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 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

 تجاره عن 24446 برلم 21211515 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالنعٌم حسن دمحم -  51

 والتجاره التموٌن لوزاره التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من الالزمه الموافمات على بعدالحصول) الذهبٌه المصوغات

 حسن عبدالنعٌم كمال دمحم/بملن بالصاغه الجمهورٌه شارع:  بجهة ،(  الداخلٌه

 تربٌه حظٌره عن 24496 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم دمحم عادل -  51

 دمحم عبدالجواد دمحم دمحم/ بملن بالجرٌدات حسن سلٌمان مسجد بجوار:  بجهة ، مواشى وبٌع

 مكتب عن 24451 برلم 21211515 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران السٌد جمال والء -  52

 على بٌومى الجواد عبد رمضان ملن الشعراوى مسجد بجوار الجدٌد الكوبرى الحرافشه ترعه:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 ، ورده علف بٌع عن 24493 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالحٌن دمحم دمحم جمال -  53

 احمد حجازى احمد عبده/ بملن المحزمٌن نزه النمطه شارع:  بجهة

 بوفٌه عن 21384 برلم 21211521 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد دمحم -  54

 الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد ملن الحرافشه ترعه شارع:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جهةب ،  عن ، 24528 برلم 21211525 فى ،لٌدت 11110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه عبدالوكٌل دمحم/ شركه -  1

 عمران اسماعٌل عبدالمعز/ بملن بالجرٌدات ابوخرص نجع: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   23428:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان على احمد فتحٌه   - 1

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   21528:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم محمود كمال الكرٌم عبد   - 2

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   4117:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد اللطٌف عبد السٌد امال   - 3

 نهائٌا التجاره لترن شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   22386:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على على دمحم دمحم اسالم   - 4

 نهائٌا التجاره لترن شطب

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   21821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الماضى على عثمان دمحم سمر   - 5

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   21327:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عبده جمال احمد   - 6

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

 ترن  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   22216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لاسم مهنى كمال امٌن   - 7

 نهائٌا التجاره

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   15834:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمل عبدالنبى محمود دمحم احمد   - 8

 االصل بماء مع االخر الرئٌسً المحل الغاء تم 1671 رلم تاشٌر طلب بموجب  السجل

 شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   18833:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الراضى عبد الشنوانى ٌسرى عبٌر   - 9

 نهائٌا التجاره لترن شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   11653:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عصملى على عبٌر   - 11

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   21211517 تارٌخ وفى ،   23218:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسى عالم عبدالعال تمٌه   - 11

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211517 تارٌخ وفى ،   21473:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن فوزى احمد حسنٌه   - 12

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   23396:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النبى عبد دمحم احمد رضه   - 13

 نهائٌا التجاره لترن شطب

  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   11494:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حجازى حسن خلف مؤمن   - 14

 نهائٌا التجاره ترن

 تم   21211521 تارٌخ وفى ،   19116:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق الفضٌل عبد الحلٌم عبد خٌرٌه   - 15

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   18335:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم السٌد محمود صفٌه   - 16

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   22181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبده سٌد ابراهٌم فرغلى   - 17

 نهائٌا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   24152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه ابوالعدب احمد محمود   - 18

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   11897:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شنوده فرح عزمى باشا   - 19

 نهائٌا التجاره لترن شطب

  السجل شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   3611:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس بخٌت بسطا صابر   - 21

 نهائٌا التجاره ترن



 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

  السجل شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   21912:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌفه خالف رشدى هشام   - 21

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   23919:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمران عثمان محروص دمحم   - 22

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

 شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   23919:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمران عثمان محروص دمحم   - 23

 نهائٌا التجاره لترن شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   21216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ثابت عبدالعال مصطفى   - 24

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   12587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم فؤاد محمود   - 25

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   8572:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لبٌصى السٌد احمد السٌد   - 26

 نهائٌا التجاره لترن شطب

  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   8572:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لبٌصى السٌد احمد السٌد   - 27

