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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اطفال مالبس تجارة عن 14255 برلم 25215518 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم ناصر اسماء -  1

 عبدربه مساعد احمد/  ملن المسنٌن شارع الحمراٌا:  بجهة ،

 اطفال مالبس تجارة عن 14255 برلم 25215518 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم ناصر اسماء -  2

 4169 رلم محو بامر شطبه وتم اطفال مالبس تجارة نشاط عن الحمراٌا بناحٌة 15446 برلم اخر رئٌسً محل لٌده سبك:  بجهة ،

 سوٌف بنً غرفة سجل 2521/5/17 بتارٌخ

 مماوالت مكتب عن 9532 برلم 25215559 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عوٌس على محمود -  3

 بندر الماضى جامع خلف 112 عمار - اسالم/ ش - سوٌف بنى:  بجهة ، الكمبٌوتر وخدمات العماله تورٌد عدا عمومٌه وتورٌدات

 جوده سعٌد سعٌد هوٌدا/  ملن - سوٌف بنى

)  بالط مصنع عن 15515 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس ٌوسف بشاره هانً -  4

/  ملن الخفٌفة الصناعات منطمة 153 المطعه الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة:  بجهة ،(  للمانون طبما االزمة التراخٌص علً الحصول بعد

 ٌوسف بشارة هانً

 وبٌع لتربٌه حظٌره عن 14254 برلم 25215518 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد كامل محمود -  5

 سٌددمحم كامل عاطف/ملن الكبٌر الجامع بجوار ماضى بنى:  بجهة ، المواشً

 وبٌع لتربٌه حظٌره عن 14254 برلم 25215518 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد كامل محمود -  6

 فى  الغلك وتم2511/6/26 فى االفتتاح تم البان منتجات بٌع نشاط عن ببا تجارى سجل 9139 برلم لٌد  لدٌه كان:  بجهة ، المواشً

2512/2/19 

 حظٌره عن 14197 برلم 25215515 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم حمدى سٌد حمدى -  7

 عبدالمادر ابراهٌم سالم/ملن-المدٌنه اهناسٌا- الجبل سدمنت:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه

 مماوالت مكتب عن 14255 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم محمود طه -  8

 احمد دمحم محمود احمد/ ملن باشا رٌاض:  بجهة ، كهربائٌه اعمال

 لتربٌه حظٌره عن 14191 برلم 25215555 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدهللا بهطل محمود -  9

 ابراهٌم سٌد بدوى/ ملن هارون بنى:  بجهة ، المواشى وبٌع

 تورٌدات مكتب عن 14199 برلم 25215511 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان سعٌد بكر فتحى -  15

:  بجهة ، الكمبٌوتر وخدمات العماله تورٌد عدا فٌما(  للمانون طبما الالزمه التراخٌص على الحصول بعد) ومزادات عمومٌه

 سعٌد بكر فتحى/ ملن منمرٌش

 بٌع عن 14257 برلم 25215519 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ حسنً دمحم مامون محسن -  11

 سٌد شعبان احمد/  ملن 23 شارع 36 رلم العمار الجدٌده سوٌف بنً:  بجهة ، سٌنابون و كرٌم اٌس

 حظٌره عن 14251 برلم 25215518 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالمنعم طه محمود -  12

 سٌد عبدالناصر دمحم/ملن دندٌل:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه

 بجهة ، صٌدلٌه عن 14194 برلم 25215559 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالحمٌد دمحم نسمه -  13

 مبرون حسن خٌرٌه/ ملن الخضراء اهناسٌا: 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 غذائٌة مواد تجارة عن 14195 برلم 25215559 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح علً دمحم نجالء -  14

 سعٌد دمحم كمال احمد/  ملن باشا شرٌف:  بجهة ،

 تجاره عن 14252 برلم 25215518 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عزٌز بشرى استٌر -  15

 كامل نجٌب جرجس/ ملن عرابى احمد ش من رشدى 11 ش:  بجهة ، دٌكور مستلزمات

 مكتبه عن 14189 برلم 25215554 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعزٌز سٌد محمود -  16

 موسى عبدالمنعم لٌلى/ ملن انور دمحم ش ممبل:  بجهة ،(  المستندات تصوٌر عدا) والمكتبٌه الكتابٌه االدوات لبٌع

 لتجاره معرض عن 14195 برلم 25215555 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد سعٌد احمد -  17

 عبدالحلٌم دمحم فرٌد/ملن النٌل طراد شارع:  بجهة ، الموبلٌا

 لتجاره مخزن عن 14196 برلم 25215559 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى دمحم على دمحم امل -  18

 ابراهٌم دمحم فتحى على/ملن المصلوب زاوٌه:  بجهة ، اطفال لعب

 لتربٌه مزرعه عن 7519 برلم 25215559 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد خمٌس جمال -  19

 دمحم احمد خمٌس جمال/ ملن المشروع شارع فابرٌمه:  بجهة ، الدواجن وبٌع

 لتربٌه مزرعه عن 7519 برلم 25215559 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد خمٌس جمال -  25

