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 طمان رزق رزق دمحم/بملن حجازي الشهٌد ش:  بجهة ،

 باب نجارة ورشة عن 16515 برلم 25215515 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كٌوان عبده دمحم على -  52

 كٌوان عبده دمحم:  بملن طاهر الحاج مسجد امام الكفر شارع:  بجهة ، وشبان

 مهارات تنمٌه عن 16512 برلم 25215559 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح دمحم انور حسن دمحم -  53

 دمحم/ بملن زغلول وسعد الخضٌرى ش:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والحراسه االمن عدا فٌما بشرٌه

 فرج الغنى عبد احمد

 نجاره ورشه عن 16527 برلم 25215511 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم محمود دمحم -  54

 على السٌد صابر هشام/ بملن شرٌف مٌت:  بجهة ، موبٌلٌات

 مواشً حظٌرة عن 16521 برلم 25215515 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رزق دمحم السٌد -  55

 صبح رزق دمحم دمحم/ بملن االخضر ابو:  بجهة ، االلبان النتاج

 ش:  بجهة ، جزاره عن 16551 برلم 25215523 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكٌال دمحم عزت دمحم -  56

 حسن محمود عباس مجده/ بملن الكبٌر الجامع بجوار_ بورسعٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   5587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد أبوالمعاطى أبوالمعاطى رنٌا   - 1

 نهائٌا النشاط العتزال 2521/5/4 فى 75 رلم اٌداع  السجل



 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

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   9835:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد حسن محمود مكرم هشام   - 2

 نهائٌا التجارى النشاط العتزال وذلن 76 واٌداع 2413 محو بامر المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   15524:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عساسه اسماعٌل المهدى علٌه   - 3

 نهائٌا  النشاط العتزال 2521/5/17 فى 2414 رلم اٌداع  السجل

 اٌداع  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   15538:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علم دمحم احمد دمحم دمحم   - 4

 نهائٌا النشاط العتزال 2521/5/17 فى78 رلم

 تم   25215518 تارٌخ وفى ،   8433:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ربه عبد معوض الكرٌم عبد ابراهٌم دمحم   - 5

 نهائٌا التجارى  النشاط العتزال وذلن2416 المحو بامر المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 اٌداع  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   14586:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمر احمد على محسن   - 6

 نهائٌا النشاط العتزال 2521/5/25 فى 85 رلم

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   11482:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شامٌه رمضان محمود دمحم ممبوله   - 7

 نهائٌا التجاري النشاط العتزال وذلن 81 واٌداع 2418 محو بامر المٌد هذا محو تم  السجل

 اٌداع  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   9188:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شباره الغرٌب دمحم دمحم   - 8

 نهائٌا التجارى النشاط العتزال وذلن 2521-5-26 فً 82 رلم

  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   3958:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مسعد على دمحم مسعد دمحم   - 9

 نهائٌا النشاط العتزال 2521/5/27 فى 83 رلم اٌداع

 شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   14585:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعٌد سالم ابراهٌم دمحم سوزان   - 15

 نهائٌا التجارى النشاط العتزال وذلن2521/55/35فى 84 رلم باٌداع المٌد هذا محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  11734 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى كامل جابر اسامه -  1

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  15625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرع دمحم دمحم ٌحٌى -  2

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  8558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فاضل ابراهٌم محمود دمحم أحمد -  3

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  5919 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الضوٌنى العبٌدى نعٌم عمرو -  4

  جنٌه  2255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  16223 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السروي المتولً دمحم المتولً دمحم -  5

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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  25215515 ، تارٌخ وفً  15127 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صبح دمحم السٌد ممبل طارق -  6

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

  25215511 ، تارٌخ وفً  13332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكهربائٌه لالجهزه الطاهرى الى التجارى االسم تعدٌل تم -  7

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  13332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكهربائٌة لالدوات الطاهرى -  8

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  11252 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌب عبده احمد رضا دمحم احمد -  9

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  12112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محلب الفتاح عبد رزق على -  15

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  12481 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض ابراهٌم نجٌب دمحم زٌاد -  11

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  15255 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكٌال رشدى وحاتى مطعم -  12

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  11137 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البنا دمحم دمحم سمر -  13

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  11952 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات لتجارة جوده ابو مؤسسة -  14