 نهائٌا التجاره لترن شطب

   21211525 تارٌخ وفى ،   15116:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والده بوالٌه دمحم راغب حسٌن المتعال عبد مروان   - 28

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم  السجل شطب/محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   21494:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن السٌد رشاد احمد   - 29

 االصل بماء مع 2121-5-25 بتارٌخ 1818 رلم تاشٌر بطلب عنه لالستغناء  المٌد شطب

 شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   12737:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرعى ٌوسف عبدالرحمن عادل   - 31

 للوفاه التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   19235:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصار على دمحم فوزٌه   - 31

 االصل بماء مع الفرع الغاء

 شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   7464:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النبى حسب المهدى رشاد نادٌه   - 32

 نهائٌا التجاره ترن  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   14544:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد احمد مجلى احمد   - 33

 نهائٌا التجاره لترن شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   17228:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود دمحم حسن   - 34

 والتابع لالصل نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   17228:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود دمحم حسن   - 35

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   24119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالعال دمحم عاطف   - 36

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   22338:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد خلف صالح هشام   - 37

 نهائٌا التجاره ترن



 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

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   13278:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  تومه مٌخائٌل اسعد سامٌة   - 38

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   23156:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرالى دمحم اللطٌف عبد ابراهٌم   - 39

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   24493:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالحٌن دمحم دمحم جمال   - 41

 نهائٌا التجاره لترن المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   23718:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الرٌدى جمال نرمٌن   - 41

 نهائٌا التجاره لترن شطب

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   22958:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لندٌل بكر موهاب على   - 42

 نهائٌا التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   16427:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رفاعى احمد احمد سته ابو   - 43

 نهائٌا التجاره ترن

 شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   17851:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكرٌم عبد محمود فوزى عابدٌن   - 44

 نهائٌا التجاره لترن شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعدٌل تم  21211514 ، تارٌخ وفً  12267 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحمن عبد العظٌم عبد السٌد محمود -  1

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  18857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شنوده ثابت لطفى مارٌنا -  2

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  14719 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحٌم عبد على دمحم محمود -  3

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  24454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد محمود احمد ممدوح -  4

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211516 ، تارٌخ وفً  24434 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم سالمه فتحى منى -  5

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211516 ، تارٌخ وفً  23279 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد هللا خلف خلف احمد -  6

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  24261 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس مٌخائٌل درٌاس نعمه -  7

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  11961 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوزٌد سالمه على بخٌته -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211518 ، تارٌخ وفً  9933 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سلٌمان احمد اعتماد -  9

  جنٌه  221110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211518 ، تارٌخ وفً  15173 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشامى احمد دمحم حسن هبه -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  24491 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طانٌوس زخارى عٌسى وجٌه -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  24326 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم غانم على فاٌزه -  12

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  16246 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم احمد فتحى ناجح -  13

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  23871 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد على الممصود عبد دمحم رمضان -  14

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  22229 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجدى عبدالسمٌع احمد بخٌت -  15

  جنٌه  551110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  لمالا رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  21195 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رٌاض اندراوس عماد مٌنا -  16

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  21471 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌدان احمد زٌان دمحم شاهنده -  17

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  12873 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اللطٌف عبد دمحم احمد -  18

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  21992 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد صالح مؤمن شاهنده -  19

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  21891 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالستار صبرى احمد -  21

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  21494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن السٌد رشاد احمد -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  7567 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحٌم دمحم ٌاسر -  22

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  23121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد الرحمن عبد دمحم اشرف -  23

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  21938 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا نعٌم عادل مٌنا -  24

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  17476 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الضبع احمد دمحم احمد عادل -  25

  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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  19111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد رشاد دمحم احمد -  26

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  12119 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لمعى سامى رومانى ولٌد -  27

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  8825 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  روفائٌل نجٌب زكرٌا ماجد -  28

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  22374 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اندراوس شحاته بطرس اسحاق -  29

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  11961 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل الرحمن عبد دمحم ولٌد -  31

