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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 31744 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   هاشم عبدالسالم حسن حسٌن على -  1

 . حموده سالمه عٌد حسن/ بملن الطرفاٌه كوم:  بجهة ،.  حالله صالون

 مالبس بٌع عن 31773 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   اسكندر سعد ناجح ابانوب -  2

 . سولاير فرٌد رٌاض/ بملن المدارس شارع:  بجهة ،.  جاهزه

 حظٌره عن 31777 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب على عبدالمعز دمحم احمد -  3

 رجب على المعز عبد دمحم/  بملن 9/4 ابٌس الدوار كفر بندر:  بجهة ، البان مواشى

 جاهزة مالبس بٌع عن 31792 برلم 21211319 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد على امٌن منال -  4

 مصطفى دمحم دمحم دمحم سعٌد/  بملن شحاته سٌدى - خطاب شارع:  بجهة ، ومفروشات

 تجهٌز محطه عن 28138 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف هللا فتح كمال صبحى -  5

 غازى سٌدى الطوٌله ناحٌه الدوار كفر مركز:  بجهة ، زراعٌه حاصالت وتعبئه

 مكتب عن 31921 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى البشٌر دمحم ٌوسف حسن -  6

 . أبوحسن عٌد سعد باتعه/  بملن - 6 أبٌس:  بجهة ،.  مماوالت

 مواشى حظٌره عن 31921 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم سعد ربٌع -  7

 مصطفى جاد شعبان خالد/  بملن - بسٌونى منشٌه:  بجهة ، للتسمٌن

 ، معادن مخرطة عن 31812 برلم 21211311 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم زكرٌا عمر عبده -  8

 ابوزٌد عمر دمحم وافى/  بملن غازى سٌدى - الحاجر امٌن دمحم عزبة:  بجهة

 تجهٌز محطه عن 28138 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف هللا فتح كمال صبحى -  9

/  بملن غازي سٌدي - عبدهللا حسن.عزبه بالعنون الكائن صناعٌه منظفات تعبئه بنشاط الرئٌسى:  بجهة ، زراعٌه حاصالت وتعبئه

 . هللا فتح كمال صبحً

 عن 31811 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوضاهر عبدالحلٌم عوض عبدالعال -  11

 . دمحممطر حسن فوزٌة/  بملن بولٌن:  بجهة ،.  والتسمٌن االلبان النتاج مواشً حظٌرة

 تجارة عن 31822 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روتان احمد احمد صمر احمد -  11

 اسماعٌل احمد دمحم نعمه/  بملن العكرٌشه جوهر عزبة:  بجهة ، بالستٌن اكٌاس

 مواد تجاره عن 31859 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن عثمان عماد -  12

 محمود حسن عثمان هانى/  بملن حسنى جواد_  الصخره_  ابوخلٌفه كوم_  حمص ابو:  بجهة ، غذائٌه

 عن 31861 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هٌكل احمد على عبدالغنى على محمود -  13

_  الترعه شارع_  الدوار كفر بندر:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما)  ستٌشن بالى

 محمود عبدالحمٌد عبدالوهاب دمحم/  بملن نظٌر

.  نجارة ورشة عن 31873 برلم 21211321 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج عبدهللا دمحم محمود -  14

 . عبدهللا فؤاد صبرى مها/  بملن - الوسطانٌة:  بجهة ،

 ، ممهى عن 31871 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدهللا اسماعٌل عماد -  15

 دمحم عبدالجواد رشاد احمد/  بملن - التحرٌر شمال 21 لرٌه - المطامٌر ابو:  بجهة
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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

 عن 31882 برلم 21211322 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالحسٌب ابراهٌم ٌسرى -  16

 عبدهللا ابراهٌم الجم صفاء/  بملن المحكمة شارع:  بجهة ، والتورٌدات والكهربائٌه المٌكانٌكٌة والتركٌبات عامة مماوالت

 مصنع عن 31757 برلم 21211313 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض أحمد ابراهٌم أحمد دمحم -  17

 . عرفه غازى بسٌونى أشرف/  بملن - لولٌن ق طرٌك:  بجهة ،.  بسكوٌت

 حظٌره عن 8953 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشوره عبدالحمٌد سعٌد رافت -  18

 الجمال عبدالنبى شعبان عناٌات/  بملن حسنى جواد_  حمص ابو:  بجهة ، والبان تسمٌن مواشى

 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجارة حمدهللا -  19

 . حموده سعد ٌحى الهام/  بملن الفرج كوم:  بجهة ،.  وموتوسٌكالت وتكاتن تورسٌكالت معرض عن 31767 برلم

 حظٌره عن 8953 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشوره عبدالحمٌد سعٌد رافت -  21

 المحلٌة الوحدة/  بملن حسن بجواد 5 رلم بمحل كائن والبان تسمٌن مواشى حظٌره بنشاط الرئٌسً:  بجهة ، والبان تسمٌن مواشى

 عن 31817 برلم 21211311 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مسعود عبدالجواد مسعود اٌناس -  21

 رٌان دمحم شعبان دمحم/  بملن زهرة - المصمودى:  بجهة ، منشار ورشة

 حظٌرة عن 31912 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا محمود جوٌده جادهللا -  22

 جادهللا محمود جوٌده/  بملن بطورس 3 اجون:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 صالون عن 31914 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد أحمد محمود أحمد دمحم -  23

 . علً نصر السٌد نصر/  بملن - دفشو العرٌشة:  بجهة ،.  حالله

 وتورٌد حفر عن 31829 برلم 21211315 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه السٌد صبحى سامى -  24

 ٌوسف عبدالفتاح بسٌونى هناء/  بملن بولٌن:  بجهة ، وطرق بناء مواد

 مكتب عن 31831 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب دمحم محمود اٌمن -  25

 منصور على عبدالجلٌل دمحم ماجدة/  بملن الفراكة شارع خالد عزبة:  بجهة ، طبٌه مستلزمات

 عن 31843 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دراز عبدالحمٌد عبدالرحمن على السٌد -  26

 . عبدالممصود عبدالهادى احمد/ بملن البلد الدوار كفر من متفرع ٌونس دمحم شارع:  بجهة ،.  مالبس تصنٌع ورشة

 مكتب عن 31868 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب أحمد سٌد حامد منال -  27

 . الخولى رزق موسى صبحى/  بملن - الخٌرى روضة:  بجهة ،.  متكاملة مماوالت

 لتجارة مكتب عن 31876 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرابلى دمحم طه دمحم -  28

 حسان عبدهللا لٌلً/  بملن - الجملة سوق خلف الماهرة شارع:  بجهة ،.  الحٌوانى االنتاج ولوازم الزراعٌة والمبٌدات االسمده

 . عطاهللا

 تجارة عن 31889 برلم 21211323 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عوض دمحم صبحى مصطفى -  29

 . السٌد عوض دمحم صبحى/  بملن - مصر شركة مساكن شارع:  بجهة ،.  رٌاضٌة أجهزة

 برمجة عن 31821 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بدر السٌد ناجح السٌد -  31

 ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  برامج ونظم حاسبات

 شعٌب بدر السٌد دمحم/  بملن المهاجرٌن:  بجهة

 31835 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالحى عبدالوهاب ابراهٌم نصر ٌاسر -  31

 رمضان عبدالعظٌم حمدٌة/  بملن - المزاز معمل - هللا حسب سكة:  بجهة ، عامة مماوالت عن
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ادوات عن 31841 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس ابراهٌم ٌونس فتحٌه -  32

 احمد سٌد عبدالبارى انور/  بملن الشرلٌه بلمطر عٌسى اوالد نجع:  بجهة ، ائٌهكهرب

 مكتب عن 31742 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم جبر رجب شعبان دمحم -  33

 ابراهٌم جبر رجب شعبان/  بملن بردله:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 سوبر عن 31764 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌداحمد سعد اسماعٌل عمرو -  34

 رخا سٌداحمد سعد اسماعٌل/  بملن زهران برج المحور شارع من المحكمه شارع:  بجهة ، ماركت

 صناعه عن 31856 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم عطٌه هللا فتح عالء -  35

 حسن دمحم السٌد دمحم/  بملن البسلمون:  بجهة ، االلومٌتال وتورٌد

 بٌع عن 31896 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمٌح دمحم عبدالمادر خمٌس ابراهٌم -  36

 حسنٌن مسعود ٌحً/  بملن - الوسطانٌه:  بجهة ، المونتال

 مكتب عن 31791 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالممصود حسن دمحم ابراهٌم -  37

 . النكالوى عبدالممصود حسن دمحم/  بملن - بردله:  بجهة ،.  متكامله عمومٌه مماوالت

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزٌات خضر اسماعٌل سعد دمحم)  األلبان منتجات لبٌع الزٌات -  38

 سعاد/  بملن - دمنهور مولف شارع من جبرٌل أحمد شارع:  بجهة ،.  األلبان منتجات بٌع عن 31915 برلم 21211328

 . منصور عبدالحلٌم

 عن 31919 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شحاته االسالم سٌف/ د صٌدلٌة -  39

 . شحاته حسن رمضان عوض/ بملن المهاجرٌن ـ االٌمان شارع:  بجهة ،.  صٌدلٌة

 حظٌرة عن 31814 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نوٌر عبدربه محمود دمحم حسام -  41

 . اسماعٌل صالح عبدالونٌس مرٌم/  بملن - بولٌن.م:  بجهة ،.  والتسمٌن االلبان النتاج مواشً

 مواشى حظٌره عن 31842 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن محمود دمحم ساره -  41

 لطوش عبدالسالم عٌسى دمحم/  بملن دفشو كوم الروٌعى كدوه:  بجهة ، البان

 مواشى حظٌره عن 31851 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطب زكى فوزى دعاء -  42

 صباح ربه عبد سمٌر دمحم/  بملن غازى سٌدى شارعع:  بجهة ، االلبان النتاج

 بٌع عن 31886 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى عبدهللا ناجد دمحم حازم -  43

 سالمه ٌوسف دمحم السٌد/  بملن االدكاوى:  بجهة ، والدواجن الحٌوانى االنتاج مزارع مستلزمات

 حظٌره عن 18849 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه عبدالسالم امٌن السٌد -  44

 .عبدالسمٌع عوض زغلول نجوى/  بملن شنودة سعد عزبة:  بجهة ، حالب مواشى

 حظٌره عن 18849 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه عبدالسالم امٌن السٌد -  45

 الرحٌم عبد احمد ثناء:  ملن/  النمرٌه/  سعد بعزبة وكائن بمالة بنشاط:  الرئٌسً:  بجهة ، حالب مواشى

 تجاره عن 31895 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حسن موسى السٌده -  46

 عبدربه عبدالرحمن منصور على/  بملن 5/  5 ابٌس:  بجهة ، اعالف

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجاره سعد معرض) هٌوب عبدالحمٌد سعد سامى -  47