 دمحم احمد خمٌس جمال/ ملن الفشن الجفادون_  عدٌسه حوض:  بجهة ، الدواجن وبٌع

 مالبس تجاره عن 14193 برلم 25215559 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس حلٌم مكرم نادر -  21

 سامى ناصف ابانوب/ ملن السلطانى ترعه شارع:  بجهة ، جاهزه

 تورٌدات عن 14253 برلم 25215518 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد مصطفى احمد -  22

 دمحم سٌد مصطفى نها/ملن صناعى تعلٌم امام- النٌل شرق - الحمراٌا:  بجهة ، الكمبٌوتر وخدمات العماله عدا عمومٌه

 لتربٌه حظٌره عن 14256 برلم 25215519 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسٌف سٌد ربٌع دمحم -  23

 دمحم سالمه كمال/ ملن حمد بنى بلٌفٌا:  بجهة ، المواشى وبٌع

 مكتب عن 14192 برلم 25215555 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد احمد مصطفً احمد -  24

 عبدالباري حسن دمحم فاتن/ ملن الروضه شارع 1- الروضه ش:  بجهة ، عمومٌه تورٌدات

 تربٌه حظٌره عن 14198 برلم 25215515 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم كمال ابوسمره دمحم -  25

 على شرٌف سالم/ ملن هارون بنى:  بجهة ، المواشى وبٌع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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  السجل شطب/محو تم   25215552 تارٌخ وفى ،   6374:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس زٌادى فوزى زٌادى   - 1

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   13459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسحك غالى شحاته مٌالد   - 2

 نهائٌا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   6754 : برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم العظٌم عبد وزٌر رجب   - 3

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   12321:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌد لملوم شعبان اسامه   - 4

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   13562:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المغربى دمحم صالح عثمان احمد   - 5

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   3765:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرجان سعٌد اللطٌف عبد سالمه   - 6

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   3187:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  روبى المنطلب عبد الفتاح عبد سمٌر   - 7

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   3187:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  روبى المنطلب عبد الفتاح عبد سمٌر   - 8

 نهائٌا به التجارة لترن 2518/11/7 بتارٌخ 2222 برلم المودع االخر الرئٌسً المحل الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   13731:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عترٌس محمود دمحم عمر   - 9

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   11759:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزٌز عبد العظٌم عبد لطفى وائل   - 15

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   15446:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم ناصر اسماء   - 11

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   13887:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جابر عبدالتواب سمٌر كرٌم   - 12

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   9515:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زٌدان على سٌد احمد   - 13

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   3176:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العنٌن ابو دمحم الروبى عادل   - 14

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   1587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم الحمٌد عبد نعمات   - 15

 لوفاته التجارة اعتزال
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 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   2943:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مشرف الحمٌد عبد احمد دمحم الشٌماء   - 16

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   3162:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم معوض دمحم هدى   - 17

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   13956:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مخلوف كامل ناصر محمود   - 18

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   11591:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن العظٌم عبد فوزى امانى   - 19

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   8599:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد على دمحم احمد   - 25

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   15987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اللطٌف عبد الخطٌب دمحم خالد   - 21

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   8545:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دسولى المنعم عبد اٌمان   - 22

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   8547:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض غالى زكرٌا اكرم   - 23

 نهائٌا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   2536:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الموجود عبد سٌف احمد   - 24

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   11855:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حافظ جاد حسٌن الدٌن حسام   - 25

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   8954:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد سعد دمحم امٌره   - 26

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   12671:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن صدٌك دمحم شعبان   - 27

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   7128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن على رمضان حسناء   - 28

 نهائٌا التجارة اعتزال

 ترن  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   8954:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد سعد دمحم امٌره   - 29

 االخر الرئٌسى بالمحل التجارة

  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   13677:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود دمحم جالل محمود   - 35

 نهائٌا التجاره اعتزال

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   9482:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم فهمى احمد   - 31

 نهائٌا التجاره

  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   13146:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حبٌب داهش على نها   - 32

 نهائٌا التجاره اعتزال



 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   25215527 تارٌخ وفى ،   3911:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم حسٌن سٌد   - 33

 نهائٌا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   13313:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رٌاض جابر كمال احمد   - 34

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   8552:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سٌف ابو احمد حامد   - 35

 نهائٌا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   7391:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌخائٌل حبٌب نعٌم ابراهٌم   - 36

 نهائٌا التجاره اعتزال

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215555 ، تارٌخ وفً  8339 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن سٌد محمود سٌد -  1

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215555 ، تارٌخ وفً  4728 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرعى فتحى طلعت سهٌر -  2

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  6922 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض احمد مسعد طاهر -  3

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  11826 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد دمحم ٌحً -  4

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  6253 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم منصور دمحم على -  5

  جنٌه  255555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  9575 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل دمحم رمضان رٌهام -  6

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  3278 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود دمحم احمد شٌماء -  7

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  15871 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرب جاد الرحمن عبد النبى عبد دمحم -  8

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  3434 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود جمعه حنان -  9

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  15854 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى على دمحم هللا عبد -  15

