٌه امام ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود مندور ناصر -  52

  عبدهللا محمود مندور/  ملن بالجالوٌه عطٌه نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بغدادي احمد بغدادي هوٌدا -  53

 ادرٌس ٌوسف عمار عبدالباسط/ بملن بالخٌام المنشاوي صدٌك مدخل اول ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 9993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان العبد ٌوحنا نان -  54

 سلٌمان العبد ٌوحنا نادي/ بملن بحري بالبالبٌش سعد عزبه- مارجرجس بجواركنٌسه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 ٌختار وفً 9991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان الكرٌم جاد احمد حمدان -  55

 سباق السبع جابر/  بملن- بالكشح  الشرطه نمطه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عباس ٌونس دمحم -  56

  احمد عباس ٌونس النمٌرى ملن العاص عمربن مسجد بجوار الكشح ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 9999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً المط عبده فرج -  57

 احمد علً المط عبده/ بملن دارالسالم بمركز بحري سالم باوالد- المصلحه نجع

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 9998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد اشرف دمحم -  58

 عطا دمحم عطا احمد/  بملن بالنصٌرات- موسً نجع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 9996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحمٌن مرشد علً دمحم -  59

 اسماعٌل عثمان عبده دمحم/  بملن اخمٌم بمركز شرق بالصوامعه الصناعٌه الثانوٌه المدرسه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 9997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد كامل ناصر عبدهللا -  61

 مزٌد احمد كامل ناصر/بملن باخمٌم الزراعً ناصر شارع- مزٌد حاره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 1328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن على دمحم محمود دمحم -  61

  اسماعٌل دمحم الستار عبد سلوى/  ملن الكبٌر الجامع بجوار الكوله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 3991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العبد هللا عشم الضبع عصام -  62

 طانٌوس سٌفٌن جبرائٌل ناصر/بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 11113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب شولً نصحً فادي -  63

 السٌد علً مداح/ بملن خلف باوالد الفاوي مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 11111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك السمان دمحم حسن -  64

 عبدالحفٌظ دمحم حسن/ بملن خلف باوالد الرحمن مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 8267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك حسن صدلى ابراهٌم -  65

 صدٌك حسن صدلى ابراهٌم/ملن واصل بنى- عزٌز كوبرى بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 11112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عفٌفً حمزه هناء -  66

 ٌحً دمحم علً هشام/ بملن لبلً البالبٌش- الموصه ،



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 1718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم الحفٌظ عبد حماده -  67

 ابودروٌش شلبى سٌد دمحم/ ملن الروافع كمٌن بعد الغربى حمادى نجع ترعه شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 11114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم هللا عبد -  68

  دمحم احمد دمحم هللا عبد/  ملن لبلى بالبالبٌش الكبٌر المسجد بعد الموصه نجع الشعراوى شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالكرٌم دمحم عادل -  69

 دمحم عبدالكرٌم دمحم علً/ بملن البحرٌه العطٌات عرب - االبتدائٌه البحرٌه العطٌات عرب مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 9512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنعم عبد ابراهٌم المنعم عبد فاتن -  71

 اللطٌف عبد الحمٌد عبد كرٌمه ملن المراخات جامع بجوار السالمونى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد حمدى ٌاسٌن -  71

 دمحم احمد حمدي/ بملن شرق مازن نجوع- النادي شارع- الرٌاضً الشباب نادي بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالباسط عصام محمود -  72

 احمد دمحم فتحً شادٌه/ بملن الشهداء شارع- الشهداء مٌدان بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم العاطى عبد عصام -  73

 حسن سالمه الراعى ملن االعدادٌه الصبحه عرب مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 8861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسران حسن محمود علً -  74

 الملن نفس علً/ بملن  بحري البالبٌش- عبدالرازق نجع مسجد بجوار- عبدالرازق نجع جزٌره/  جعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 6591   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خضرى احمد ٌحً -  1

 ( ومعادن خرده) وتورٌدات عمومٌه مماوالت مكتب

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 5191   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عثمان دمحم احالم -  2

 الومٌتال وشبابٌن مطابخ وبٌع تصنٌع/  بجعله النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 8137   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر عبدالكرٌم صابر عامر -  3

 ورده علف بٌع

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 8513   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن الكرٌم جاد احمد عماد -  4

 ( وسٌارات جرارات غٌار لطع)عمومٌة تورٌدات مكتب

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 5191   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عثمان دمحم احالم -  5

 والمراٌه الزجاج وبٌع والشبابٌن الومٌتال مطابخ تمطٌع

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 3651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الساٌح حفٌظ رفعت جرجس -  6

 زراعٌه حاصالت تورٌدات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 2291   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌنا الساٌح حفٌظ رفعت -  7

 زراعٌه حاصالت تورٌدات



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نظٌر فهمً عبدالرحٌم مصطفً -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9963   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد عبدالحمٌد حشمت -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9973   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى عطٌه نصٌف مارٌه -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 9988   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً حسٌن صالح -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 11113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب شولً نصحً فادي -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموجود عبد احمد خلٌفه احمد -  6