 - المطامٌر ابو:  بجهة ، وموتوسٌكالت وتكاتن تروسٌكالت معرض عن 31766 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111

 هٌوب عبدالحمٌد هٌوب عطٌه/  بملن - الحالوجه
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

.  بمالــــة عن 31791 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   على محمود السٌد رافت هالة -  48

 . دمحم عبدالحمٌد سٌدال فاتن/  بملن األمراء:  بجهة ،

 عن 31926 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب مؤمن عبدالهادى عبدالرحمن -  49

 هللا جاب مؤمن عبدالهادى/ بملن - الحاجر:  بجهة ، البان مواشى حظٌره

 عن 31788 برلم 21211319 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعبدهللا احمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز -  51

 عبدالحلٌم على تهانى/  بملن حرب طلعت حى سعٌد بور شارع:  بجهة ، طبٌه مستلزمات تورٌد
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 حامد عبدالعزٌز سالم عبدالحمٌد/  بملن المهدٌه:  بجهة ، واسمده

 مبٌدات عن 27495 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ٌونس جادهللا سالمه -  52

 ٌونس جادهللا/  بملن ابوالعدا السنجك عزبة بالعنوان جنٌه 111111 مال براس مواشى حظٌرة بنشاط الرئٌسى:  بجهة ، واسمده

 - ابراهٌم حسن

 شنابر بٌع عن 31815 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرغنى دمحم على عادل على -  53

 عبدالستار عبدالرحٌم اٌهاب/  بملن العمده شارع:  بجهة ، طبٌه
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 . حنٌش حكٌم عبدالستار/ بملن الفرج كوم:  بجهة ،.  والماعز االغنام لتربٌة

 غٌار عن 31875 برلم 21211322 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد دمحم عبدالبدٌع ٌحٌى دمحم -  56

 . دمحم عبدالبدٌع ٌحٌى/ بملن دفشو ـ طه عزبة:  بجهة ،.  زٌت

 عن 31743 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  رضوان علً ابراهٌم علً أمٌر -  57

 . حسن دمحم حسن أحمد/  بملن - غازى سٌدى:  بجهة ،.  حالب مواشى ححظٌرة
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 . الصافى على محمود على/  بملن - لافلة - عوٌنة عزبة:  بجهة ، األلبان إلنتاج مواشً حظٌرة

 حظٌرة عن 31762 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد على سالم عاٌدة -  59

 حسٌن السٌد عبدالحى شاهٌن/  بملن كٌل محله حمد عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى
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 . شتا دمحم السٌد ابراهٌم/  بملن - دفشو الربعمائة:  بجهة ،.  سٌارات بٌع

 مصنع عن 21163 برلم 21211319 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  61

 عبدالمنعم عزة/ بملن الشعراوى متولى المهدٌه المرلب علم الشموع مدخل:  بجهة ،.  عامه صحة ومبٌدات ومخصبات مبٌدات

 . بلتاجى عبدهللا

 مصنع عن 21163 برلم 21211319 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  62

 وصحة زراعٌه ومخصبات زراعٌه افات مبٌدات بٌع بنشاط(: 1) اخر رئٌسً:  بجهة ،.  عامه صحة ومبٌدات ومخصبات مبٌدات

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/  بملن الفكرٌه المدرسة شارع بشبرا كائن ستار كٌم تجارٌه بسمة جنٌه111111 برأسمال عامه

 مصنع عن 21163 برلم 21211319 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  63

 جنٌه511111 برأسمال"  مماوالت ومكتب ادارى ممر بنشاط(: 2) اخر رئٌسً:  بجهة ،.  عامه صحة ومبٌدات ومخصبات مبٌدات
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 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
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 . مرسى علً دمحم هشام/  بملن - خالد عزبة الكنٌسة بجوار سالم رجب شارع اخر:  بجهة ،.  مالبس ورشة

 مصنع عن 21163 برلم 21211319 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  65

 الزراعى مصر اسكندرٌه طرٌك 45 بالكٌلو كائن تصدٌر و استٌراد:  الرئٌسً:  بجهة ،.  عامه صحة ومبٌدات ومخصبات مبٌدات

 . شلبى عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن سحالى لرٌة -

 مماوالت مكتب عن 31912 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب خطاب فؤاد أحمد -  66

 . خطاب خطاب فؤاد أسامه/  بملن - لولٌن - زهره:  بجهة ،. 

 بجهة ، صٌدلٌه عن 31914 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه اٌمان/  د صٌدلٌه -  67

 عٌسوى حسن عبدالفتاح ورثه/  بملن بولٌن منشأه: 

 حظٌرة عن 31925 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرلاوى دمحم عبدالمولً حسن -  68

 . أبوصالح ٌوسف عبدالجواد أمنه/  بملن - غازى سٌدى:  بجهة ،.  األلبان النتاج مواشى

 حظٌرة عن 31928 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالسٌد مختار حاتم -  69

 فوده دمحم السٌد غالٌة/  بملن ٌونس منشاة:  بجهة ، المواشى لتجارة

 تجهٌز مصنع عن 31798 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلٌل عمر هللا نصر دمحم -  71

 شلٌل عمر هللا نصر عمر/  بملن - غازى سٌدى الشباسٌه - الدوار كفر مركز:  بجهة ، مخلل

 عن 31828 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالحمٌد عادل كسبان محمود -  71

 عامر دمحم عبدالحمٌد عادل/  بملن عامر منشاة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌرة

 حظٌره عن 31839 برلم 21211316 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌف ابو صمر ضٌف محمود -  72

 صمر ضٌف خلٌل/  بملن حسنى عزبه الهلباوى منشأه:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 عن 31731 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار ابراهٌم عبدالسالم مصطفى دمحم -  73

 العطار ابراهٌم عبدالسالم مصطفى/  بملن ابولٌر لومبانٌه الكبرى الشعٌره:  بجهة ، هبمال

 مواشى حظٌرة عن 31737 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا على احمد عزة -  74

 حسن على رشاد شعبان/  بملن غطاس بركه  - المصرى ابراهٌم عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج

 بٌع عن 31854 برلم 21211317 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر دمحم عوض السعٌد دمحم هٌثم -  75

 عبدهللا دمحم عطٌه حسٌن/  بملن - ٌولٌو26 شارع - الدوار كفر بندر:  بجهة ، سجاد

 بماله عن 31751 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم ٌوسف عزالدٌن عاٌده -  76

 . عبدالعال دمحم أحمد دمحم/  بملن - السبله المناطر شارع:  بجهة ،.  جافه

 حظٌرة عن 31732 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدموكى دمحم عبدالفتاح عطٌه -  77

 دمحم عبدالفتاح جمال سامى/  بملن الكناٌس:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 حظٌرة عن 31754 برلم 21211313 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمود محمود سعٌد عٌد -  78

 النجار محمود محمود عبدالجلٌل/  بملن - البركه كوم لرٌه الغرٌانى عزبه- الدوار كفر مركز:  بجهة ، تسمٌن مواشى

 مالبس تجارة عن 31751 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مهدى سٌد طه -  79

 فرج مهدى سٌد احمد/  بملن الجدٌده السكه خلف العمدة ارض - الجالء شارع:  بجهة ، جمله جاهزة

 خرده تجارة عن 31771 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم احمد خلف خلٌفه -  81

 على عبدالصمد سلٌم حٌاه/  بملن - البوسته بجوار السناهره سلٌم كفر - الدوار كفر مركز:  بجهة ،



 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

 عن 31778 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالحلٌم خضر عبدالحلٌم خضر -  81

 . عبدالحلٌم خضر عبدالحلٌم/ بملن عامر منشٌة ـ هلل عزبة:  بجهة ،.  األلبان النتاج مواشى حظٌرة

 تجارة عن 31781 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان معوض جابر امانى -  82

 كرٌم صالح جمعه خمٌس/  بملن - ٌزانهالم عدلى - الدوار كفر بندر:  بجهة ، محمول وخدمات واكسسوارات مستلزمات

 ورشة عن 31794 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخمارى متولى خمٌس فؤاد دمحم -  83

 فؤاد/  بملن سكان مصر امام شومان كافتٌرٌا جانب من المحكمه شارع من متفرع االدكاوى زكى شارع 4:  بجهة ، الومٌتال

 الخمارى متولى خمٌس

 سداد مكتب عن 31796 برلم 21211319 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم النبوى عبدالبدٌع دمحم -  84

 الخطٌب شعبان سعد سعٌد/  بملن الجدٌده المٌزانه - صبحى شارع:  بجهة ، الكترونى

 محطة عن 31816 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشٌر لطب عبدالعال ابراهٌم -  85

 ضٌف عبدالحمٌد هاله/  بملن الساحلى الدولى الطرٌك من متفرع 45 طرٌك - الدوار كفر مركز:  بجهة ، سٌارات وخدمة تموٌن

 احمد

 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   البساتٌنى احمد عبدالمطلب العابدٌن زٌن الدٌن محى -  86

 . ملكه/ بملن المروة برج:  بجهة ،.  كلٌن دراى عن 31827

 عن 31865 برلم 21211321 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدالممصود دمحم الماسم أحمد -  87

 والموانٌن للوائح طبما والتصدٌر االستٌراد وعموم الدواجن وتجارة الغٌر لدى وتصنٌعها االعالف واضافات االعالف وتداول بٌع

 . البطراوى ابراهٌم السٌد/  بملن - الدراوٌة:  بجهة ،.  لذلن المنظمة

 مكتب عن 22527 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى على احمد شعبان احمد -  88

 على احمد شعبان/  بملن - العطا ابو لرٌه - النوبارٌه:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 مكتب عن 22527 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى على احمد شعبان احمد -  89

 على احمد شعبان/  بملن - العطا ابو لرٌه - بالنوبارٌه كائن بناء مواد بنشاط:  الرئٌسى:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 صناعة عن 31931 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون هلٌل عبدالعزٌز رضا -  91

 . عبدالخلٌل علوانى فوزى بسٌمه/  بملن - زهره علً الحاج:  بجهة ،.  الجاهزة والمنسوجات المالبس

 محل عن 31884 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس حسن شولً دمحم اسالم -  91

 . عباس متولى حسن شولى دمحم/  بملن - نظٌر - بورسعٌد شارع:  بجهة ،.  دواجن

 ، عربى منجد عن 31891 برلم 21211327 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسبو جمعه ولٌد -  92

 عبداللطٌف دمحم شرٌف/  بملن عزب االربع:  بجهة

 وجبات مطعم عن 31726 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرٌج أحمد دمحم أحمد فاٌزة -  93

 . ندا عبدالمنعم خالد/  بملن - الحدائك شارع الحلوانى أبراج:  بجهة ،.  صٌنٌة

 عن 31729 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الخولى دمحم عبدالعزٌز فتحى نجالء -  94

 . ابراهٌم دمحم فهمى دمحم/ بملن األولاف منشأة ـ الشرلٌه الترعه شارع:  بجهة ،.  بماله

 ، جٌم مركز عن 31735 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حفنى احمد ماهر -  95

 حسن عبدالحمٌد نعمه/  بملن الصحى الصرف بجوار البلد البٌضا:  بجهة

 ، مفروشات عن 31756 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عصفور على حمدى اٌمان -  96

 المدخوم السٌد سعد عباس/  بملن البحرٌه النخله:  بجهة



 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

 مواشى حظٌرة عن 31782 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمل عبدالحمٌد دمحم فاتن -  97
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 سرحان ابراهٌم دمحم فؤاد سرحان/  ملنب البحرٌة النخله منشه برون ع:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   المغازى حامد ابراهٌم دمحم صبرى(  العمومٌة للمماوالت المغازى) -  111

 المغازى حامد ابراهٌم دمحم/ بملن األولاف منشأة ـ عطا شارع 3:  بجهة ،.  عمومٌة مماوالت مكتب عن 31831 برلم 21211315

. 