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  15825 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار الدسولى احمد ربٌع احمد -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس حلٌصب المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  15552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل السٌد دمحم عبده العظٌم عبد عاطف -  16

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  8323 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحلٌم عبد دمحم ابراهٌم احمد -  17

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  8396 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المحالوى الغرٌب دمحم فاروق -  18

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  14175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والدٌكور لالثاث وود الشهاوى -  19

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 15227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدالى السٌد ناصر دمحم -  1

 ماغوله السٌد السٌد السٌد/ ملن الى المالن اسم  ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السعٌد خضر دمحم -  2

 الدٌن شرف السٌد السعٌد خضر/ بملن االخضر ابو_ المنزله بالعنوان  االلبان النتاج مواشى حظٌره نشاط عن اخر رئٌسى افتتاح ،

  مصرى جنٌها الف وخمشون واحد 51555 لدره مال براس

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لسٌدا السعٌد خضر دمحم -  3

  الدٌن شرف السٌد السعٌد خضر/ بملن االخضر ابو ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 16557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى احمد العلٌم عبد ناجى ابراهٌم -  4

 الجمل اسماعٌل محسوب دمحم العربى/بملن والدلهلٌه الجٌش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 16558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المشاعلً السٌد محمود برهام العربً -  5

 السٌد محمود برهام فتحً خالد/ بملن العطا ابو الشٌخ ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 5919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضوٌنى العبٌدى نعٌم عمرو -  6

 الضوٌنى العبٌدى دمحم  نعٌم/ بملن الغرباوى عزبه العامرة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 5919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضوٌنى العبٌدى نعٌم عمرو -  7

 الضوٌنى العبٌدى نعٌم/ بملن الحمزاوى ش الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 16559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالال شلبى ٌسن هانئ دمحم -  8

 دمحم احمد منصور عبدهللا/ بملن خاطر عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 16515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن صالح حسن احمد احمد -  9

 دمحم عبده محمود محمود احمد/ملن العطا ابو الشٌخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 5919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضوٌنى العبٌدى نعٌم عمرو -  15

 حبوب تجارة نشاط عن م2521-55-56 فى 1518 رلم تاشٌر بموجب الرئٌسى للنشاط فرع الى المٌد هذا تحول ،:   الـتأشٌر

 الضوٌنى العبٌدى نعٌم/ بملن -الغرباوى بعزبة بسكول ومٌزان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 16478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم احمد دمحم مصطفى مى -  11

  رمضان دمحم صالح السٌد/  بملن بالشرٌفٌه منزلٌه وادوات مفروشات معرض نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل مت 25215556 تارٌخ وفً 16478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم احمد دمحم مصطفى مى -  12

 2525/1/3 من اعتبارا الفمى لبٌب دمحم دمحم/ ملن بالشرٌفٌه  موبٌلٌا معرض نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 16478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم احمد دمحم مصطفى مى -  13

 الفمى لبٌب دمحم دمحم/ ملن الشرٌفٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 16478    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غنٌم احمد دمحم مصطفى مى -  14

 رمضان دمحم صالح السٌد/ ملن الشرٌفٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 16514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبداللطٌف سعد نورا -  15

 الصعٌدي عبده دمحم الخضر دمحم/ بملن فوده عزبه-الجمالٌه لٌسا ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 12219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى دمحم محمود السٌد احمد -  16

 فتحى عالم/ملن ناصر شارع سوٌف بنى بندر سوٌف بنى بمحافظة اسمنت مستودع نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 سوٌف بنى بمكتب3981 برلم واودع م2521-55-17 بتارٌخ سوٌف بنً 75993 برلم لٌد 2521/3/6 من اعتبارا اسماعٌل على



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 15254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوف المعاطى ابو السٌد السٌد ابراهٌم -  17

 النصر ابو ٌوسف العربى دمحم/ملن الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 12752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف شلبى شلبى دمحم -  18

 االلفى الدٌن شرف دمحم هٌام/ ملن الفروسات الى النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 16512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم انور حسن دمحم -  19

  فرج الغنى عبد احمد دمحم/ بملن زغلول وسعد الخضٌرى ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 16511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم عبده ماجد احمد -  25

 حسٌن عبده ماهر سماح/ بملن السلطان حً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 16513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشٌر السٌد ابراهٌم محمود دمحم -  21