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  15251 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على جبالى سمٌر احمد -  11

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  4958 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حافظ جاد حسٌن الدٌن حسام -  12

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  11655 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم بدر دمحم سمٌحه -  13

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215526 ، تارٌخ وفً  1768 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى شعبان دمحم احمد -  14

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  1654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعه محمود فهمى سٌد -  15

  جنٌه  255555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  11559 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل شاكر عادل شاكر -  16

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  8449 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور الحافظ عبد سٌد دمحم -  17

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  14195 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود احمد سعٌد احمد -  18

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزٌز سٌد محمود -  1

  موسى عبدالمنعم لٌلى/ ملن انور دمحم ش ممبل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم عرفه رجب عبٌر -  2

 سٌد طه رمضان جمعه/ملن ابشنا الى العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 14192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد احمد مصطفً احمد -  3

  عبدالباري حسن دمحم فاتن/ ملن الروضه شارع 1- الروضه ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 14195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد سعٌد احمد -  4

  عبدالحلٌم دمحم فرٌد/ملن النٌل طراد شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 14191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدهللا طلبه محمود -  5

  ابراهٌم سٌد بدوى/ ملن هارون بنى ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 13884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى لملوم محٌسن سعداوى -  6

  صدٌك سٌد دمحم/  ملن الجدٌد الكوبرى_  العرب برج الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 15515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ٌوسف بشاره هانً -  7

 ٌوسف بشارة هانً/  ملن الخفٌفة الصناعات منطمة 153 المطعه الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 15515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ٌوسف بشاره هانً -  8

 الطلب هذا واودع  بالط مصنع نشاط عن الخفٌفة الصناعات منطمة 153 رلم لطعه بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 سوٌف بنً غرفه سجل 15515 رلم تحت 925

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 11675    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عبدالغنى عبدالحلٌم دمحم -  9

  شاكر عبدهللا امٌن عبدهللا/ ملن عرابى احمد شارع 7 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 9532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوٌس على محمود -  15

 جوده سعٌد سعٌد هوٌدا/  ملن - سوٌف بنى بندر الماضى جامع خلف 112 عمار - اسالم/ ش - سوٌف بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد دمحم نسمه -  11

  مبرون حسن خٌرٌه/ ملن الخضراء اهناسٌا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس حلٌم مكرم نادر -  12

  سامى ناصف ابانوب/ ملن السلطانى ترعه شارع ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد بدر ماجدة -  13

 طلبه عبدالحمٌد رمضان/  ملن بالجزٌرة البوصة ترعة/ ش من عباده ش بجعله العنوان تعدٌل

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 9532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوٌس على محمود -  14

 هذا واودع الكمبٌوتر وخدمات العماله تورٌد عدا عمومٌه وتورٌدات مموالت نشاط عن اسالم ش بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،

 سوٌف بنى غرفه سجل 9532 تابع رلم تحت ولٌد 2521/5/9 فى 931 برلم الطلب

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى دمحم على دمحم امل -  15

  ابراهٌم دمحم فتحى على/ملن المصلوب زاوٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 7519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد خمٌس جمال -  16

 رلم تحت ولٌد 2521/5/9 فى 933 برلم واودع دواجن مزرعه تجاره نشاط عن عدٌسه حوض بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،

 سوٌف بنى غرفه سجل   7519 تابع

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مفتاح علً دمحم نجالء -  17

 سعٌد دمحم كمال احمد/  ملن باشا شرٌف ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 7519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد خمٌس جمال -  18

 دمحم احمد خمٌس جمال/ ملن المشروع شارع فابرٌمه ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 7519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد خمٌس جمال -  19

 دمحم احمد خمٌس جمال/ ملن الفشن الجفادون_  عدٌسه حوض ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 14123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا برٌن حمدى برٌن -  25

 مسعد احمد احمد دمحم/  ملن مٌانه الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 3187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روبى المنطلب عبد الفتاح عبد سمٌر -  21

  نهائٌا به التجاره لترن2518/11/57 تارٌخ فى 2222 برلم المودع االخر رئٌسى محل الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 14197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم حمدى سٌد حمدى -  22

  عبدالمادر ابراهٌم سالم/ملن-المدٌنه اهناسٌا- الجبل سدمنت ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 5889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه سلٌمان حماد دمحم -  23

  حسنى دمحم بكر ابو احمد/ملن الرٌاضى النادى امام السراٌا بماعه البحر شارع النٌل كورنٌش ،



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 14198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كمال ابوسمره دمحم -  24

  على شرٌف سالم/ ملن هارون بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 14199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان سعٌد بكر فتحى -  25

  سعٌد بكر فتحى/ ملن منمرٌش ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 14255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود طه -  26

 احمد دمحم محمود احمد/ ملن باشا رٌاض ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ناصر اسماء -  27

 عبدربه مساعد احمد/  ملن المسنٌن شارع الحمراٌا ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ناصر اسماء -  28

 بتارٌخ 4169 رلم محو بامر شطبه وتم اطفال مالبس تجارة نشاط عن الحمراٌا بناحٌة 15446 برلم اخر رئٌسً محل لٌده سبك ،