 تجارة عن 31846 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدٌن احمد دمحم عبدالسالم -  111

 ٌوسف دمحم احمد محمود/  بملن المصرى عزٌز خلف:  بجهة ، كهربائٌة اجهزة

 عن 31847 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالحمٌد ابراهٌم احمد -  112

 دمحم عبدالرحمن ناصر محمود/  بملن المٌزانه بٌبرس شارع تماطع العواٌد مولف شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 بٌع عن 31891 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسال هللا رزق بربرى دمحم -  113

 اسماعٌل مبرون دمحم/  بملن الشامله مستشفى امام - الدوار كفر بندر:  بجهة ، بالجمله ودواجن اعالف

 بٌع عن 31891 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسال هللا رزق بربرى دمحم -  114

 علوانى عبدالمولى عبدالوكٌل اٌمن/  بملن - البلد الشوكه:  الرئٌسى:  بجهة ، بالجمله ودواجن اعالف

 عن 31893 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم عبدالعزٌز حماصه -  115

 حمٌده جمعه سلٌمان صبرى/  بملن العرلوب:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌرة

 ، اسمان بٌع عن 31741 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا فضل سعٌد احمد دمحم -  116

 البنا فضل سعٌد احمد/  بملن - الحمد برج بجوار المحكمه شارع - الدوار كفر بندر:  بجهة

 مكتب عن 31748 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه ابراهٌم علً أحمد -  117

 . عطٌه عبدالسالم خمٌس/  بملن - البحرى بالنشو األول الدور المرى أم مسجد بجوار:  بجهة ،.  تمماوال

)  مكتبة عن 31749 برلم 21211313 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خٌر احمد عبدالعاطى رشاد -  118

 دمحم دمحم الصافى ابراهٌم/  بملن الشاملة شارع:  بجهة ،(  التصوٌر ماكٌنات ماعدا

 حظٌرة عن 31787 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدهللا الدسولى دمحم حسن -  119

 . عبدهللا الدسولى دمحم ولٌد/  بملن 8/  3 ابٌس:  بجهة ،.  والبان تسمٌن مواشً

 حظٌرة عن 31813 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالممصود دمحم معوض اٌمان -  111

 عبدالعزٌز شعبان متولى/  بملن الكناٌس ارمانى:  بجهة ، والتسمٌن االلبان النتاج مواشى

 عن 31913 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   المادوس هللا عطا دمحم ٌسرى هانى -  111

 . المادوسى هللا عطا دمحم ٌسرى هشام/ بملن البركة كوم:  بجهة ،.  الزراعٌة الحاصالت وتورٌد وتعبئة فرز

 عن 31931 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مسعود عبدالجواد مسعود وائل -  112

 دمحم مسعود عبدالجواد مسعود/  بملن - البسلمون - سلومه:  بجهة ، واصالح وهدم انشاء مماوالت

 حظٌرة عن 31813 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم معناوى فهمى سامٌه -  113

 . لاسم أحمد أحمد مصطفى/  بملن - ثانى فصل 1 نمرة - دفشو حوض:  بجهة ،.  حٌوانى انتاج مواشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 31826 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى عبدالحمٌد نٌسا عبدالحمٌد -  114

 هناء/  بملن - المكمورة - شحاته سٌدى - الدوار كفر مركز:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد) داخلٌه رحالت مكتب

 انٌس عبدالحمٌد

 عن 31841 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ٌوسف عبدالعزٌز حسنى احمد -  115

 شحاته ٌوسف دمحم رجب/  بملن لافله:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌره

 عن 31867 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشول اسماعٌل عبدالعزٌز دمحم أحمد -  116

 . هاشم عبدالمولً السٌد/  بملن - الوسطانٌة:  بجهة ،.  طبٌة مستلزمات

 عن 31887 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى لطب احمد شعبان احمد -  117

 حمٌده عبدالحلٌم عبدالمنعم نادٌه/  بملن بسٌونى منشأه الدوار كفر مركز:  بجهة ، عامه مماوالت

 حظٌرة عن 31892 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى دمحم مختار رجب -  118

 . دمحم مختار سعٌد محمود/  بملن - غازى سٌدى:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشى

 31733 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السندٌونى حسن مصطفى ابراهٌم صابر -  119

 السندٌونى حسن مصطفً ابراهٌم/  بملن الصحراوى الماهره اسكندرٌه طرٌك 87 ن النوبارٌه:  بجهة ، تسمٌن مواشى حظٌره عن

 تجارة عن 31734 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌر أبوالٌزٌد هللا عطا حسن -  121

 . ابراهٌم دمحم زهران/  بملن - أنطونٌادس الكٌماوٌات مساكن ش:  بجهة ،.  المفروشات

 مصنع عن 31763 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع احمد ابراهٌم عمر -  121

 احمد ابراهٌم عمر تامر/  بملن - غازى سٌدى - االصالح صدلى - الدوار كفر مركز:  بجهة ، مخلالت تجهٌز

 حظٌرة عن 31759 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجٌد ابراهٌم سلٌمان حنان -  122

 عبده الصافى على منصور/  بملن لافله عوٌنه عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 معرض عن 31755 برلم 21211313 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌادم صابر ناصف على خالد -  123

 ٌادم صابر ناصف على/  بملن الجدٌده السكه:  بجهة ، سٌارات

 حظٌرة عن 31775 برلم 21211317 فى لٌد ، 3511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عوض عبدهللا عزازى ولٌد -  124

 . عوض عبدهللا عزازى/ بملن الفرج كوم:  بجهة ،.  المواشى لتجارة

 عن 31781 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر أحمد نورالدٌن أحمد دمحم -  125

 . أحمد نورالدٌن أحمد دمحم أحمد/  بملن - ٌولٌو 26 شارع من الكرنن شارع:  بجهة ،.  محمول وخدمات واكسسوارات مستلزمات

 جافه بماله عن 31779 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌعموب صبرى البدرى عٌاد -  126

 ٌعموب صبرى البدرى/  بملن شحاته اسماعٌل شارع من الجدٌد هللا فتح شارع:  بجهة ،

 عن 31799 برلم 21211311 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البٌطار حسن دمحم حسن جمال دمحم -  127

 . حسن دمحم حسن جمال مؤمن/  بملن - عرابى أحمد شارع من الشٌخ شارع:  بجهة ،.  والغساالت والسخانات الثالجات تجارة

 عن 31817 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسٌن احمد سٌد عوض دمحم عوض -  128

 عمر دمحم عمر احمد/  بملن لثانٌه الدفعه 39 العمار:  بجهة ، الطاله وتوفٌر والبٌئه المٌاه لمعالجه مكتب

 حظٌره عن 12761 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه انصاري رمضان دمحم -  129

 انصارى رمضان انصارى/  لنبم غازى سٌدى كومبو:  بجهة ، والبان مواشى

 حظٌره عن 12761 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه انصاري رمضان دمحم -  131

 عبدربه انصارى رمضان/  بملن غازى سٌدى/  كومبو عزبة".  بمالة" بنشاط:  الرئٌسً:  بجهة ، والبان مواشى



 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

 بٌع عن 31917 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالحمٌد فكرى ٌونس -  131

 خلٌل رجب احمد/  بملن رٌاض عبدالمنعم شارع المحلٌه الوحده عمارة:  بجهة ، مالبس

 لطع عن 31918 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  132

 ابوبكر محمود شفٌك مصطفى/  بملن الجدٌدة المنشٌة:  بجهة ، سٌارات غٌار

 تجاره عن 31929 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النٌاد دمحم دمحم فوزى دمحم -  133

 رزق دمحم شحاته عبدالعاطى جمال/  بملن المراكبٌه حرب طلعت حى بورسعٌد:  بجهة ، الورلٌه والمنتجات المنظفات

 حظٌره عن 31821 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد فرحات حسام -  134

 دمحم احمد فرحات دمحم/  بملن امس دٌر:  بجهة ، والبان تسمٌن المواشى

 بٌع عن 31825 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالمادر جوده عبدالعزٌز شاكر -  135

 . عبدالعلٌم محمود هند/ بملن عبدالعلٌم محمود شارع:  بجهة ،.  زراعٌة آالت غٌار لطع

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الجاهزة للمالبس الشناوى)  الشناوى عبده الشناوى احمد -  136

 الشناوى عبده الشناوى دمحم/  بملن دسونس الوكٌل عبدهللا عزبة:  بجهة ، مالبس مصنع عن 31838 برلم 21211316

 عن 31894 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب مؤمن حسٌن عبدالكرٌم -  137

 حسن انىعلم شعٌب خضره/  بملن الحاجر:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌره

 مماوالت مكتب عن 31741 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى زكى دمحم حماده -  138

 الشامى زكى دمحم رمضان/  بملن البحرى النشو:  بجهة ،

 عن 31725 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصٌحى السٌد دمحم رجب روحٌة -  139

 محمود عبدهللا على/  بملن البركة كوم:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌرة

 بالٌتات تجهٌز عن 19656 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرٌب دمحم دمحم حسن -  141

 على ابراهٌم رزق منال/  بملن غازى سٌدى:  بجهة ، خشبٌه

 بالٌتات تجهٌز عن 19656 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرٌب دمحم دمحم حسن -  141

 . دمحم دمحم حسن دمحم/   بملن غازى بسٌدى الكائن خشبٌه بالٌتات تجهٌز بنشاط:  الرئٌسى:  بجهة ، خشبٌه

 عن 31814 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالحلٌم رجب عبدالحلٌم -  142

 عبدالجواد عبدالحلٌم رجب دمحم/  بملن دفشو - الدولى الطرٌك - الكراكول عزبة:  بجهة ، سٌارات معرض

 مكتب عن 31816 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حلفاوى دمحم ابراهٌم سعد دمحم -  143

 . سعد السٌد احمد/ بملن العكرٌشة:  بجهة ،.  مماوالت

 اعالف تجارة عن 31818 برلم 21211314 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف علً عطٌة جابر -  144

 خلف علً عطٌة سمٌر/  بملن السرٌع الطرٌك:  بجهة ، زراعٌة ومخصبات

 مالبس بٌع عن 31765 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه احمد ابراهٌم سلوى -  145

 السعد ابو عوض ابراهٌم على/  بملن كامل مصطفى ش من متفرع النصر ش_  المطامٌر ابو:  بجهة ، جاهزه

 عن 31774 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شراره ابراهٌم دمحم فتحى احمد -  146

 . شراره ابراهٌم دمحم فتحى/ بملن الكبرى مرجان ـ لولٌن:  بجهة ،.  المساحه وأعمال متكامله عمومٌة مماوالت

 كافٌتٌرٌا عن 31793 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ٌوسف احمد احمد مصطفى -  147

 . نمٌر حسن حسن نعٌمة/  بملن الجمهورٌه شارع من غزة شارع:  بجهة ،. 