  على الشربٌنى عبده دمحم/ بملن اوركٌدا لاعه امام زغلول سعد ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى مصطفى منصور سامى احمد -  22

  الجندى مصطفى منصور سامى/  بملن البستان حى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على بدوى ابراهٌم الغنى عبد -  23

  شلتوت العطا ابو دمحم معزوزه/ بملن العروبه مسجد امام_ العروبه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رزق دمحم السٌد -  24

 صبح رزق دمحم دمحم/ بملن االخضر ابو ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 11343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصر السٌد احمد احمد دمحم -  25

 االصبح دمحم السٌد عوضه/بملن العصافره-المطرٌه الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 11343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصر السٌد احمد احمد دمحم -  26

 االصبح دمحم السٌد عوضه/بملن العصافره-المطرٌه الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم همام السٌد حسنى -  27

  دمحم همام السٌد همام/ بملن الشرٌفٌة ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌوان عبده دمحم على -  28

  كٌوان عبده دمحم:  لنبم طاهر الحاج مسجد امام الكفر شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد مصطفى محمود دمحم -  29

  حماد السٌد دمحم محمود دمحم سماح/ بملن البصراط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خاطر المهدى دمحم اسامه دمحم -  35

  الخرٌبى الحلٌم عبد دمحم حسٌن/ بملن الدوله امن بجوار_  الندٌم عبدهللا شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد دمحم الشبراوى رشدى دمحم -  31

 حسٌن الجواد عبد دمحم ابراهٌم السٌد/ بملن ابواالخضر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محلب دمحم الداودى دمحم كرم -  32

 هللا جاب عثمان امانى/بملن هللا جاب ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوٌصر حافظ الحسن ابو على -  33

  مسعد السٌد السٌد/ بملن النساٌمه ،:   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 25215511 تارٌخ وفً 7161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبضاٌة الكنانى السٌد دمحم -  34

 عن رئٌسى محل الى ابوسمرة ابراهٌم سلٌمان/ بملن والمنزالوى مراد السلطان شارع بالمطرٌة الكائن الفرع تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 التعدٌل بعد وشطبه فرع الى 7466 رلم تحت دكرنس بمكتب الممٌد وتعدٌل صٌدلٌة نشاط

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العٌسوى دمحم متولى دمحم احمد -  35

   العٌسوى دمحم متولى دمحم/  بملن فرٌد دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صغٌرة موسى كمال احمد دمحم -  36

  طه رزق الخضر رزق/ بملن طارالم مزلمان بجوار الزراعى الطرٌك ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضهٌرى الحلٌم عبد فهمى سمٌر دمحم -  37

  اللطٌف عبد دمحم احمد/ بملن النساٌمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16529    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرجاوى الباز كمال جمعه احمد -  38

 العال عبد اسماعٌل دمحم سامح/ملن العامره ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المزاز السٌد على عزت السٌد -  39

  سالم السٌد رمضان دمحم نعمات/ بملن المزالزه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌن ابراهٌم طه طه رفعت دمحم -  45

 خفاجة السٌد السٌد رزق/ بملن الجالء ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطاهللا المغاورى جمعه جمعه -  41

 عطاهللا المتولً المغاورى جمعه/  بملن العامرة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 16527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود دمحم -  42

  على السٌد صابر هشام/ بملن شرٌف مٌت ،

 25215511 تارٌخ وفً 13332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌه لالجهزه الطاهرى الى التجارى االسم تعدٌل تم -  43

 حمود التمٌمى السٌد احمد/ ملن الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 13332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌة لالدوات الطاهرى -  44

 حمود التمٌمى السٌد احمد/ ملن الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 16534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى حامد طه دمحم -  45

 جوهر عبده حامد حامد امال/ بملن مصر بنن لفخ ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 16533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم على حلمى -  46

  الحدٌدى دمحم السٌد شٌماء/ بملن االخضر ابو ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 16535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الوهٌدى على دمحم -  47

  حموده على على حفٌظه/ بملن العامره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 16538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق عبده عبده عالء -  48

 االمام معوض احمد حماده/بملن سلسٌل مرجا مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 16539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االزهرى عبده احمد احمد دمحم -  49