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد فتحى رمنتص حسن -  1

  فولى عبدالرحمن احمد منصور/ بملن الماضى نزله االبتدائٌه المدرسه من بالمرب ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24448    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود دمحم محمود -  2

 حماده على محمود دمحم ملن المدٌمه االبتدائٌه المدرسه بجوار عنٌبس مبانى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضٌفى دمحم عثمان محمود -  3

  عبدالرحمن على فؤاد دمحم/ بملن بالطلٌحات الدٌنى المعهد خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الاله عبد ضٌف ابو دمحم السٌد -  4

 دمحم لاٌد الحارص عبد السٌد ملن بالخزندارٌه مبارن مجمع بجوار الخزندارٌه جزٌره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن البدرى خلف الحسٌنى -  5

 جمعه احمد السٌد مصطفى ملن الرحمه مسجد بجوار التٌجى فتحى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24446    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالنعٌم حسن دمحم -  6

  حسن عبدالنعٌم كمال دمحم/بملن بالصاغه الجمهورٌه شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24449    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهٌم على ورده -  7

  دمحم دمحم فهمى دمحم/ بملن بعنٌبس ابوعاصى كوبرى غرب غٌطانى بٌت مسجد من بالمرب عنٌبس مبانى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران السٌد جمال والء -  8

 على بٌومى الجواد عبد رمضان ملن الشعراوى مسجد بجوار الجدٌد الكوبرى الحرافشه ترعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211515 تارٌخ وفً 24454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود احمد ممدوح -  9

 حسان احمد عفاف ملن بالخزندارٌه البحرٌه العباره بجوار الناحٌه داٌر حوض الخزندارٌه جزٌره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 23816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الحسن ابو على امل -  11

 السٌد حسن محسن/  بجعله الملن تعدٌل ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 24457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاٌع سلٌمان فتحى دمحم -  11

  طاٌع سلٌمان فتحً باسم ملن االصفر بالكوم االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 21228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبره دمحم دمحم صبره -  12

  االصل بماء مع الهانوفٌل الدٌن سعد مسجد خلف االول بالدور شمه- دخٌله بعنوان االخر الرئٌسى المحل الغاء ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 21228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبره دمحم دمحم صبره -  13

  االصل بماء مع الهانوفٌل الدٌن سعد مسجد خلف االول بالدور شمه- دخٌله بعنوان االخر الرئٌسى المحل الغاء ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 24456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرب عز ضٌف ابو على عاطف -  14

 ابراهٌم عثمان هللا عبد احمد ملن بشطوره على الشٌخ مسجد بجوار البحرى الساحل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 23441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد على احمد صٌام -  15

 ادرٌس دمحم ابوضٌف عمر ملن الرحمن مسجد بجوار الجبٌرات ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 24337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود خمٌس محمود -  16

  خلٌفه دمحم احمد فاٌمه/  ملن بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211516 تارٌخ وفً 24455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صحصاح خله بولس رٌمون -  17

 عجبان ودٌد مدٌحه ملن الدٌن بحسام االبتدائٌه المدرسه بجوار البساتٌن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24461    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوانى عزٌز ٌونان نجاه -  18

 اندراوس صلٌب سمٌر رافت ملن مسعود بالشٌخ الكنٌسه امام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 15834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمل عبدالنبى محمود دمحم احمد -  19

 االصل بماء مع سٌالج بٌع نشاط عن االخر الرئٌسً المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 15467    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بهنسى على احمد دمحم دعاء -  21

  موسى السٌد موسى حسن/ بملن بشطوره ٌوسف دمحم النائب منزل بجوار البحري الساحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24461    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن جمال دمحم -  21

 محمود على جالل احمد/ بملن المحطه بجوار المحطه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24463    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مهران السٌد احمد شٌماء -  22

 اسماعٌل الرحٌم عبد عبده ملن هللا عبد وحماده هشام معرض بجوار خلف حاره زهٌر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24459    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على رمضان دمحم -  23

 دمٌان صالح ودٌع ملن طهطا بساحل دنمل رمزى نجاره ورشه بجوار المساحه شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 15467    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بهنسى احمد دمحم دعاء -  24