 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

 مكتب عن 31837 برلم 21211316 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالداٌم عبدالموى طاهر كرٌمة -  148

 طرفاٌه عبدالموى ٌونس مختار/  بملن بطورس ابوطرفاٌه عزبة:  بجهة ، البناء معدات لتاجٌر

 محمول شحن عن 31851 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن زكى ابراهٌم دمحم -  149

 شاهٌن مرسى العزٌز عبد دمحم/  بملن الزراعى االصالح 2 رلم عماره ناصر شارع:  بجهة ،

 ادوات عن 31855 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهٌم دمحم دمحمٌن -  151

 عسل ابراهٌم احمد حنان/  بملن عرابى - 4/ 9 لرٌة ابٌس:  بجهة ، كهربائٌة

 عن 31871 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالواحد اشرف حماده -  151

 دمحم ابراهٌم عبدالواحد اشرف/  بملن - البٌضاء العزبه - المطامٌر ابو:  بجهة ، سٌارات معرض

 مزرعه عن 31883 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن عمر السٌد دمحم شادٌه -  152

 جبر على السٌد على/  بملن - اشو كوم مدخل عثمان كنج السرٌع محوالت بجوار - الدوار كفر مركز:  بجهة ، تسمٌن دواجن

 عن 31899 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على عبدالسمٌع على احمد -  153

 مصطفى على عبدالسمٌع على رمضان/  بملن غازي سٌدى الجمال فرج عزبه:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظٌره

 بماله تجاره عن 31916 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح عبدالعلٌم احمد اسالم -  154

 الصاوى عبدالرحمن عبدالواحد اٌناس/  بملن - المهاجرٌن المعلمٌن ارض طالب ابى بن على شارع:  بجهة ، وفاكهه وخضروات

 حظٌرة عن 31924 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى سعٌد السٌد زكٌه -  155

 . عٌاد ابراهٌم السٌد مصطفى/  بملن - 5 أبٌس:  بجهة ،.  وألبان تسمٌن مواشى

 عن 31927 برلم 21211331 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صهٌب عبدالهادى الصافى نوره -  156

 . حسن حمٌده دمحم/  بملن - البركة كوم:  بجهة ،.  االلبان النتاج حظٌره

 31727 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مصطفى كامل دمحم على دمحم مصطفى دمحم -  157

 . مرزوق محمود كامل دمحم احمد/ بملن دفشو ـ طه عزبة:  بجهة ،.  بن وتعئبة بٌع عن

 عن 31724 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه ٌوسف حسن مصطفى ابراهٌم -  158

 . الشطانوفً أحمد أحمد فتحى دمحم/  بملن - دفشو طه عزبة - العالً التٌار شارع:  بجهة ،.  الموٌتال وتركٌب تصنٌع مكتب

 تجارة عن 31752 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح هاشم ممدوح أحمد -  159

 . علً السٌد سعد أحمد/  بملن - المحطة - شاهٌن صٌدلٌة شارع:  بجهة ،.  مٌاه فالتر وتوزٌع

 عن 31771 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على بسٌونى عبدهللا محمود -  161

 فاٌد عبدالحلٌم بشٌر امال/  بملن - المولف بجوار - زهرة - الدوار كفر مركز:  بجهة ، اعالف تجارة

 حظٌرة عن 31795 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   اسماعٌل خلٌل السٌد اسالم -  161

 سٌداحمد الدٌن محى فاطمة/  بملن كفرالدوار 3 ابٌس:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشً

 عن 28586 برلم 21211314 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  162

 عبٌد حسن على زغلول/  بملن العالى البٌه عزبه:  بجهة ، والبان تسمٌن مواشى حظٌره

 مالبس عن 31916 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم أحمد عبدالرحمن دمحم -  163

 . الدٌب محمود فتحى خمٌس/  بملن - المهاجرٌن:  بجهة ،.  جاهزة

 مكتب عن 31824 برلم 21211314 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند الصاوى سند عماد احمد -  164

 الصاوى سند عماد محمود/  بملن الزهور حى ناصر شارع:  بجهة ، مماوالت



 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

 عن 28586 برلم 21211314 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  165

 حسن علً زغلول/  بملن بالعالى الكائن مكتبه النشاط:  الرئٌسً:  بجهة ، والبان تسمٌن مواشى حظٌره

 حظٌرة عن 31832 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب دمحم عبدالستار ماهر -  166

 دٌاب دمحم عبدالستار/  بملن - شحتو عبده كوبرى بجوار - المطامٌر ابو:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 31844 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى عبدالغنى عبدالعزٌز نشأت صباح -  167

 عبدالغنى عبدالعزٌز نشأت كرم/  بملن انطونٌادس العنب ارض عبدالعزٌز نشأت شارع 1 رلم عمار:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 عن 31857 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالعزٌز مصطفى عبدالعزٌز -  168

 الوكٌل سعٌد اشرف/  بملن هللا فتح خلف الدوار كفر مدخل شارع 5:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 مغسلة عن 31888 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوداد دمحم سلٌمان احمد احمد -  169

 بدر عبدالوهاب بدر احمد/  بملن الحدائك زهراء الخشاب صٌدلٌة خلف - الربٌع برج:  بجهة ، سٌارات

 حظٌرة عن 31723 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمود دمحم حمدى امٌرة -  171

 . عبدالشكور حلمى خضره/ بملن الطرح:  بجهة ،.  وتسمٌن البان مواشى

 مخبز عن 27172 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  171

 عبدالعزٌز الدٌن عصام اسالم/  بملن البلد البٌضا:  بجهة ، وحلوانى افرنجى

 مخبز عن 27172 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  172

/ بملن عثمان كنج سالم صالح لرٌة بالعنوان جنٌه 51111 مال براس اخشاب تجارة بنشاط الرئٌسى:  بجهة ، وحلوانى افرنجى

 الجمل دمحم لطب صالح

 نصب عن 31745 برلم 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالرحمن دمحم صالح رضا -  173

 . عبدالرحمن دمحم صالح احمد/ بملن ابٌس:  بجهة ،.  معدنٌة سماالت

 حظٌرة عن 31785 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  المرنشاوى علً دمحم شحاته دمحم -  174

 . المرنشاوى علً دمحم شحاته/  بملن - التمامه:  بجهة ،.  وألبان تسمٌن مواشى

 تجارة عن 31898 برلم 21211325 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دمحم ابراهٌم رمضان ابراهٌم -  175

 . بدوى عطٌه دمحم جابر/ بملن دفشو ـ البابور عزبة:  بجهة ،.  منزلٌة ادوات

 عن 31911 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عفٌفً حماد السالم عبد محمود -  176

 ابراهٌم فرحات عبدالحمٌد نوال/  بملن - الطوٌلة عزبه - غازى سٌدى:  بجهة ، لطاعى بماله

 كاوتش محل عن 31819 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جمال احمد شعبان -  177

 احمد جمال احمد/  بملن الوكٌل:  بجهة ، ومستعمل جدٌد كاوتش وبٌع لصٌانه

 حداٌد عن 31849 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لنوش عبدهللا دمحم شعبان حماده -  178

 عبدالوهاب احمد فكرٌه/  بملن المناطر كوم عمران:  بجهة ، وبوٌات

 حظٌره عن 31858 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عبدالسالم مصطفى احمد -  179

 ٌونس سعد منبى احمد/  بملن - كٌل محله - راضى عزبه - حمص ابو:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 ساٌبر عن 31874 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى كمال صبحى مصطفى -  181

 حسٌن مرسى كمال صبحى/  بملن الغابه:  بجهة ، كمبٌوتر

 تجارة عن 31877 برلم 21211322 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزاز ربه عبد خمٌس اشرف -  181

 خلٌل حسن دمحم ناصر/  بملن - الشمله مستشفى بجوار ٌونس عبدالحمٌد شارع - الدوار كفر بندر:  بجهة ،.  جمله غذائٌه مواد



 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

 حظٌرة عن 31911 برلم 21211329 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دٌاب عبدالحمٌد رشاد سالم -  182

 . دٌاب عبدالحمٌد رشاد/ بملن اشو كوم:  بجهة ،.  واأللبان للتسمٌن مواشى

 عن 31915 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان حسن ابوزٌد حسن هانى -  183

 . اعٌلاسم السٌد جابر أحمد/  بملن - الشاملة شارع:  بجهة ،.  سٌارات مغسلة

 حظٌره عن 31922 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز لطب عبدالمنعم عٌد -  184

 الفٌومى عبدالعزٌز لطب عبدالمنعم/  بملن العالى حموده عزبه:  بجهة ، البان مواشى

 مالبس عن 16416 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  185

 مطر ابراهٌم صلٌب ٌسرى/  بملن - العام الثانوى شارع -المطامٌر ابو:  بجهة ، جاهزة

 مالبس عن 16416 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  186

 الوهاب عبد الوهاب عبد رضا/بملن مهران شارع:  الرئٌسً:  بجهة ، جاهزة

 ورشه عن 31879 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح حسٌن مهدى فاٌز -  187

 خبٌرى ابراهٌم دمحم خمٌس/  بملن - البحرى النشو - الدوار كفر مركز:  بجهة ، معادن تشكٌل

 صالون عن 31718 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى على دمحم أحمد دمحم -  188

 . عبدالسمٌع عبدالمنعم أحمد/  بملن - أبولٌر لومبانٌة األخضر المصر:  بجهة ،.  حالله

 حظٌرة عن 31731 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وزٌر بسٌونى صابر محمود -  189

 . بسٌونى صابر محمود أحمد/  بملن - الكناٌس:  بجهة ،.  وألبان تسمٌن مواشى

 معرض عن 31721 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً السٌد دمحم محمود -  191

 . ابراهٌم دمحم عوض ابراهٌم/  بملن - االولاف منشأة الماهرة طرٌك التراث عزبة:  بجهة ،.  االخشاب لتجارة