 الحسٌنً التمٌمً فاروق مؤمن/ بملن والفواٌلة زغلول سعد ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 16537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البلتاجى دمحم المعاطى ابو ابراهٌم -  55

 احمد البلتاجى دمحم المعاطى ابو/ بملن زٌدان عرب ،:   الـتأشٌر وصف



 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 25215519 تارٌخ وفً 16536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد ابراهٌم الرحٌم عبد شرٌف -  51

 الصده هللا عبد ابراهٌم السٌد/  بملن الفتح عزبة- الجدٌده مصر - المواجد ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخضٌرى حسن احمد حسن امٌنه -  52

 الشرباصى التمٌمى دمحم دمحم حسن/ بملن الضهٌر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سحلول احمد اسماعٌل على مجدى -  53

 سحلول احمد اسماعٌل على/ بملن الجدٌد الكفر_ المرمه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكفافى رفعت دمحم دمحم العربى -  54

 الال عبد المتولى المتولى حازم/ملن الشبراوى عزبه السالم ترعه طرٌك ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم ماهر نجاة -  55

 حنه محمود محمود/ بملن المحكمة بجوار البلد وسط

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعده دمحم دمحم الصدٌك -  56

 احمد الصدٌك هللا عبد حنان/ ملن العصافرة ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 16544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد المرسى شعبان ٌوسف -  57

 العزٌز عبد المرسى شعبان/ بملن حدوس كمٌن بجوار_  وفا ترعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرٌس مصطفى بكر مصطفى دمحم -  58

 الرٌس مصطفى بكر مصطفى ولٌد/ بملن 17ومستجد زغلول سعد ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طمان احمد ابراهٌم ابراهٌم احمد -  59

 سعٌد عبده احمد خلٌل زغلول اٌمان/بملن العزٌزه ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكٌال دمحم عزت دمحم -  65

  حسن محمود عباس مجده/ بملن الكبٌر الجامع بجوار_ بورسعٌد ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخرٌبى احمد مسعد محسن دمحم -  61

 موسى احمد مسعد منى/ ملن امٌره ام فرن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد دمحم دمحم جمعه ثابت -  62

 الجواد ابراهٌم دمحم محسوب/بملن الحوته ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السٌد طعٌمى السٌد نسٌم -  63

  حموده على  مصطفى منصور/ بملن العامره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 16548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصاٌغ الشربٌنى مسعد جهاد ابتهال -  64

 الصاٌغ الشربٌنى مسعد جهاد/ملن البساطى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 13555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد السٌد اٌمان -  65

  اسماعٌل سالم ناظم سمٌر/ بملن الفروسات/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نور ٌوسف عبده دمحم -  66

 العز ابو ٌوسف دمحم السٌد/بملن االولى الترعه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغزاوى رجب حسٌن احمد حسٌن -  67

 رجب حسٌن محموداحمد/ بملن البصراط ،:   الـتأشٌر وصف



 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 25215524 تارٌخ وفً 16511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم عبده ماجد احمد -  68

  احمد سٌد الخمٌسى محمود ممدوح/  بملن سلسٌل مٌت العصر سلطان حى الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى السٌد دمحم ابراهٌم دمحم -  69

  مصطفى السٌد دمحم التمٌمى/ بملن الخضر ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبح دمحم الصانط عادل احمد -  75

 صبح احمد دمحم احمد/ بملن الخضر ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طمان رزق رزق ابراهٌم -  71

 طمان رزق رزق دمحم/بملن حجازي الشهٌد ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 15537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه حسن طه طه مصطفى هانم -  72

 عبدالاله الدٌن محً عصام/بملن نجم عزبة الجمالٌه/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبده عبده ماهر امٌره -  73

 الهوارى حسن دمحم/ بملن شلباٌه عرفات حى فدان 14 منظمة المنزله الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 16556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات دمحم صبٌح على عمرو -  74

 بركات دمحم صبٌح على صبٌح/ملن نور اوالد ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 7923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام دمحم االمام كامل -  75

 االمام دمحم االمام/ ملن  المنزله الفروسات الى تعدل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى دمحم سعد وطنٌه -  76

  فرج محمود سعد سعد/ بملن المطار محطه طرٌك الول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى دمحم سعد وطنٌه -  77