  فسوٌ بنً غرفة سجل 2521/5/17

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 9575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم رمضان رٌهام -  29

 حسٌن جمعه سٌد/ملن الشرلٌه تزمنت بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالمنعم طه محمود -  35

  سٌد عبدالناصر دمحم/ملن دندٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عزٌز بشرى استٌر -  31

  كامل نجٌب جرجس/ ملن عرابى احمد ش من رشدى 11 ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد مصطفى داحم -  32

  دمحم سٌد مصطفى نها/ملن صناعى تعلٌم امام- النٌل شرق - الحمراٌا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد كامل محمود -  33

  سٌددمحم كامل عاطف/ملن الكبٌر الجامع بجوار ماضى بنى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 14254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد كامل محمود -  34

 2512/2/19 فى  الغلك وتم2511/6/26 فى االفتتاح تم البان منتجات بٌع نشاط عن ببا تجارى سجل 9139 برلم لٌد  لدٌه كان ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 3278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  35

  سٌد عبدالعظٌم شعبان اٌهاب/ ملن عرابى مول امام عرابى احمد شارع بجعله العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف سٌد ربٌع دمحم -  36

  دمحم سالمه كمال/ ملن حمد بنى بلٌفٌا ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ حسنً دمحم مامون محسن -  37

 سٌد شعبان احمد/  ملن 23 شارع 36 رلم العمار الجدٌده سوٌف بنً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 3227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مخلوف كامل حسن -  38

 دمحم ابراهٌم/ملن النٌل شرق المدٌنه مركز االول الحى 35 رلم عمار7 رلم محل بجعله الرئٌسى المحل عنوان تعدٌل  ،:   الـتأشٌر

  ابراهٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌاتً دمحم طلعت دمحم احمد -  39

 عباس مصطفً دالٌا/  ملن الرٌاض ،:   الـتأشٌر



 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,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 11651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد عٌد فتحى اشرف -  45

 برلم واودع 11651 تابع رلم تحت وتدوٌرهاولٌد مخلفات تجمٌع نشاط عن النوٌره بناحٌه اخر رئٌسى محل  افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

   ٌفسو بنى غرفة سجل فى 2521/5/25 بتارٌخ 986

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه رٌاض دمحم احمد -  41

  طه رٌاض دمحم احمد/ملن حسٌن طه مدرسه بجوار الروضه ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 11651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عٌد فتحى اشرف -  42

  حسن دٌاب حسن حمدٌه/ ملن السجله حوض_ النوٌرة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 14212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد سٌد مصطفى -  43

  سٌد مصطفى دمحم/ملن العزٌز عمربن جامع خلف الصفتى بج حافظ ش ٌولٌو 23 ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 14212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد سٌد مصطفى -  44

 رلم محو امر واغلك سوٌف بنى  سجل 76542 برلم ولٌد ومماوالت تورٌدات نشاط عن سوٌف بنى بناحٌه  لٌده سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/5/23 فى42964

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 14211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن عبدالحمٌد حسن اسماء -  45

  مٌهوب حسن توحٌد معروف/ ملن باشا رٌاض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 14215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ جمعه عٌد اشرف -  46

   عبدالحفٌظ جمعه عٌد/ملن-المدٌنه اهناسٌا- الفٌوم طما ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 3278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  47

 جاهزه مالبس تصنٌع ورشة نشاط عن الجدٌده سوٌف بنً النٌل شرق 53 رلم لطعه الشباب ورش بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح ،

 سوٌف بنً غرفة سجل 3278 رلم تحت ولٌد 2521/5/24 فً 1551 برلم الطلب هذا واودع

 وصف,  نالعنوا تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 14215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون حلمً عبدالوهاب زٌنب -  48

 دمحم جمعه محمود كارم/  ملن اهناسٌا  الفٌوم طما  ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 14213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم فاٌز دمحم -  49

 دمحم دمحم فاٌز/ ملن اشمنت

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 3278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  55

 موسً دمحم شعبان وائل/  ملن الجدٌده سوٌف بنً النٌل شرق 53 رلم لطعه الشباب ورش   ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 14214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد جمال باسم -  51

  دٌاب لرنى عالء/ملن عرابى احمد ش من كامل مصطفى ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح سٌد عمرو -  52

  دمحم عبدالفتاح سٌد وائل/ بملن ٌولٌو 23 شارع من المتفرع وجٌد شارع - ٌولٌو 23 ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالستار عبدالنبً عبدالستار -  53

 مرسً سعد عبدهللا شعبان/  ملن  الجبل سدمنت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد -  54

 جابر احمد جابر/ ملن مٌانة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن الدٌن عماد دمحم -  55

  حسن زٌان فتحٌه/ملن لله ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 6981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الستار عبد الناصر عبد محمود نادى -  56

  عبدالحمٌد كامل فاٌده/ ملن اهناسٌا - االمراء منشاءه بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14217    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالستار رمضان دمحم -  57