 ٌوسف دمحم النائب منزل بجوار البحرى الساحل شطوره عنوانه مواشى وبٌع تربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،

  غٌر ال فمط جنٌها الف وخمسون واحد 51111 المال وراس السٌد موسى حسن/ بملن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24464    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق سعٌد فؤاد عزت -  25

 رزق سعٌد فؤاد فنجرى ملن غرٌب بكوم شنوده االنبا كنٌسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24465    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عمران ابوضٌف حسن -  26

  دمحم على كمال الحسٌن/ بملن البحرى سالم صالح شارع من طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24458    مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزمى رزق اٌمن عادل -  27

 عزمى رزق اٌمن باسم/ بملن الساعه مٌدان بجوار عرابى شارع ،:   الـتأشٌر



 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 21211519 تارٌخ وفً 23478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسان رشاد محمود -  28

 حسن دمحم بخٌت كمال/  بجعله الملن وتعدٌل بالصفٌحه  حماد الشٌخ/  بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24462    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبداللطٌف دمحم مهران -  29

  عبداللطٌف دمحم احمد/ بملن الهٌش بنزه االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24466    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد حسٌن اسامه -  31

 هاشم دمحم محمود ملن بالدوٌر بالمرٌه بكر ال مسجد بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24471    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد هللا فرج عابد احمد -  31

  احمد هللا فرج عابد احمد/ بملن طهطا ساحل الممر داخل المطاحن برج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24473    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ببا توفٌلس فوزى بخٌت -  32

 هدهود لنوص زكرى لنوص/ بملن بعنٌبس لنوص عبده منزل بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 18141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عبدالحافظ احمد عصام -  33

  عبدالحلٌم عبدالحافظ احمد/ بملن بالجرٌدات الشباب مركز بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24472    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع ٌعموب سلٌمان جورج -  34

  عزٌز ذكى وجٌه/ بملن طهطا ساحل البحرى االشتراكٌه شارع رموش كوافٌر بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل مت 21211511 تارٌخ وفً 18141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عبدالحافظ احمد عصام -  35

/ بملن الشباب مركز بجوار الجرٌدات بناحٌه مواشى وبٌع تربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  غٌر ال فمط جنٌها الف وخمسون واحد 51111 مال براس الحلٌم عبد عبدالحافظ احمد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24471    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب لمعى لطٌف كرم -  36

 حبٌب لمعى لطٌف/ بملن بعنٌبس سالمه دمحم دكتور صٌدلٌه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 21721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالكرٌم فواز فوزى -  37

  عمر دمحم عبدهللا دمحم/ بملن بشطوره الشباب مركز بجوار/  بجله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24468    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس ذكى لبان عاطف -  38

 عبدهللا بطرس ذكى لبان/ بملن بعنٌبس بخٌت هانى/د بجوارصٌدلٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24474    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سلٌمان ابراهٌم انتصار -  39

  احمد عبدالحٌم جاد احمد/ بملن سالم صالح من مستجد شارع الشفاء دار خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24467    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد عبدالحى حازم -  41

  حسٌن احمد عبدالحى/  بملن االصفر بالكوم الدٌنى المعهد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد صبره عمرو -  41

  دمحم احمد صبره الدٌن علم/ بملن بالمبٌصات السجان مسجد بجوار برعى نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24481    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال دمحم حسن -  42

  دمحم عبدالعال دمحم حسن/ بملن البحرى سالم صالح شارع من متفرع 28 شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 23683    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدٌب دمحم عبدالرحمن -  43

 داٌر حوض الشرٌف نجع غرب الصوامعه نجوع عنوانه مواشى وبٌع تربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 غٌر ال فمط جنٌها الف وخمسون واحد المال راس دمحم الدٌب دمحم/ بملن الناحٌه



 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 21211511 تارٌخ وفً 24476    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم هللا جاب لاسم دمحم -  44

  لاسم هللا جاب لاسم دمحم/ بملن الجزائر شارع طه الشٌخ مسجد بجوار البرانى السوق ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24479    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم خضٌرى اٌمن -  45