/ بملن المطار محطه طرٌك اول الجمالٌه بالعنوان2525/6/1 من اعتبارا بماله تجاره نشاط عن اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 جنٌها الف خمسون واحد 51555 لدره مال براس فرج محمود سعد سعد

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 11833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد دمحم دمحم -  78

 الدٌن شمس السٌد دمحم السٌد/ ملن الى المالن اسم تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحربى صالح البدوى فاروق دمحم جمال -  79

 الطوابارى ابراهٌم زكرٌا دمحم منال/بملن الموظفٌن ارض 6 ومستجد سلٌمان ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضٌا موسى ٌوسف الفتاح عبد هدى -  85

  ابراهٌم المتولى الدسولى ابراهٌم المتولى/  بملن الدائرى الطرٌك ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر حسن دمحم فتوح اللطٌف عبد دمحم -  81

 جبر حسن دمحم فتوح اللطٌف عبد/ بملن/المدٌنه مجلس ممابل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر احمد المنعم عبد دمحم سكٌنه -  82

 الدسولً احمد احمد السٌد/بملن الشرطه نمطه خلف العزٌزه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه السعٌد دمحم السعٌد -  83

 حسانٌن السعٌد ابراهٌم دمحم/بملن االتحاد-اللطاٌفه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر حسن دمحم فتوح الطٌف عبد -  84

  حسن دمحم فتوح اللطٌف عبد دمحم/ بملن المدٌنه مجلس ممابل الزراعى الطرٌك ،:   الـتأشٌر وصف
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبش دمحم دمحم سامى دمحم -  85

  البسٌونى السٌد السٌد الغفار عبد/ بملن العزٌزه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عوض دمحم دمحم -  86

 علوش السٌد احمد/ بملن والجٌش بركات ش ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف حسن الدمرداش دمحم هانى شادى -  87

  شرف حسن الدمرداش دمحم هانى/ بملن التحرٌر منشٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شندل السٌد الجراٌحى حسن العربى -  88

 السٌد دمحم السعود ابو السعود ابو/ملن االهلى البنن خلف/ المحطه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب على اللطٌف عبد السعود ابو -  89

 حسن على اللطٌف عبد دمحم/بملن العطا ابو الشٌخ ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخمٌسى ٌسن دمحم دمحم دمحم -  95

 الخمٌسى ٌسن دمحم دمحم اٌمن/ بملن حمام الشٌخ االولً الترعه ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 16575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهس احمد على احمد احمد سامح فاٌزه -  91

  مصطفى حسن دمحم رزق/ ملن الجدٌد الكفر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌان عبده احمد احمد رحاب -  92

 حسن عبدالحلٌم حجازي دمحم/ بملن السمن سوق/ حجازي برج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم العزٌز عبد احمد احمد -  93

 سالم على دمحم العزٌز عبد احمد/ ملن الجمامله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد دمحم نصر نجا نصر -  94

 دمحم حسن مرفت/ ملن والرٌس حسان فرٌده شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد ٌعموب لدرى نبٌل -  95

  الخرٌبى الحلٌم دمحم دمحم احمد حسٌن/ بملن الزهراء تماطع الدوله امن ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 8323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلٌم عبد دمحم ابراهٌم احمد -  96

 المصرى احمد حسن جٌهان/ ملن حجازى الشهٌد شارع الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 15946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ٌعموب محمود المتولى دمحم -  97

/ بملن الجدٌده مصر بالعنوان 2521/5/18 من اعتبارا عامه مماوالت مكتب/ نشاط عن اخر رئٌسً افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 جنٌها الف مائه 155555 مال براس اسماعٌل ٌعموب محمود المتولً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والدٌكور لالثاث وود الشهاوى -  98

 الشهاوى السٌد السٌد عزت/ بملن المحالوى لرٌه الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 16576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ٌعموب دمحمو المتولى احمد -  99

  اسماعٌل ٌعموب محمود المتولى/  بملن الجدٌده مصر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 16577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل انور الناصر عبد دمحم -  155

 محمود اسماعٌل انور الناصر عبد/بملن الطوابره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 15946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ٌعموب محمود المتولً دمحم -  151

 اسماعٌل ٌعموب محمود المتولً/ بملن الجدٌدة مصر ،:   الـتأشٌر وصف
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