 بكرى محمود على/ ملن ماضى بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعً فتحً رفاعً احمد -  58

  حافظ عبدالجواد احمد/ بملن ناصر مركز - الملك طنسا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا عطٌه حنا رفمه -  59

  فهمى صبحى هوٌدا/ ملن العرب بٌاض ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 1768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى شعبان دمحم احمد -  65

  شعبان دمحم احمد/ملن-ابشنا بجعله الرئٌسى المحل عنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 1768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى شعبان دمحم احمد -  61

 دمحم الحمٌد عبد معروف هانى/  ملن - بفٌا لرٌه مدخل الى  الفرع  العنوان تعدٌل تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد جابر دمحم -  62

  مصطفى احمد سٌد مجدى/ ملن بابا على اعلى عارف عبدالسالم شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز امٌن حسٌن مصطفً -  63

 عبدالمولً عبدالمادر طارق/  ملن ممدوح شارع2 ممبل ،:   الـتأشٌر وصف

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 8954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد سعد دمحم امٌره -  64

 به التجاره لترن 2525/1/12 فى73 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 14223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعظٌم رمضان ربٌع -  65

  عبدالعظٌم رمضان عالء/ملن الشرلٌه الفنت ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 5725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم دمحم نسمه -  66

 جمعه اسماعٌل صالح رمضان/ ملن الزرابى جزٌره بمرٌه الزرابى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 5725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم دمحم نسمه -  67

 5725 تابع رلم تحت 2521/5/27 فى 1551 برلم الطلب هذ واودع المواشى وبٌع لتربٌه حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى افتتاح ،

  سوٌف بنى غرفه سجل

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 14226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه دمحم سعٌد اسماء -  68

 دمحم مبرون دمحم/  ملن النٌل درة برج عرابً احمد شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 13389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالعظٌم روبى احمد -  69

  حسن على دمحم على/ ملن الزهور حى شارع من الزهراء فاطمه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 14235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابوعلوه دسولى سامٌه -  75

  دمحم انور عاٌده/ملن الشرطه نمطه بجوار براوه دٌر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 14227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح عمر صالح -  71

  اسعد كامل محفوظ/  ملن حنبل بن احمد ش عارف عبدالسالم شارع ،



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 13389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالعظٌم روبى احمد -  72

 اٌداع رلم تحت  الزهور حى بناحٌه  وبٌعها غذائٌه مواد وتورٌد تصدٌر نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 سوٌف بنى سجل 13389 تابع رلم تحت ولٌد  35/5/2521 فى 1563

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 14229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عبدهللا حسنً حسٌن -  73

  عبدالبالً احمد الًعبدالب/  ملن الدوٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 14228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن كامل منصور سحر -  74

  عبدالوهاب عبدالحمٌد كمال/ملن الدوٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلطان سٌد ٌاسر -  75

  على سلطان سٌد/ ملن ناصر- راشد عزبه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على متولى عبدهللا على -  76

 دمحم صابر محمود/ملن التوحٌد مسجد امام الطحٌن ماكٌنه ش- الشناوٌه لرٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 3278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  77

 رلم تحت ولٌد 1573 برلم الطلب هذا ووادع عمومٌه مماوالت مكتب نشاط عن االولاف ابراج بناحٌه اخر رئٌسً محل افتتاح ،

  سوٌف بنً غرفه سجل 2521/5/31 بتارٌخ 3278 تابع

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 3278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  78

  حسن دمحم عبدالحمٌد/ ملن االولاف ابراج - الكوثر برج - عارف عبدالسالم ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان رفاعى جمال دمحم -  79

  عبدالفتاح نفادى دمحم/ ملن حمٌده دمحم تماطع ٌولٌو 23 ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الونٌس عبد دمحم محمود -  85

 عبدالوهاب محروس عبدالوهاب/ ملن الزراعه مدرسة امام البشرى شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه احمد حمٌد لٌزا -  81

 ابراهٌم دمحم عبدالعال دمحم/  ملن بهبشٌن ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 14128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب النبوى دمحم خمٌس عبدهللا -  1

 سٌارات اكسسوارات وتجاره سٌارات تاجٌر معرض بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 11675   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عبدالغنى عبدالحلٌم دمحم -  2

 الجاهزه ومالبس التجارٌه توكٌالت:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 5889   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه سلٌمان حماد دمحم -  3

 (بماله) ماركت سوبر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15446   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ناصر اسماء -  4

 اطفال مالبس تجاره بجعله النشاط تعدٌل



 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

,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 15871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرب جاد الرحمن عبد النبى عبد دمحم -  5

 المستندات تصوٌر ماعدا والمكتبٌة الكتابٌة االدوات مكتبة بجعله النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 9173   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حشمت دمحم احمد عباس اٌهاب -  6

 ( الكمبٌوتر وخدمات العماله تورٌد ماعدا) عامه اتتورٌد بجعلها النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 11168   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ٌحٌى اشرف احمد -  7

 وتسالى بماله تجاره

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 11168   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ٌحٌى اشرف احمد -  8