 دمحم خضٌرى حاتم/ بملن بالصوالح حامد نزله بجواركنٌسه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 23683    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدٌب دمحم عبدالرحمن -  46

 ابوحدٌد دمحم الدٌب دمحم/ بملن بالصوامعه الناحٌه داٌر حوض الشرٌف نجع غرب الصوامعه نجوع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24459    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على رمضان دمحم -  47

  دمٌان صالح ودٌع/ بجعله الملن وتعدٌل طهطا بساحل نظرى ابناء ورشه بجوار السوق شارع/  بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب احمد عرفه عزام -  48

  دمحم عصمان محمود عادل/ بملن بعنٌبس المدٌمه االبتدائٌه المدرسه اما عنٌبس مبانى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24477    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسٌن عبدالمنعم اٌمان -  49

 ٌونس خلٌفه احمد رشاد/ بملن بطما االزرق ال مضٌفه بجوار االربعٌن لرٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211511 تارٌخ وفً 24481    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى حسٌن دمحم امٌره -  51

  سلٌمان عبدالعال فؤاد عبدالنبى/ بملن بالهٌشه خروف نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211517 تارٌخ وفً 24485    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد حسٌن حماٌه عمر -  51

 على حسٌن حماٌه عالء ملن عماره نزله اٌلن كوم نجع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211517 تارٌخ وفً 24484    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم زٌد ابو احمد -  52

 احمد على دمحم زٌد ابو ملن بشطوره شطوره جزٌره ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211517 تارٌخ وفً 24482    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الاله عبد ادم ناصر -  53

 فرغلى دمحم الاله عبد ادم ملن عماره نزله ناٌل بكوم مطر كوبرى من بالمرب ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211517 تارٌخ وفً 24483    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن جنٌدى دمحم -  54

 احمد سٌد جمال فمٌر ملن عماره نزله الصحٌه الوحده بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 24487    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العزٌز عبد محمود مصطفى -  55

 ناصر غٌطانى ناصر محمود ملن المدٌم طهطا مولف امام الشهداء شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 24486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان حامد مصطفى -  56

 هللا عبد فوزى خالد ملن ببنجا العال عبد الشٌخ بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 24488    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العال عبد مصطفى طارق -  57

 العال عبد مصطفى طلعت ملن االصفر بالكوم االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 24491    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طانٌوس زخارى عٌسى وجٌه -  58

 طانٌوس زخارى عٌسى ملن طهطا بساحل البحرى النصر طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211518 تارٌخ وفً 24489    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش السٌد احمد اٌمان -  59

 الرحٌم عبد على دمحم ملن العروسه شاى مخزن بجوار الحرافشه ترعه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24492    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى لبٌص سٌد دمحم -  61

 الرحمن عبد السٌد فراج محمود ملن ببنهو االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر



 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 21211519 تارٌخ وفً 24493    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالحٌن دمحم دمحم جمال -  61

  احمد حجازى احمد عبده/ بملن المحزمٌن نزه النمطه شارع ،:   رالـتأشٌ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24497    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات عبدالعلٌم محى حاتم -  62

  ٌونس على سٌد دمحم/ بملن الزون بتل العمده دوار من بالمرب ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24491    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى الرجال عبد دمحمٌن محمود -  63

 حجازى الرجال عبد دمحمٌن ملن االصفر الكوم برٌد مكتب بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 17316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجبان وهبه ادٌب ماٌكو -  64

 عجبان وهبه بخٌت بملن الشهداء كنٌسه امام التحرٌر شارع طهطا ساحل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24494    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على بخٌت امل -  65

 عبدهللا عبدالاله سٌد عشرى/ بملن الصوالح مدرسه غرب ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر دمحم السٌد احمد -  66

 عمر دمحم السٌد دمحم ملن الخزندارٌه بجزٌره سالم ال مضٌفه بجوار ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211519 تارٌخ وفً 24496    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم دمحم عادل -  67