 مواشً حظٌرة عن 31761 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دمحم احمد السٌد جمعه -  191

 . مطاوع احمد دمحم احمد/  بملن لافلة - عوٌنه عزبة:  بجهة ،.  األلبان إلنتاج

 ادوات عن 31746 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف احمد رمضان سالم -  192

 عبدالوهاب احمد خمٌس/  بملن البحرٌه الدراوٌه:  بجهة ، صحٌه

 عن 31769 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد عبدالرحمن حمٌد اشرف -  193

 عبدالرحمن حمٌد عبدالرحمن/  بملن العرلوب_  غازى سٌدى_  الدوار كفر:  بجهة ، بناء مواد وتورٌدات عامه مماوالت

 مماوالت عن 31772 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌا ابو عبدهللا سرحان دمحم -  194

 رٌا ابو عبدهللا سرحان محسن/  بملن - عامر منشٌه عكاشه عزبه - الدوار كفر مركز:  بجهة ، عمومٌه

 ثالجه عن 25279 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  195

 عبدالمادر عبدالحمٌد عبدهللا عواطف/  بملن صمر زاوٌة:  بجهة ، وفاكهه خضار

 ثالجه عن 25279 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  196

 بملكه - العربٌه الوحده شارع وبالعنوان جنٌه 12111 مال براس وسباكه صحٌه ادوات بنشاط الرئٌسى:  بجهة ، وفاكهه خضار

 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى العنٌن ابو عبدالعزٌز عطٌه فرحات -  197

 الشاذلى العنٌن ابو عبدالعزٌز عطٌه/  بملن - الوسطانٌه - الدوار كفر مركز:  بجهة ، جزاره عن 31797

 31811 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌصار عطاهللا مصطفى دمحم مصطفى -  198

 بٌصار عطاهللا مصطفى دمحم/  بملن غازى سٌدى - والحاجر الفالوجا ع : بجهة ، البان معمل عن



 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

 عن 31911 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوٌل عبدالعاطى خمٌس طلعت -  199

 . الطوٌل عبدالعاطى خمٌس/  بملن - الكرٌون:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشى حظٌرة

 عن 31911 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوٌل عبدالعاطى خمٌس طلعت -  211

 . الطوٌل عبدالعاطى خمٌس/  بملن - الكرٌون:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشى حظٌرة

 مواشى حظٌرة عن 31917 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان سالم فرج عمر -  211

 الجندى سلٌمان سالم فرج/  بملن العكرٌشه - الحندى عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج

 عن 31919 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر دمحم عبدالفتاح نبٌل أحمد -  212

 . حسن صادق دمحم سلوى/  بملن - الحدائك لماء شارع 21 رلم عمار - كفرالدوار:  بجهة ،.  وباردة ساخنة مشروبات

 حظٌرة عن 31812 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سوٌد بدر دمحم دمحم شحات -  213

 . سوٌد بدر دمحم دمحم/ بملن الكناٌس:  بجهة ،.  والتسمٌن االلبان النتاج مواشى

 31834 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   العاصى عبدالعزٌز هنداوى عبدالعزٌز -  214

 . العاصى عبدالعزٌز هنداوى عوض/ بملن بسٌونى منشأة:  بجهة ،.  الماشٌه وتسمٌن االلبان النتاج مواشى حظٌرة عن

 عن 31836 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  صبح عبدالعزٌز دمحم سعد دمحم سعد -  215

 دمحم زٌدان ناتعى حسنى كساب/  بملن دفشو طه عزبه:  بجهة ،.  والموتوسٌكل التروسٌكل(  التوكتون) نارٌه درجات وبٌع اٌجار

 معرض عن 31862 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاهر عمر حسن عبدالستار -  216

 غازى خلٌل السعٌد احمد/  بملن الفرج كوم - الكبٌر المسجد امام عبدالفتاح ترعة:  بجهة ، كهربائٌه اجهزة

 حظٌرة عن 31881 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شداد دمحم بسٌونى أحمد تامر -  217

 . سالم علً أشرف شٌماء/  بملن - البركة كوم - كفرالدوار:  بجهة ،.  والتسمٌن االلبان النتاج مواشى

 رحالت مكتب عن 31897 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه ابراهٌم محمود هبة -  218

 المشد دمحم ابراهٌم حماده احمد/  بملن بسنتواى:  بجهة ، داخلٌة

 تموٌن محطة عن 31753 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس دمحم طلعت فادٌة -  219

 . عفٌفً دمحم السٌد ابراهٌم ورثة/  بملن - بورسعٌد شارع:  بجهة ،.  سٌارات

 تجارة عن 31768 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد عبدالغنى فرج احمد -  211

 عبدالحمٌد عبدالغنى فرج/  بملن عثمان كنج:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 عن 31784 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أبوسعده مصطفى اسماعٌل دمحم رضا -  211

 . أبوسعده مصطفى اسماعٌل دمحم/  بملن - الكرٌون:  بجهة ،.  وألبان تسمٌن مواشى حظٌرة

 مصنع عن 31722 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الدٌب ابراهٌم صالح ابراهٌم -  212

 . هنداوى عبدالعزٌز محمود/ بملن رمضان من العاشر شارع:  بجهة ،.  مالبس

 محل عن 31786 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالكرٌم ونٌس سالمه دمحم -  213

 ٌس رشدى وجٌه مٌنا/  بملن الصدٌك ابوبكر شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار بٌع

 حظٌره عن 31819 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهٌم دمحم عبدهللا -  214

 حرب مصطفى ابراهٌم دمحم/  بملن العالى_  الدوار كفر:  بجهة ، والتسمٌن االلبان النتج المواشى

 31923 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرٌف علً عبدالرحمن صبحى ابراهٌم -  215

 . الشرٌف علً عبدالرحمن صبحى/  بملن - البسلمون:  بجهة ،.  وألبان مواشى حظٌرة عن



 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

 عن 31815 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد مبرون محمود عبدالكرٌم دمحم -  216

 مساعد هللا جاب جمعه/  بملن المحاكم مجمع شارع من متفرع شارع:  بجهة ، ورد تجاره

 سوبر عن 31848 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم بسٌونى عبدالفتاح سعد دمحم -  217

 سالم بسٌونى عبدالفتاح سعد/  بملن الزهراء تمسٌم المركز شارع:  بجهة ، ماركت

 مالبس بٌع عن 31872 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌره خاطره السٌد احمد -  218

 حمدون عبدالرحمن محمود الرحمن عبد/  بملن الشركه عزبه المدارس شارع:  بجهة ، جاهزه

 تجارة عن 31881 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حالوة على دمحم صالح جهاد -  219

 . حسن حسن ابوعجٌله السٌد/ بملن حمص ابو ـ الدرواٌة:  بجهة ،.  الزراعٌة والمبٌدات والتماوى والمخصبات االسمده

 عن 31719 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرٌف عبدالسالم اسماعٌل شرٌف -  221

 شرٌف عبدالسالم اسماعٌل احمد/  بملن دسونس:  بجهة ، المواشى لبٌع حظٌرة

 مخبز عن 31789 لمبر 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدٌن خلٌفه حسنى احمد -  221

 مهدى مصطفى احمد/  بملن مهدى الحاج منزل الجٌش شارع:  بجهة ، وحلوانى

 عن 31811 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى امبٌه على محمود على -  222

 امبٌه على محمود/  بملن - هللا حسب ترعه شارع المزاز معمل - الدوار كفر مركز:  بجهة ، والتسمٌن االلبان النتاج مواشى حظٌره

 عبدالنبى

 حالبه مواشى حظٌره عن 31861 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ٌونس دمحم -  223

 سلومه صالح ٌونس/  بملن المهدٌه_  المطامٌر ابو:  بجهة ،

 بماله عن 31845 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد السٌد على خمٌس عصام -  224

 ابوالمجد السٌد على/  بملن عثمان كنج - غباشى شارع:  بجهة ،

 ،.  افرنجى منجد عن 31869 برلم 21211321 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد حمٌده دمحم جاد -  225

 . هللا جاب خلٌل عبدالمجٌد أحمد/  بملن - سالم رجب شارع - المحكمة شارع:  بجهة

 عن 31878 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه علً ابراهٌم فتحى خمٌس أحمد -  226

 . محمود مصطفى دمحم مصطفى/  بملن - المحكمة شارع أول:  بجهة ،.  محمول اكسسوار

 بجهة ، بماله عن 31728 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد دمحم البنا سماح -  227

 على دمحم ابراهٌم سحر/  بملن شحاته سٌدى اللٌثى شارع: 

:  بجهة ، بماله عن 31721 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى عبٌد دمحم سعاد -  228

 . النجار دمحم نصر هانى/  بملن - حسنى جواد تبع عالم عزبة

.  حبوب عن 31747 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان علً حسن عبدالباسط -  229

 . حمدان علً دمحم حمدى/  بملن - لافلة - عوٌنة عزبة:  بجهة ،

 حظٌرة عن 31758 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  231

 مطاوع ابراهٌم دمحم منسى/  بملن لافله عوٌنه ع:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى

 لتصنٌع مصنع عن 31736 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم زٌنب -  231

 مبارن سالم شعبان رجب/  بملن الوسطانٌه رفله عزبة:  بجهة ، البالستٌن

 حظٌرة عن 31783 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلسى شحاته دمحم سعد امتثال -  232

 . اسماعٌل شحاته دمحم فرج دمحم/  ملنب - العكرٌشه:  بجهة ،.  وألبان تسمٌن مواشى



 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

 تجارة عن 31918 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد دمحم محمود سعد عامر -  233

 السٌد دمحم اشرف منال/  بملن 12 رلم محل المصرى عزٌز شارع:  بجهة ، موباٌالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2111110111   مالها ،رأس.   وتورٌداتها العامة المماوالت  ،  شركة   دمحم عاطف دمحم وشرٌكه رضوان دمحمى دمحم شركة -  1

 . شحاته سٌدى دوران - عزت محمود شارع:  بجهة ،.  وتورٌداتها العامة المماوالت عن ، 31811 برلم 21211311 فى ،لٌدت

 والتوكٌالت الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتجارة توزٌع  ،  شركة   اسحاق ابراهٌم جوزٌف وشرٌكه عمٌله دمحم محمود ابراهٌم -  2

 الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتجارة توزٌع عن ، 31864 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التجارٌة

 االولاف م - الجرن عزبة - الزراعى الماهرة اسكندرٌة رٌكط:  بجهة ، التجارٌة والتوكٌالت

   مالها ،رأس  البناء ولوازم مواد وتورٌد العمومٌه المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه سٌف ابو مراجع حامد شركه -  3

 مدٌنة:  بجهة ، البناء ولوازم مواد وتورٌد العمومٌه المماوالت عن ، 31852 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1211110111