 وتسالى بماله تجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14195   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مفتاح علً دمحم نجالء -  1

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 7519   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد خمٌس جمال -  2

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 11651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عٌد فتحى اشرف -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعظٌم رمضان ربٌع -  4

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 14215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون حلمً عبدالوهاب زٌنب -  5

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد -  6

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 13389   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالعظٌم روبى احمد -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 14235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابوعلوه ىدسول سامٌه -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14196   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى دمحم على دمحم امل -  9

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 14226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه دمحم سعٌد اسماء -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 14255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود طه -  11

 خاص: التأشٌر



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 14255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ناصر اسماء -  12

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 5725   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم دمحم نسمه -  13

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان رفاعى جمال دمحم -  14

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 14192   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد احمد مصطفً احمد -  15

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 14212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد سٌد مصطفى -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 14227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح عمر صالح -  17

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 3278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14258   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه رٌاض دمحم احمد -  19

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 14213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم فاٌز دمحم -  25

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14219   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالستار عبدالنبً عبدالستار -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 3278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم احمد شٌماء -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 14214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد جمال باسم -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح سٌد عمرو -  24

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14198   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كمال ابوسمره دمحم -  25

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ حسنً دمحم مامون محسن -  26

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 14228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن كامل منصور سحر -  27

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلطان سٌد ٌاسر -  28

 خاص: التأشٌر



 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,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 14195   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد سعٌد احمد -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 14191   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدهللا طلبه محمود -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 14251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالمنعم طه محمود -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14231   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الونٌس عبد دمحم محمود -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه احمد حمٌد لٌزا -  33

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس حلٌم مكرم نادر -  34

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14197   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم حمدى سٌد حمدى -  35

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 14229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عبدهللا حسنً حسٌن -  36

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 14234   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على متولى عبدهللا على -  37

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554 تارٌخ وفً 14189   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزٌز سٌد محمود -  38

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 14252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عزٌز بشرى استٌر -  39

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 14253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد مصطفى احمد -  45

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالستار رمضان دمحم -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15515   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس ٌوسف بشاره هانً -  42

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14194   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد دمحم نسمه -  43

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز امٌن حسٌن مصطفً -  44

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14259   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌاتً دمحم طلعت دمحم احمد -  45

 خاص: التأشٌر



 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

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 14211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن عبدالحمٌد حسن اسماء -  46

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14224   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد جابر دمحم -  47

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 9532   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوٌس على محمود -  48

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 14215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحفٌظ جمعه عٌد اشرف -  49

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا عطٌه حنا رفمه -  55

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 14199   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان سعٌد بكر فتحى -  51

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14256   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسٌف سٌد ٌعرب دمحم -  52

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 14221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعً فتحً رفاعً احمد -  53

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 14254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد كامل محمود -  54

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 14216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن الدٌن عماد دمحم -  55

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االمانه بجعلها  التجارٌه السمة تعدٌل: الى 4728 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215555:  تارٌخ فى  ،  -  1

   بالتجزئه البماله لتجاره

 والمالبس التجارٌه للتوكٌالت فرنشٌز: الى 11675 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215556:  تارٌخ فى  ،  -  2

   الجاهزه

   االخالص: الى 12357 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215511:  تارٌخ فى  ،  -  3



 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

 الرحمة بجعلها التجارٌه السمة تعدٌل: الى 11826 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215511:  تارٌخ فى  ،  -  4

   المنزلٌة االدوات لتجاره

 الحرملن بجعلها التجارٌه السمه تعدٌل: الى 3278 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215518:  تارٌخ فى  ،  -  5

   واالحذٌه الجاهزه المالبس لتجاره

   البركه بجعلها التجارٌة السمه تعدٌل: الى 12371 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215519:  تارٌخ فى  ،  -  6

 المستمبل بجعلها التجارٌة السمه تعدٌل: الى 3434 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215525:  تارٌخ فى  ،  -  7

   البماله لتجارة

 الراعً بجعلها التجارٌة السمه تعدٌل: الى 12553 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215523:  تارٌخ فى  ،  -  8

   الموبلٌا لتجارة الصالح

   االمانه: الى 13435 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215527:  تارٌخ فى  ،  -  9

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 25215518،   تارٌخ وفً 6687، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكتها حسن دمحم منى شركه -  1

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 25215518،   تارٌخ وفً 6687، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها الرازق عبد فتحى توابه شركه -  2

  جنٌه  5555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 6687    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها حسن دمحم منى شركه -  1

 احمد مصطفى/ ملن والبناء التشٌد مركز بجوار بورسعٌد شارع النغم برج العلوى الثانى الدور 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 معوض حمٌده

 تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 6687    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها الرازق عبد فتحى توابه شركه -  2

 مصطفى/ ملن والبناء التشٌد مركز بجوار سعٌدبور شارع النغم برج العلوى الثانى الدور 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 معوض حمٌده احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومهمات ومعدات ادوات جمٌع وتورٌد العامه المماوالت باعمال المٌام  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها حسن دمحم منى شركه -  1