 دمحم عبدالجواد دمحم دمحم/ بملن بالجرٌدات حسن سلٌمان مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24499    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى دمحم ثابت محمود -  68

  احمد دمحم محمود دمحم/ بملن الزرابى نجع االبتدائٌه الخطاب بن عمر مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموجود عبد كامل دمحم اسالم -  69

 على السٌد احمد مصطفى ملن اطهط بساحل عمر ابو مطعم بجوار البحرى االشتراكٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله عمر سٌد بخٌته -  71

  عبدالعلٌم احمد النصر سٌف/ بملن دومه بام المدافن بجوار العرب نجع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم صابر هدى -  71

 عباد دمحم عمر دمحم/ بملن بالجرٌدات عمران ال مسجد بجوار ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس احمد حسن دمحم -  72

  عبدالحلٌم لبٌصى حمدى صباح/ بملن الماضى بنزله الماضى معهد بجوار ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 21384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد احمد عبدالرحمن دمحم -  73

 الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد ملن الحرافشه ترعه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسٌن خٌرى حاتم ٌاسٌن -  74

 ٌسٌن خٌرى حاتم ملن االصفر بالكوم االبتدائٌه المدرسه بجوار خلٌفه نجع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 21384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد دمحم -  75

 الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد ملن الحرافشه ترعه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم احمد -  76

  الخطٌب ابراهٌم احمد دمحم/ بملن بعنٌبس االعدادٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 21384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد دمحم -  77

 الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد ملن الحرافشه ترعه شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211521 تارٌخ وفً 24511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود شاكر سٌد مدحت -  78

 محمود شاكر سٌد ملن االصفر بالكوم االعدادٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211521 تارٌخ وفً 24515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس شحاته نزهى وجٌه -  79

  جرجس شحاته نزهى/ بملن الغربٌه بجهٌنه الفصل مدرسه بجوار الجدٌد دىالوا شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بخٌت ضاحى ولٌد -  81

  حسن بخٌت ضاحى بسام/ بملن بشطوره الشرلى عمر الشٌخ نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابوعلى دمحمٌن حماده -  81

  محمود ابوعلى دمحمٌن/  ملن عفٌن خلوه مسعود الشٌخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد عاطف اشرف وائل -  82

 احمد مجاهد عاطف اشرف ملن حرب ببنى النمطه خلف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعال وحٌد عبدالخالك -  83

  بخٌت محمود عبدالعال وحٌد/ بملن بالسوالم راشد الشٌخ ممام بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان دمحم احمد ٌاسمٌن -  84

 احمد مهران سٌد مهران ملن عماره نزله هرٌدى احمد مدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالاله حسٌن جمال عالء -  85

 حسٌن الصغٌر على ملن بعنٌبس ابوعاصى كوبرى بجوار عنٌبس مبانى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحمٌن السٌد ٌاسر -  86

  احمد دمحمٌن السٌد منتصر/ بملن ببنجا السالم مسجد بجوار الجمل نجع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211523 تارٌخ وفً 24517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العال عبد مرسى ابونصٌر -  87

 العال عبد دمحمٌن حالوتهم ملن مسعود الشٌخ الداٌم عبد مسجد بجوار الداٌم عبد خلوه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان الحمٌد عبد جمال دمحم -  88

 دمحم رفاعى لطفى محمود ملن بالطلٌحات زعفان نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اال عبد دمحم حسن احمد -  89

 هللا عبد اال عبد دمحم حسن ملن بالصوالح االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 15151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابورلم دٌاب احمد سٌد دمحم -  91

 وتورٌدات عمومٌه مماوالت نشاط عن احمد سٌد محمود ملن المدٌمه االعدادٌه فرٌد دمحم مدرسه بجوار البساتٌن شارع ،:   الـتأشٌر

 (المماوالت اعمال ٌخص فٌما)عامه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 15151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابورلم دٌاب احمد سٌد دمحم -  91