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9976   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود فوزي الهام -  7

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 9987   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله علً احمد رانٌا -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 1328   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن على دمحم محمود دمحم -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9968   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعاطى حمدان رفعت -  11

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9979   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور فهٌم شهدي ٌوحنا -  11

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالالهوت فرج سفٌن فاٌز -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9983   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر حافظ عثمان مبروكه -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9997   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد كامل ناصر عبدهللا -  14

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9969   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  15

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9989   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عالم اٌمن اسالم -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9964   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً طلب جابر طلب -  17

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 6373   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم عصام -  18

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9971   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى محمود العاطى عبد دمحم -  19

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9995   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد  ابوزٌد رمضان وحٌد -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 8267   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك حسن صدلى ابراهٌم -  21

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 11112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عفٌفً حمزه هناء -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9957   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت دمحم عبدالناصر اٌمان -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً عبدالفتاح اعتماد -  24

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9969   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد العال عبد جابر امال -  25

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 11111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك السمان دمحم حسن -  26

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم العاطى عبد عصام -  27

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 9949   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد اسماعٌل دمحم عبدالعلٌم -  28

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9982   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان فاخورى الصغٌر سامى -  29

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض محمود معوض المرشى -  31

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9996   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحمٌن مرشد علً دمحم -  31

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم علً السٌد -  32

 خاص



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9991   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تامر لطفً ناجً نٌفٌن -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد حمدى ٌاسٌن -  34

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9947   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً مرعً فتحً -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالاله محمود حنفً -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9977   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نجم ابوزٌد محمود حنفى -  37

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9986   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم محمود حسٌن احمد -  38

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 9955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى العدوى دمحم افنان -  39

 خاص: التأشٌر

 وصف , الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9971   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم كامل اسعد ناصر -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9994   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود مندور ناصر -  41

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9972   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل بشرى ثابت مكارٌوس -  42

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9993   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان العبد ٌوحنا نان -  43

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 11111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عباس ٌونس دمحم -  44

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 9958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحات سعٌد فلٌب مجدولٌن -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 9962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرعً محمود عبدالاله صالح -  46

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9974   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى هللا عبٌد فرٌز كمال -  47

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9991   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان الكرٌم جاد احمد حمدان -  48

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 11114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم هللا عبد -  49

 خاص: التأشٌر



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالكرٌم دمحم عادل -  51

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 9951   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مرسى على عواطف -  51

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 9952   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفٌك الرحٌم عبد توفٌك -  52

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 9967   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم تمام صبري طاهر -  53

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9998   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد اشرف دمحم -  54

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 9953   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان دمحم النصر سٌف الدٌن عالء -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 9966   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً سالم حامد محمود -  56

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 7264   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله حسن احمد هناء -  57

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9999   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً المط عبده فرج -  58

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 7758   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود عزب االنصارى -  59

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9978   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد خلٌفه عبدالرحمن بسام -  61

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 9985   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالشافى عبدالموى نورا -  61

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 9992   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بغدادي احمد بغدادي هوٌدا -  62

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 9948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌفٌن مرزوق صموئٌل اسامه -  63

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 9954   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على احمد حافظ -  64

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 9975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد ابوزٌد رشاد  شعبان -  65

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 11116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالباسط عصام محمود -  66

 خاص: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة سماال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العامه للمماوالت الخطٌب مكتب: الى 5474 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  1

   والتورٌدات

 العمومٌه للتورٌدات الخطٌب مكتب: الى 5474 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  2

   العامه والمماوالت

 والتورٌدات للمماوالت الخضرى مكتب: الى 6591 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  3

   والمعادن للخرده

   جاهزه مالبس لبٌع واالمٌر الملكه محل: الى 9411 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211316:  تارٌخ فى  ،  -  4

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   2213:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكهما محمود السٌد شعبان ودمحم فلسطٌن سعد ودٌع للبالستٌن الرومانً   - 1

 الشركه اندماج  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   2213:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكٌه ابراهٌم حلٌم امجد)   - 2

 الشركه اندماج  السجل

 ،   2213:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكهما محمود السٌد شعبان ودمحم فلسطٌن سعد ودٌع للبالستٌن الرومانً   - 3

 الشركه اندماج  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   2213:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكٌه ابراهٌم حلٌم امجد)   - 4

 الشركه اندماج  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حسان دمحم احمد شركة: الى 7988 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211316:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكه سالمان

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج111111111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم عبدالحمٌد -  1

7988 

   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج111111111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  نسالما حسان دمحم عبدالحمٌد -  2

7988 

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج111111111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم حسان -  3

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج111111111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم حسان -  4

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج1111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم عبدالحمٌد -  5

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج1111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم عبدالحمٌد -  6

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج1111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان سانح دمحم حسان -  7

 7988   برلم    21211316:  تارٌخ ، خروج1111111  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمان حسان دمحم حسان -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211316:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه سالمان حسان دمحم احمد شركة -  1