 الجهزة والصٌانة التجارة باعمال والمٌام والمنزلى المكتبى االثاث  وتورٌد الجاهزة والخرسانه االسمنت وتجارة البناء وخامات

 الطبٌة والمستلزمات والمهمات االدوات وكذلن الطبٌة االجهزة وصٌانه وتجارة االنارة ومهمات وادوات المكاتب وادوات ومهمات

  االعالف وتورٌد والطٌور الماشٌة انواع جمٌع وتربٌه وتورٌد وتجارة والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة واالدوات االجهزة وصٌانه وتجارة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 6687   برلم لٌدها سبك  ، والخضروات واالسمان اللحوم انواع جمٌع وتورٌد

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 ومعدات ادوات جمٌع وتورٌد العامه المماوالت باعمال المٌام  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها الرازق عبد فتحى توابه شركه -  2

 والصٌانة التجارة باعمال والمٌام والمنزلى المكتبى االثاث  وتورٌد الجاهزة والخرسانه االسمنت وتجارة البناء وخامات ومهمات

 والمستلزمات والمهمات االدوات وكذلن طبٌةال االجهزة وصٌانه وتجارة االنارة ومهمات وادوات المكاتب وادوات ومهمات الجهزة

 وتورٌد والطٌور الماشٌة انواع جمٌع وتربٌه وتورٌد وتجارة والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة واالدوات االجهزة وصٌانه وتجارة الطبٌة

 النشاط تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 6687   برلم لٌدها سبك  ، والخضروات واالسمان اللحوم انواع جمٌع وتورٌد  االعالف

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف, 



 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

 المحاجر خامات وتورٌد واستغالل الزراعٌة المحاصٌل وجمٌع والفاكهة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها حسن دمحم منى شركه -  3

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد) انواعها بجمٌع التجارٌه التوكٌالت واخذ وخدماته النمل باعمال والمٌام والمالحات والمناجم

 تارٌخ وفً 6687   برلم لٌدها سبك  ، الكمبٌوتر وخدمات العمالة تورٌد وماعدا(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215518

 خامات وتورٌد واستغالل الزراعٌة المحاصٌل وجمٌع والفاكهة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها الرازق عبد فتحى توابه شركه -  4

 التراخٌص على الحصول بعد) انواعها بجمٌع التجارٌه التوكٌالت واخذ وخدماته النمل باعمال والمٌام والمالحات والمناجم المحاجر

 وفً 6687   برلم لٌدها سبك  ، الكمبٌوتر وخدمات العمالة تورٌد وماعدا(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215518 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وحدها ولها الرازق عبد فتحى توابه/   المتضامنة للشرٌكة لٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  حمٌده احمد مصطفى احمد -  1

 الشركة مصالح ٌخدم بما واالهلٌة الهٌئات الحكومٌة المصالح جمٌع امام الشركة وتمثٌل شركةال عن والتولٌع االدارة حك منفردة

 من الصرف وكذلن  البنكٌه الشٌكات على  والتولٌع واغاللها البنكٌه الحسابات فتح حك منفردة وحدها لها وكذلن اغراضها وٌحمك

 الغٌر تفوٌض او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على وااللتراض واالبراء االلرار ناحٌه من البنون مع والتعامل البنون

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، ولها  سبك مما بعض او كل فى  عنهاو بدال

 وحدها ولها الرازق عبد فتحى توابه/   المتضامنة للشرٌكة لٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  حمٌده احمد مصطفى احمد -  2

 الشركة مصالح ٌخدم بما واالهلٌة الهٌئات الحكومٌة المصالح جمٌع امام الشركة وتمثٌل الشركة عن والتولٌع االدارة حك منفردة

 من الصرف وكذلن  البنكٌه الشٌكات على  والتولٌع واغاللها البنكٌه الحسابات فتح حك منفردة وحدها لها وكذلن اغراضها وٌحمك

 الغٌر تفوٌض او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على وااللتراض واالبراء االلرار ناحٌه من البنون مع والتعامل البنون

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، ولها  سبك مما بعض او كل فى  عنهاو بدال



 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

 لجمٌع للغٌر او لنفسها سواء البٌع و الشراء حك منفردة وحدها  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  حمٌده احمد مصطفى احمد -  3

 او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على واالصول والعمارات االراضى انواع وجمٌع واالالت والمعدات السٌارات انواع

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فى عنها بدال الغٌر تفوٌض

 لجمٌع للغٌر او لنفسها سواء البٌع و الشراء حك منفردة وحدها  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  حمٌده احمد مصطفى احمد -  4

 او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على واالصول والعمارات االراضى انواع وجمٌع واالالت والمعدات السٌارات انواع

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فى عنها بدال الغٌر تفوٌض

 ولها الرازق عبد فتحى توابه/   المتضامنة للشرٌكة لٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  الرازق عبد فتحى توابه -  5

 مصالح ٌخدم بما واالهلٌة الهٌئات الحكومٌة المصالح جمٌع امام الشركة وتمثٌل الشركة عن والتولٌع االدارة حك منفردة وحدها