 احمد سٌد محمود ملن المدٌمه االعدادٌه فرٌد دمحم مدرسه بجوار البساتٌن شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 21432    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا سعد محمود عبدالعزٌز محمود -  92
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  عبداللطٌف الصغٌر دمحم/  ملن 15 شارع مع سورٌا امتداد شارع تماطع ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم رجب دمحم -  94

  حمزه دمحم دمحم رجب/  ملن البلد بشندوٌل هالل نجع



 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
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود دمحم محمود -  99

 هللا عبد محمود دمحم اسامه ملن المبلٌه بالحرٌدٌه الماضى مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الاله عبد عمران اسماعٌل -  111

 اسماعٌل الاله عبد عمران ملن االصفر بالكوم االبتدائٌه المدرسه بجوار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211524 تارٌخ وفً 24518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الدٌن عز الرحٌم عبد الدٌن عز -  111

 الوارث عبد ابراهٌم الفضل ابو احمد ملن الخلوتٌه حاره سالم صالح شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران على عبدالرحمن محمود -  112

  بخٌت محمود  عبدالرحمن خٌرى/  ملن االعدادٌه بجوارالمدرسه الدٌن زٌن الشٌخ ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بكرى فتحى عصام -  113

  السٌد دمحم بكرى دمحم/ بملن الكهرباء كوبرى بجوار حسانٌن لبٌصى نجع الطلٌحات طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد موسى عالء محمود -  114

 محمود دمحم هانى/ بملن المٌاه وابور بحرى البحرٌه نزه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد محمود دمحم -  115
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  محمود عبدالفتاح كمال احمد/ بملن الثانوٌه رفاعه مدرسه بجوار المصرى واصف شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24529    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه خالف رشدى هشام -  117

   خلٌفه خالف رشدى دمحم/  ملن االصفر بالكوم خالف ال مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد هند -  118

 عبدالاله عادل دمحم/ بملن المصطفى برج الجهاد شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم احمد بدرٌه -  119

  حسن العارف دمحم/ بملن الصفوه صٌدلٌه بجوار سورٌا امتداد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد محمود دمحمٌن دمحم -  111

 حامد محمود دمحمٌن احمد ملن ضٌف ابو عوض جدبجوارمس االصفر بالكوم خلٌفه نجع/بجعله والملن العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 21494    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن السٌد رشاد احمد -  111

  االصل بماء مع 4432 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   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
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 جمعه احمد عبدالحمٌد دمحم/  ملن طهطا بندر المحاكم مجمع شارع ،:   الـتأشٌر
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  رمضان عبدالعال على عبدالعال/ بملن الطلٌحات طرٌك اول ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211525 تارٌخ وفً 24443    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم حسانٌن الرحمن عبد -  115

  عبدالرحمن لبٌصى رمضان نجالء/  بجعله الملن تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد احمد رجب دمحم -  116

  لبٌصى السٌد احمد رجب/ بملن الغربٌه بجهٌنه المدارس شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد هللا عبد محمود السٌد -  117

 المادر عبد هللا عبد محمود عماد ملن بالصوامعه المستجد النجع غرب الصوامعه نجوع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران عبداللطٌف عبدالناصر دمحم -  118

 عمران عبداللطٌف عبدالناصر ملن بالجرٌدات الرحمه مسجد بجوار خرص ابو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عمر عصام -  119

 جبل ابو الغنى عبد امنه ملن الدٌنى المعهد من بالمرب بدر كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منسى توفٌك ٌعموب نبٌل -  121

 احمد فاهم احمد دمحم ملن 1 رلم محل المعلمٌن نادى الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد ٌوسف الرحٌم عبد على -  121
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:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صبره دمحم على -  122
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  على احمد السٌد عطا/ بجعله الملن تعدٌل ،
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 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
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 الرحٌم عبد المرسى دمحم محمود ملن الكمٌن بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211526 تارٌخ وفً 24545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد العال عبد حلمى هشام -  133

 النبى عبد مصطفى مصطفى اٌمن ملن طهطا بساحل العداسه شارع ،:   الـتأشٌر
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