 النوبارٌه

 111110111   مالها ،رأس  زراعٌه واسمده مبٌدات وتعبئه خلط  ،  شركة   وشرٌكه الدستاوى دمحم سعٌد دمحم سعٌد شركه -  4

 صحراوى 59 المطامٌر ابو:  بجهة ، زراعٌه واسمده مبٌدات وتعبئه خلط عن ، 31866 برلم 21211321 فى ،لٌدت

   مالها ،رأس   مستلزماتها وتورٌد التطهٌر واعمال االفات مكافحة  ،  شركة   وشركاه العبد عبدالعظٌم دمحم غرٌب اسالم -  5

 شارع 2:  بجهة ، مستلزماتها وتورٌد التطهٌر واعمال االفات مكافحة عن ، 31738 برلم 21211312 فى ،لٌدت 211110111

 االولاف منشٌة الخراشى

 الغذائٌة والمكمالت والمطهرات والبٌطرٌه والحٌوٌة البشرٌة االدوٌة توزٌع  ،  شركة   وشرٌكه الحوفى دمحم كامل عادل هشام -  6

 ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمستلزمات التجمٌل ومستحضرات

 ومستحضرات الغذائٌة والمكمالت والمطهرات والبٌطرٌه وٌةوالحٌ البشرٌة االدوٌة توزٌع عن ، 31833 برلم 21211316 فى

 - النٌابة عمارة - هللا جاب عامر دمحم شارع:  بجهة ، الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمستلزمات التجمٌل

 االول الدور - مصر بنن امام

   مالها ،رأس   داخلٌة رحالت مكتب  ،  شركة(    وشركاه عبدالسالم محمود مصطفى)  صالح حمٌده عبدالسالم محمود ورثة -  7

 الكبرى منشا عزبة:  بجهة ، داخلٌة رحالت مكتب عن ، 31911 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111

 21211312 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس.   جاهزة مالبس مصنع  ،  شركة   وشرٌكته عصر فؤاد صبرى فؤاد -  8

 . شعالن خمٌس مسعد امام/  بملن - فٌاله عبدالمعطى شارع:  بجهة ،.  جاهزة مالبس مصنع عن ، 31739 برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   18751:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرشٌدى احمد حامد نبٌل   - 1

 1 نهائٌا التجاري السجل ومحو الشطب

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   28748:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الزٌات سعٌد عبدالمولى عبدالناصر الحسٌنى   - 2

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   21565:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى ابراهٌم رجب دمحم مروه   - 3

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   26543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محفوظ ابراهٌم احمد كمال منال   - 4

 نهائٌا السجل وشطب المحو تم  السجل

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   1938:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصر ابراهٌم السعٌد   - 5

 نهائٌا السجل وشطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   2387:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سنهورى حسن دمحم عزٌزه   - 6

 نهائٌا السجل وشطب المحو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   1523:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عفٌفى دمحم السٌد ابراهٌم   - 7

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب  المحو

 تارٌخ وفى ،   7312:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغنٌمى عمر صادق احمد/  التجمٌل ادوات لتجاره الغنٌمى   - 8

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211313

 تم  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   2531:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده عبدالحمٌد احمد   - 9

 نهائٌا السجل وشطب المحو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   28971:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسنٌن دمحم دمحم حمدى   - 11

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   25666:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   الباسطعبد عبدالعزٌز نبٌل اسماء   - 11

 نهائٌا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   31673:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   عبدهللا ابو احمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز   - 12

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   21914:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   شحطٌط حسن السعٌد ادهم   - 13

 الوفاه  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   26585:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم المادر عبد محمود احمد   - 14

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   28275:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالمجٌد عوض فرحات عوض   - 15

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   25371:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   الحلبً دمحم عطٌه عبدهللا احمد   - 16

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

 تم   21211318 تارٌخ وفى ،   11118:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور دمحم عبدالممصود السعٌد دمحم   - 17

 . نهائٌا  التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   19682:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   الصباغ دمحم صبري دمحم عمرو   - 18

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   14311:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل دمحم فهمً انور عٌسً   - 19

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   26881:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.  ابومسلم احمد فرج عبدالمنطلب فرج   - 21

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   19682:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   غالصبا دمحم صبري دمحم عمرو   - 21

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   28142:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه ابراهٌم صالح محمود   - 22

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   26749:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   ابوعٌد عطٌة شعبان احمد   - 23

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   23125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   ابوعمره جاد دمحم حماده   - 24

 اآلخر والرئٌسً الرئٌسً للمحلٌن نهائٌا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   23125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   ابوعمرة جاد دمحم حماده   - 25

 اآلخر والرئٌسً الرئٌسً للمحلٌن نهائٌا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تارٌخ وفى ،   24776:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   لناوى عبٌد زكى محمود عصام)  المنزلٌه لالدوات لناوى   - 26

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211314

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   27248:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبٌد عبدالجواد عالء   - 27

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   29135:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبداللطٌف نوح اٌهاب   - 28

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   6415:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المزاز عبدالسالم احمد عبدالستار   - 29

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   28335:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خمٌس عبدالكرٌم طاهر حمٌده   - 31

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   25651:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف ٌس عبدالعزٌز حنان   - 31

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 ،   24523:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الطٌر حسٌن دمحم اسماعٌل ماجد - المعادن وصٌانة لتشكٌل الطٌر مؤسسة   - 32

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   24523:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الطٌر حسٌن دمحم اسماعٌل ماجد   - 33

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   18772:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابومضاوى هللا عبد حسن على دعاء   - 34

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   18772:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابومضاوى هللا عبد محسن على دعاء   - 35

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   15745:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالنجا دمحم دمحم مصطفً   - 36

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   27872:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حصاوي عبدالمسٌح شحاته مالن   - 37

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   24271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   أبوشهاوي دمحم دمحم عطا   - 38

 . االخر والرئٌسً الرئٌسً على نهائٌا التجاري السجل وشطب جارهالت ترن

 تارٌخ وفى ،   24271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   شهاوى ابو دمحم دمحم عطا)  السٌارات لتجارة شهاوى ابو   - 39

 . االخر والرئٌسً الرئٌسً على نهائٌا التجاري السجل وشطب التجاره ترن  السجل شطب/محو تم   21211318

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   24271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   أبوشهاوي دمحم دمحم عطا   - 41

 . االخر والرئٌسً الرئٌسً على نهائٌا التجاري السجل وشطب التجاره ترن

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   24675:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مطر السٌد احمد دمحم سعٌد   - 41

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب محو

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   18881:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   شحاته على الصمد عبد عصام   - 42

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   21211322 تارٌخ وفى ،   23946:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   خلٌف رزق عبدهللا ابراهٌم محسن   - 43

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   4189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن ابراهٌم دمحم   - 44

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   16813:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضرة ابو على عبدة حمدى   - 45

 . اخر ورئٌسً رئٌسً نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   16813:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   خضره ابو على عبده حمدى   - 46

 اخر ورئٌسً رئٌسً نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   6785:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه عزاز عطٌه   - 47

 نهائٌا التجارى السجل وشطب

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   6816:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس رٌاض صالح امل   - 48

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   14658:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوحمص السٌد السٌد عاطف   - 49

 . نهائٌا التجارى السجل ومحو شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   16989:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد صدٌك/ صٌدلٌة   - 51

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم



 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

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   24138:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلى الرحمن عبد دمحم تامر   - 51

 . نهائٌا التجارى السجل ومحو شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   17113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   هللا عبد انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد   - 52

 االخر والرئٌسى الرئٌسى على نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   17113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد   - 53

 االخر والرئٌسى الرئٌسى على نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   12111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،".   سباق عماب دمحم احمد"    - 54

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   3659:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزه عبدالحمٌد على نعمات   - 55

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   21111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  داود ابراهٌم عوض صبحى السٌد   - 56

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   11474:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه محمود هللا عبد مرزوله   - 57

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   22896:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،.   خلٌل عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم   - 58

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   11474:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه محمود هللا عبد مرزوله   - 59

 . نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   1246:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصباغ عبدالرحٌم فتحى سعاد   - 61

 نهائٌا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  29177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غنٌم مصطفى دمحم مصطفى احمد -  1

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  24525 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غزاله ابو فرج موسى سعٌد احمد -  2

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  6381 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(  دبور دمحم علً كرٌمه)دبور كرٌمه.د صٌدلٌة -  3

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  6381 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   دبور كرٌمة/ الدكتوره)  -  4

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  24612 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   ابراهٌم منصور سعداوي منصور -  5

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



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  21366 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حسن شاهٌن السٌد -  6

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  28127 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   السكري دمحم عبدالرحمن جالل -  7

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  15786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشنوانً جمعه عبدالعاطً احمد -  8

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  783 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مبرون هٌبة مساعد سعد -  9

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  23714 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ربه عبد حسن احمد مبرون عماد -  11

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  12194 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  21163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  12

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  21163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  13

  جنٌه  21111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  8865 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل عون جمعه -  14

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  21319 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصاوى محمود الناصر عبد دمحم -  15

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  17691 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن حسٌن شفٌك دمحم نٌفٌن -  16

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  31286 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   عبدالنور جٌد عبٌد اكرم -  17

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  31189 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن طنطاوى فنجرى  خمٌس -  18

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  26983 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغزالً احمد دمحم حمدي -  19

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  21698 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم الغفار عبد حسنى عماد -  21

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  29346 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   معوض عبدالعزٌز عبدالعال دمحم -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  21717 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خضر ابراهٌم دمحم الستار عبد احمد -  22

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  21168 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صالح ابراهٌم صالح دمحم -  23

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  26954 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   اسماعٌل مرسً علً سعٌد دمحم -  24

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  7185 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حندق احمد سعد نبٌل -  25

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  19995 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه الحكٌم عبد المالن عبد سمٌر -  26

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  31134 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعاطى عباس اسامه -  27

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  28661 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار دمحم محمود عصام محمود -  28

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  27736 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  برٌن ضٌف دمحم فرحات دمحم -  29

  جنٌه  411110111، ماله رأس صبحلٌ المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  24177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحناوي عبدالممصود اسماعٌل دمحم -  31

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

 المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  24177 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   الحناوي عبدالممصود اسماعٌل دمحم -  31

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  28798 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمحسن دمحم محجوب نعٌم دمحم -  32

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  21285 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على الداٌم عبد ممدوح رائد -  33

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 ، تارٌخ وفً  19925 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(.   اسماعٌل بهجت عبدالمنعم اشرف)  الجاهزة للمالبس تكس اشرف -  34

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323

,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  26752 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوبكر عبدهللا عبدالحمٌد دمحم -  35

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  9232 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رابح سعد شحاته دمحم -  36

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  4726 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطحنه السٌد حبشى فرج ٌسري -  37

  جنٌه  111111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  4726 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد حبشى فرج ٌسرى -  38