 وكذلن  البنكٌه الشٌكات على  والتولٌع واغاللها البنكٌه الحسابات فتح حك منفردة وحدها لها وكذلن اغراضها وٌحمك الشركة

 او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على وااللتراض واالبراء االلرار ناحٌه من البنون مع والتعامل البنون من الصرف

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، ولها  سبك مما بعض او كل فى  عنهاو بدال الغٌر تفوٌض

 ولها الرازق عبد فتحى توابه/   المتضامنة للشرٌكة لٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  الرازق عبد فتحى توابه -  6

 مصالح ٌخدم بما واالهلٌة الهٌئات الحكومٌة المصالح جمٌع امام الشركة وتمثٌل الشركة عن والتولٌع االدارة حك منفردة وحدها

 وكذلن  البنكٌه الشٌكات على  والتولٌع واغاللها البنكٌه الحسابات فتح حك منفردة وحدها لها وكذلن اغراضها وٌحمك الشركة

 او توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على وااللتراض واالبراء االلرار ناحٌه من البنون مع والتعامل البنون من الصرف

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، ولها  سبك مما بعض او كل فى  عنهاو بدال الغٌر تفوٌض

 للغٌر او لنفسها سواء البٌع و الشراء حك منفردة وحدها  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  الرازق عبد فتحى توابه -  7

 توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم نٌكو ان على واالصول والعمارات االراضى انواع وجمٌع واالالت والمعدات السٌارات انواع لجمٌع

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فى عنها بدال الغٌر تفوٌض او

 للغٌر او لنفسها سواء البٌع و الشراء حك منفردة وحدها  متضامن وشرٌن مدٌر  بسٌطة توصٌة  الرازق عبد فتحى توابه -  8

 توكٌل لها وٌجوز الشركة باسم ٌكون ان على واالصول والعمارات االراضى انواع وجمٌع واالالت والمعدات السٌارات انواع لجمٌع

 6687   برلم    25215518:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فى عنها بدال الغٌر تفوٌض او

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   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

 5889   برلم    25215551:  تارٌخ ، 945    سالمه سلٌمان حماد دمحم -  1

 4728   برلم    25215554:  تارٌخ ، 915    مرعى فتحى طلعت سهٌر -  2

 6754   برلم    25215554:  تارٌخ ، 958    دمحم العظٌم عبد وزٌر رجب -  3

 8339   برلم    25215555:  تارٌخ ، 911    حسن سٌد محمود سٌد -  4

 3765   برلم    25215556:  تارٌخ ، 922    مرجان سعٌد اللطٌف عبد سالمه -  5

 9532   برلم    25215559:  تارٌخ ، 929    دمحم عوٌس على محمود -  6

 7394   برلم    25215515:  تارٌخ ، 939    دمحم جمعه رمضان عامر -  7

 9465   برلم    25215517:  تارٌخ ، 946    دمحم خلف فرٌد مصطفى -  8

 9186   برلم    25215517:  تارٌخ ، 949    عبده حٌدر عبده حسنٌه -  9

 726   برلم    25215518:  تارٌخ ، 959    حسٌن أحمد سٌد عمرو -  15

 3158   برلم    25215518:  تارٌخ ، 963    خلٌل توفٌك خلٌل صباح -  11

 3278   برلم    25215518:  تارٌخ ، 953  2524/59/55 حتى سارى  محمود دمحم احمد شٌماء -  12

 1587   برلم    25215518:  تارٌخ ، 955    على دمحم الحمٌد عبد نعمات -  13

 1587   برلم    25215518:  تارٌخ ، 956    على دمحم الحمٌد عبد نعمات -  14

 9575   برلم    25215518:  تارٌخ ، 955    اسماعٌل دمحم رمضان رٌهام -  15

 2943   برلم    25215519:  تارٌخ ، 969    مشرف الحمٌد عبد احمد دمحم الشٌماء -  16

 2943   برلم    25215519:  تارٌخ ، 975    مشرف الحمٌد عبد احمد دمحم الشٌماء -  17

 3162   برلم    25215519:  تارٌخ ، 968    دمحم معوض دمحم هدى -  18

 4898   برلم    25215519:  تارٌخ ، 967    على احمد دمحم مصطفى -  19

 5585   برلم    25215519:  تارٌخ ، 975    على سعٌد دمحم فوزى -  25

 9582   برلم    25215519:  تارٌخ ، 966    اسماعٌل دمحم دمحم اسماعٌل -  21

 9345   برلم    25215519:  تارٌخ ، 965    مرجان السٌد دمحم البدرى احمد امنٌه -  22

 9173   برلم    25215519:  تارٌخ ، 971    حشمت دمحم احمد عباس اٌهاب -  23

 6725   برلم    25215525:  تارٌخ ، 982  2524/52/12 حتى سارى  للمماوالت رومانى -  24

 9559   برلم    25215525:  تارٌخ ، 981    دمحم عثمان رمضان ثناء -  25

 9154   برلم    25215525:  تارٌخ ، 988  2526/53/22 حتى سارى  دمحم التواب عبد دمحم عمرو -  26
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