7988 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211316:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه سالمان حسان دمحم احمد شركة -  2

7988 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6451   برلم    21211311:  تارٌخ ، 318    احمد الرحٌم عبد احمد الراضى عبد -  1

 6318   برلم    21211314:  تارٌخ ، 332    مصطفى حسن الرحمن عبد احمد دمحم -  2

 4914   برلم    21211317:  تارٌخ ، 333    ابراهٌم الخالك عبد كمال دمحم -  3

 4914   برلم    21211317:  تارٌخ ، 334    ابراهٌم الخالك عبد كمال دمحم -  4
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 6373   برلم    21211318:  تارٌخ ، 343    دمحم حسن دمحم عصام -  7

 6277   برلم    21211319:  تارٌخ ، 363    توفٌك احمد على اشرف -  8

 2166   برلم    21211319:  تارٌخ ، 353    الرحٌم عبد على العال عبد على -  9

 5976   برلم    21211319:  تارٌخ ، 364    على دمحم هاشم عاطف -  11

 3616   برلم    21211319:  تارٌخ ، 357    علً احمد دمحم بركات -  11

 3616   برلم    21211319:  تارٌخ ، 358    علً احمد دمحم بركات -  12

 6114   برلم    21211319:  تارٌخ ، 361    عثمان الحمٌد عبد العال عبد احمد -  13

 6121   برلم    21211319:  تارٌخ ، 359    مجلع ناشد خلف ماٌكل -  14

 2154   برلم    21211319:  تارٌخ ، 348    ابراهٌم احمد السٌد حماده -  15

 2154   برلم    21211319:  تارٌخ ، 349    ابراهٌم احمد السٌد حماده -  16

 2154   برلم    21211319:  تارٌخ ، 351    ابراهٌم احمد السٌد حماده -  17

 2154   برلم    21211319:  تارٌخ ، 351    ابراهٌم احمد السٌد حماده -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3616   برلم    21211319:  تارٌخ ، 355    علً احمد دمحم بركات -  19

 3616   برلم    21211319:  تارٌخ ، 356    علً احمد دمحم بركات -  21

 5976   برلم    21211319:  تارٌخ ، 365    على دمحم هاشم عاطف -  21

 6332   برلم    21211311:  تارٌخ ، 369    خلٌل ودٌع جمٌل كٌرلس -  22

 3814   برلم    21211311:  تارٌخ ، 378    دمحم محمود حمدي البدري -  23

 2378   برلم    21211314:  تارٌخ ، 383    علً احمد ٌونس منصور -  24

 4748   برلم    21211314:  تارٌخ ، 387    سعٌد مٌرهم هانى وبالمٌالد روٌس المس -  25

 4718   برلم    21211314:  تارٌخ ، 385    على الحمٌد عبد فوزى لبنى -  26

 4718   برلم    21211314:  تارٌخ ، 386    على الحمٌد عبد فوزى لبنى -  27

 2378   برلم    21211314:  تارٌخ ، 384    على احمد ٌونس منصور -  28

 5163   برلم    21211317:  تارٌخ ، 418    طلب ابوضٌف محمود نورا -  29

 3184   برلم    21211317:  تارٌخ ، 415    مالكه عطاهلل زكً عطاهللا -  31

 3184   برلم    21211317:  تارٌخ ، 416    مالكه عطاهلل زكً عطاهللا -  31

 3184   برلم    21211317:  تارٌخ ، 417    مالكه عطاهلل زكً عطاهللا -  32

 3571   برلم    21211318:  تارٌخ ، 413    هللا عبد الحكٌم عبد محمود احمد -  33

 5431   برلم    21211318:  تارٌخ ، 412    عثمان على رمضان على -  34

 4118   برلم    21211321:  تارٌخ ، 416    عبدالسمٌع ضرار العز ابو احمد -  35

 3945   برلم    21211322:  تارٌخ ، 422    دمحم الدٌن نور الحمٌد عبد محمود -  36

 3945   برلم    21211322:  تارٌخ ، 421    دمحم الدٌن نور الحمٌد عبد محمود -  37
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 5257   برلم    21211322:  تارٌخ ، 423    دمحم الحلٌم عبد حسٌن ناصر -  39

 1328   برلم    21211324:  تارٌخ ، 435    شاهٌن علً دمحم محمود دمحم -  41

 2376   برلم    21211325:  تارٌخ ، 451    علً دمحم صادق عادل -  41

 6292   برلم    21211328:  تارٌخ ، 451    السٌد احمد فراج احمد -  42
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5982   برلم    21211331:  تارٌخ ، 463    بدوى السمان محمود ابراهٌم -  46

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2314   برلم    21211311:  تارٌخ ، 316    وشركاها احمد ابراهٌم كوزه شركه -  1

 2314   برلم    21211311:  تارٌخ ، 317    وشركائها احمد ابراهٌم كوزه شركه -  2

 2314   برلم    21211311:  تارٌخ ، 317    الٌوجد -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 