  جنٌه  111111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 ، تارٌخ وفً  15976 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   التصدٌر و لالستٌراد الرحمن عباد)  الحضٌري علً دمحم فتحً حسام -  39

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً  15976 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(.   الحضٌري على دمحم فتحى حسام)  والتجارة والتصدٌر لالستٌراد الحضٌري -  41

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ

 تم  21211324 ، تارٌخ وفً  9195 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشرلاوى دمحم اسامه احمد/   ص د- اسامة صٌدلٌة -  41

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  29529 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف فرج عطٌه ٌوسف هشام -  42

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  22586 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   خلٌل سعد عبدالفتاح حمٌده -  43

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

 تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  28861 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عشماوى عبدالحى عشماوى عبدهللا -  44

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  31196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   رمضان اعًرف جمال خمٌس -  45

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  27161 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   حجاب ابراهٌم احمد صبري دمحم -  46

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  31494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال على السٌد الشحات محمود -  47

  جنٌه  121110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  29612 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حفنى عطٌه سعٌد جمال احمد -  48

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  27631 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محروس عطٌه السٌد عبدالعال دمحم -  49

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  21219 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغفار عبد شعبان الغفار عبد عادل -  51

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  19521 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   المطٌفى الجلٌل عبد الحلٌم عبد نواف -  51

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

 رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  28391 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   دراز عبدالحمٌد دمحم عبدالحكٌم وائل -  52

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  26965 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد هاشم دمحم احمد -  53

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  31178 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا جاب عبداللطٌف دمحم ابراهٌم -  54

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  22442 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌم السالم عبد سلٌم دمحم -  55

  جنٌه  911110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه ٌوسف حسن مصطفى ابراهٌم -  1

 . الشطانوفً أحمد أحمد فتحى دمحم/  بملن - دفشو طه عزبة - العالً التٌار شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصٌحى السٌد دمحم رجب روحٌة -  2

  محمود عبدهللا على/  بملن البركة كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرعى على دمحم أحمد دمحم -  3

 . عبدالسمٌع عبدالمنعم أحمد/  بملن - أبولٌر لومبانٌة األخضر المصر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف عبدالسالم اسماعٌل شرٌف -  4

  شرٌف عبدالسالم اسماعٌل احمد/  بملن دسونس ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31722    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الدٌب ابراهٌم صالح ابراهٌم -  5

 . هنداوى عبدالعزٌز محمود/ بملن رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( دبور دمحم علً كرٌمه)دبور كرٌمه.د صٌدلٌة -  6

 . شاهٌن زكى جابر/  بملن الفرج كوم السلطه طرٌك مع كفرالدوار طرق تماطع"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( دبور دمحم علً كرٌمه)دبور كرٌمه.د صٌدلٌة -  7

 الشاهد محمود دمحم محمود/  بملن  الفرج كوم بمرٌة الكائن و التابع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  دبور كرٌمة/ الدكتوره)  -  8

 . شاهٌن زكى جابر/  بملن الفرج كوم السلطه طرٌك مع كفرالدوار طرق تماطع"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 6381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  دبور كرٌمة/ الدكتوره)  -  9

 الشاهد محمود دمحم محمود/  بملن  الفرج كوم بمرٌة الكائن و التابع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً السٌد دمحم محمود -  11

 . ابراهٌم دمحم عوض ابراهٌم/  بملن - االولاف منشأة الماهرة طرٌك التراث عزبة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد دمحم البنا سماح -  11

  على دمحم ابراهٌم سحر/  بملن شحاته سٌدى اللٌثى شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 29193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شوربه اسماعٌل مبرون كٌالنى هاجر -  12

  ومفروشات مالبس بٌع بنشاط االخر الرئٌسى الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عبٌد دمحم سعاد -  13

 . النجار دمحم نصر هانى/  بملن - حسنى جواد تبع عالم عزبة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  محمود دمحم حمدى امٌرة -  14

 . عبدالشكور حلمى خضره/ بملن الطرح ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31727    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  مصطفى كامل دمحم على دمحم مصطفى دمحم -  15

 . مرزوق محمود كامل دمحم احمد/ بملن دفشو ـ طه عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31729    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الخولى دمحم عبدالعزٌز فتحى نجالء -  16

 . ابراهٌم دمحم فهمى دمحم/ بملن األولاف منشأة ـ الشرلٌه الترعه شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرٌج أحمد دمحم أحمد فاٌزة -  17

 . ندا عبدالمنعم خالد/  بملن - الحدائك شارع الحلوانى أبراج ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 24612    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ابراهٌم منصور سعداوي منصور -  18

 ". ابراهٌم منصور سعداوي الءع/  بملن الحمراء العزبة"  بـ الكائن االخر الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وزٌر بسٌونى صابر محمود -  19

 . بسٌونى صابر محمود أحمد/  بملن - الكناٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  21

 عصام اسالم/  بملن البلد البٌضا بالعنوان جنٌها12111 مال براس وحلوانى افرنجى مخبز بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 عبدالعزٌز الدٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  21

 عصام اسالم/  بملن البلد البٌضا بالعنوان جنٌها12111 مال براس وحلوانى افرنجى مخبز بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 عبدالعزٌز الدٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  22

 دمحم لطب صالح/ بملن عثمان كنج سالم صالح لرٌة بالعنوان جنٌه 51111 مال براس اخشاب تجارة بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

 الجمل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 27172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  23

  عبدالعزٌز الدٌن عصام اسالم/  بملن البلد البٌضا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌر أبوالٌزٌد هللا عطا حسن -  24

 . ابراهٌم دمحم زهران/  لنبم - أنطونٌادس الكٌماوٌات مساكن ش  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 28253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض خلٌفه معوض بٌتر -  25

 . ابراهٌم عبدالرؤف عٌد عبدالرؤف/  بملن - كفرالدوار - المزاز معمل امام السرٌع علً الزراعى الطرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31735    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حفنى احمد ماهر -  26

  حسن عبدالحمٌد نعمه/  بملن الصحى الصرف بجوار البلد البٌضا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنا فضل سعٌد احمد دمحم -  27

  البنا فضل سعٌد احمد/  بملن - الحمد برج بجوار المحكمه شارع - الدوار كفر بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان علً ابراهٌم علً أمٌر -  28

 . حسن دمحم حسن أحمد/  بملن - غازى سٌدى ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31736    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم زٌنب -  29

  مبارن سالم شعبان رجب/  بملن الوسطانٌه رفله عزبة ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  هاشم عبدالسالم حسن حسٌن على -  31

 . حموده سالمه عٌد حسن/ بملن الطرفاٌه كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدموكى دمحم عبدالفتاح عطٌه -  31

  دمحم عبدالفتاح جمال سامى/  بملن الكناٌس ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 29834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم جابر دمحم دمحم -  32

 . غازى عٌد فتحى/  بملن - بذور 12 المرٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى زكى دمحم حماده -  33

  الشامى زكى دمحم رمضان/  بملن البحرى النشو ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31737    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادهللا على احمد عزة -  34

  حسن على رشاد شعبان/  بملن غطاس بركه  - المصرى ابراهٌم عزبة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31742    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم جبر رجب شعبان دمحم -  35

 ابراهٌم جبر رجب شعبان/  بملن بردله ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطار ابراهٌم عبدالسالم مصطفى دمحم -  36

 العطار ابراهٌم عبدالسالم مصطفى/  بملن ابولٌر لومبانٌه الكبرى الشعٌره ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31733    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السندٌونى حسن مصطفى ابراهٌم صابر -  37

  السندٌونى حسن مصطفً ابراهٌم/  بملن الصحراوى الماهره اسكندرٌه طرٌك 87 ن النوبارٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 31745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن دمحم صالح رضا -  38

 . عبدالرحمن دمحم صالح احمد/ بملن ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح هاشم ممدوح أحمد -  39

 . علً السٌد سعد أحمد/  بملن - المحطة - شاهٌن صٌدلٌة شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم ٌوسف عزالدٌن عاٌده -  41

 . عبدالعال دمحم أحمد دمحم/  بملن - السبله المناطر شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31753    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس دمحم طلعت فادٌة -  41

 . عفٌفً دمحم السٌد ابراهٌم ورثة/  بملن - بورسعٌد شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31757    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض أحمد ابراهٌم أحمد دمحم -  42

 . عرفه غازى بسٌونى أشرف/  بملن - لولٌن ق طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31748    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ابراهٌم علً أحمد -  43

 . عطٌه عبدالسالم خمٌس/  بملن - البحرى بالنشو األول الدور المرى أم مسجد بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31756    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصفور على حمدى اٌمان -  44

  المدخوم السٌد سعد عباس/  بملن البحرٌه النخله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد رمضان سالم -  45

  عبدالوهاب احمد خمٌس/  بملن البحرٌه الدراوٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31749    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خٌر احمد عبدالعاطى رشاد -  46

 دمحم دمحم الصافى ابراهٌم/  بملن الشاملة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌادم صابر ناصف على خالد -  47

 ٌادم صابر ناصف على/  بملن دٌدهالج السكه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31751    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج مهدى سٌد طه -  48

 فرج مهدى سٌد احمد/  بملن الجدٌده السكه خلف العمدة ارض - الجالء شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان علً حسن عبدالباسط -  49

 . حمدان علً دمحم حمدى/  بملن - لافلة - عوٌنة عزبة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 31754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار محمود محمود سعٌد عٌد -  51

  النجار محمود محمود عبدالجلٌل/  بملن - البركه كوم لرٌه الغرٌانى عزبه- الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشوره عبدالحمٌد سعٌد رافت -  51

 الجمال عبدالنبى شعبان عناٌات/  بملن حسنى جواد_  حمص ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشوره عبدالحمٌد سعٌد رافت -  52

 المحلٌة الوحدة/  بملن حسن بجواد 5 رلم بمحل كائن والبان تسمٌن مواشى حظٌره بنشاط الرئٌسً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  53

  مطاوع ابراهٌم دمحم منسى/  بملن لافله عوٌنه ع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31769    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالرحمن حمٌد اشرف -  54

 عبدالرحمن حمٌد عبدالرحمن/  بملن العرلوب_  غازى سٌدى_  الدوار كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211314 تارٌخ وفً 31767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجارة حمدهللا -  55

 . حموده سعد ٌحى الهام/  بملن الفرج كوم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد على سالم عاٌدة -  56

 حسٌن السٌد عبدالحى شاهٌن/  بملن كٌل محله حمد عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌداحمد سعد اسماعٌل عمرو -  57

  رخا سٌداحمد سعد اسماعٌل/  بملن زهران برج المحور شارع من المحكمه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع احمد ابراهٌم عمر -  58

  احمد ابراهٌم عمر تامر/  بملن - غازى سٌدى - االصالح صدلى - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على بسٌونى عبدهللا محمود -  59

  فاٌد عبدالحلٌم بشٌر امال/  بملن - المولف بجوار - زهرة - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31765    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه احمد ابراهٌم سلوى -  61

 السعد ابو عوض ابراهٌم على/  بملن كامل مصطفى ش من متفرع النصر ش_  المطامٌر ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31768    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالغنى فرج احمد -  61

  عبدالحمٌد عبدالغنى فرج/  بملن عثمان كنج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 8953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشوره الحمٌد عبد سعٌد رافت -  62

 ال فمط جنٌه الف خمسون مال براس والبان تسمٌن مواشى حظٌره النشاط 2121/  2/  24 من بداٌه:  اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 الجمال عبدالنبى شعبان عناٌات/  بملن حمص ابو حسنى جواد فى الكائن(  51111)غٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن منصور النحاس كمال -  63

 . الصافى على محمود على/  بملن - لافلة - عوٌنة عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النور ابو محمود زكرٌا هوٌدا -  64

 . ابوالنور ابراهٌم رمضان طه/  بملن غطاس بركة - سٌف كوم"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد ابراهٌم سلٌمان حنان -  65

  عبده الصافى على منصور/  بملن لافله عوٌنه عزبة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجاره سعد معرض) هٌوب عبدالحمٌد سعد سامى -  66

 هٌوب عطٌه/  بملن - الحالوجه - المطامٌر ابو ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31766

  هٌوب عبدالحمٌد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دمحم احمد السٌد جمعه -  67

 . مطاوع احمد دمحم احمد/  بملن لافلة - عوٌنه عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌا ابو عبدهللا سرحان دمحم -  68

  رٌا ابو عبدهللا سرحان محسن/  بملن - عامر منشٌه عكاشه عزبه - الدوار كفر كزمر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  اسكندر سعد ناجح ابانوب -  69

 . سولاير فرٌد رٌاض/ بملن المدارس شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان معوض جابر امانى -  71

  كرٌم صالح جمعه خمٌس/  بملن - المٌزانه عدلى - الدوار كفر بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب على عبدالمعز دمحم احمد -  71

 رجب على المعز عبد دمحم/  بملن 9/4 ابٌس الدوار كفر بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31778    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالحلٌم خضر عبدالحلٌم خضر -  72

 . عبدالحلٌم خضر عبدالحلٌم/ بملن عامر منشٌة ـ هلل عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خاطر مصطفى علً محمود دمحم علً -  73

 . شتا دمحم السٌد ابراهٌم/  بملن - دفشو الربعمائة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عوض عبدهللا عزازى ولٌد -  74

 . عوض عبدهللا عزازى/ بملن الفرج كوم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31781    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر أحمد نورالدٌن أحمد دمحم -  75

 . أحمد نورالدٌن أحمد دمحم أحمد/  بملن - ٌولٌو 26 شارع من الكرنن شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم احمد خلف خلٌفه -  76

  على عبدالصمد سلٌم حٌاه/  بملن - البوسته بجوار السناهره سلٌم كفر - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31774    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  شراره ابراهٌم دمحم فتحى احمد -  77

 . شراره ابراهٌم دمحم فتحى/ بملن الكبرى مرجان ـ لولٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31779    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب صبرى البدرى عٌاد -  78

 ٌعموب صبرى البدرى/  بملن شحاته اسماعٌل شارع من الجدٌد هللا فتح شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلسى شحاته دمحم سعد امتثال -  79

 . اسماعٌل شحاته دمحم فرج دمحم/  بملن - العكرٌشه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 12194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  81

  شولى دمحم اسماعٌل ماهر/  بملن نعٌم زاوٌة تبع الزرلاء ع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 27241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عماره شهاب ابراهٌم مدحت ابراهٌم -  81

  دمحم اسماعٌل محمود دمحم/  بملن البركة كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  لعنوانا تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31782    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمل عبدالحمٌد دمحم فاتن -  82

  ابوعمل عبدالحمٌد دمحم ٌاسر/  بملن الكرٌون - عمل عزبة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31784    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أبوسعده مصطفى اسماعٌل دمحم رضا -  83

 . أبوسعده مصطفى اسماعٌل دمحم/  بملن - الكرٌون ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31785    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرنشاوى علً دمحم شحاته دمحم -  84

 . المرنشاوى علً دمحم شحاته/  بملن - التمامه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31787    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدهللا الدسولى دمحم حسن -  85

 . عبدهللا الدسولى دمحم ولٌد/  بملن 8/  3 ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31796    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم النبوى عبدالبدٌع دمحم -  86

  الخطٌب شعبان سعد سعٌد/  بملن الجدٌده المٌزانه - صبحى شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  87

 ستار كٌم تجارٌه وبسمة جنٌه511111 برأسمال عامه وصحة ومخصبات مبٌدات بنشاطمصنع(:1)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 ".بلتاجى عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن الشعراوى متولى المهدٌة - المرلب علم الشموع بمدخل كائن

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  88

 جنٌه111111 برأسمال العامة والصحة الزراعٌه اتوالمخصب الزراعٌه االفات مبٌدات بنشاط(:2)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/  بملن دمنهور بشبرا الفكرٌه المدرسة بشارع وكائن ستار كٌم تجارٌة بسمة

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  89

 كائن" ستار كٌم" تجارٌة بسمة جنٌه511111 برأسمال مماوالت ومكتب ادارى ممر بنشاط(:3)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن الفكرٌه المدرسة بشارع

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  91

 ستار كٌم تجارٌه وبسمة جنٌه511111 برأسمال عامه وصحة ومخصبات مبٌدات بنشاطمصنع(:1)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 ".بلتاجى عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن الشعراوى متولى المهدٌة - المرلب علم الشموع بمدخل كائن

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  91

 جنٌه111111 برأسمال العامة والصحة الزراعٌه والمخصبات الزراعٌه االفات مبٌدات بنشاط(:2)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/  بملن دمنهور بشبرا الفكرٌه المدرسة بشارع وكائن ستار كٌم تجارٌة بسمة

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  92

 كائن" ستار كٌم" تجارٌة بسمة جنٌه511111 برأسمال مماوالت ومكتب ادارى ممر بنشاط(:3)اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن الفكرٌه المدرسة بشارع

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31786    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالكرٌم ونٌس سالمه دمحم -  93

  ٌس رشدى وجٌه مٌنا/  بملن الصدٌك ابوبكر شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31789    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مدٌن خلٌفه حسنى احمد -  94

  مهدى مصطفى احمد/  بملن مهدى الحاج منزل الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  اسماعٌل خلٌل السٌد اسالم -  95

  سٌداحمد الدٌن محى فاطمة/  بملن كفرالدوار 3 ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  96

 . بلتاجى عبدهللا عبدالمنعم عزة/ بملن الشعراوى متولى المهدٌه المرلب علم الشموع مدخل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  97

 عبدالمنعم عزة/ بملن سحالى لرٌة - الزراعى مصر اسكندرٌه طرٌك 45 بالكٌلو كائن تصدٌر و استٌراد:  الرئٌسً ،:   الـتأشٌر

 . شلبى عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  98

 بسمة جنٌه111111 برأسمال عامه وصحة زراعٌه ومخصبات زراعٌه افات مبٌدات بٌع بنشاط(: 1) اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/  بملن الفكرٌه المدرسة شارع بشبرا كائن ستار كٌم تجارٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 21163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  99

 بشبرا كائن ستار كٌم تجارٌه بسمة جنٌه511111 برأسمال"  مماوالت ومكتب ادارى ممر بنشاط(: 2) اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 . عبدهللا عبدالمنعم عزة/  بملن الفكرٌه المدرسة شارع

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد على امٌن منال -  111

  مصطفى دمحم دمحم دمحم سعٌد/  بملن شحاته سٌدى - خطاب شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخمارى متولى خمٌس فؤاد دمحم -  111

 فؤاد/  بملن سكان مصر امام شومان كافتٌرٌا جانب من المحكمه شارع من متفرع االدكاوى زكى شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصف

  الخمارى متولى خمٌس

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالممصود حسن دمحم ابراهٌم -  112

 . النكالوى عبدالممصود حسن دمحم/  بملن - بردله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 25279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  113

 عبدالمادر عبدالحمٌد عبدهللا عواطف/  بملن صمر زاوٌة  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 25279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  114

 بملكه - العربٌه الوحده شارع وبالعنوان جنٌه 12111 مال براس وسباكه صحٌه ادوات بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم عبدالعزٌز حماصه -  115

  حمٌده جمعه سلٌمان صبرى/  بملن العرلوب ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31793    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ٌوسف احمد احمد مصطفى -  116

 . نمٌر حسن حسن نعٌمة/  بملن الجمهورٌه شارع من غزة شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  على محمود السٌد رافت هالة -  117

 . دمحم عبدالحمٌد السٌد فاتن/  بملن األمراء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 25279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  118

 عواطف/  بملن صمر زاوٌة بالعنوان جنٌه 12111 مال براس وفاكهه خضار ثالجه بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  عبدالمادر عبدالحمٌد عبدهللا

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 25516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  زٌدان دمحم السٌد سعٌد محسن -  119

  حنا بهجت مٌنا/  بملن بلبع محل بجوار سعٌد بور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 31788    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا احمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز -  111

  عبدالحلٌم على تهانى/  بملن حرب طلعت حى سعٌد بور شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 28138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ٌوسف هللا فتح كمال صبحً -  111

 بالعنوان غٌر ال فمط جنٌه الف خمسون مال براس زراعٌه حاصالت وتعبئه تجهٌز محطه لنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  ٌوسف هللا فتح كمال عالء/  بملن غازى سٌدى الطوٌله بناحٌه الدوار كفر مركز

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31798    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلٌل عمر هللا نصر دمحم -  112

  شلٌل عمر هللا نصر عمر/  بملن - غازى سٌدى الشباسٌه - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم معناوى فهمى سامٌه -  113

 . لاسم أحمد أحمد مصطفى/  بملن - ثانى فصل 1 نمرة - دفشو حوض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكرٌا عمر عبده -  114

  ابوزٌد عمر دمحم وافى/  بملن غازى سٌدى - الحاجر امٌن دمحم عزبة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى العنٌن ابو عبدالعزٌز عطٌه فرحات -  115

  الشاذلى العنٌن ابو عبدالعزٌز عطٌه/  بملن - الوسطانٌه - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31799    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطار حسن دمحم حسن جمال دمحم -  116

 . حسن دمحم حسن جمال مؤمن/  بملن - عرابى أحمد شارع من الشٌخ شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحلٌم رجب عبدالحلٌم -  117

  عبدالجواد عبدالحلٌم رجب دمحم/  بملن دفشو - الدولى الطرٌك - الكراكول عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 19656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  غرٌب دمحم دمحم حسن -  118

 رزق منال/  بملن غازى بسٌدى الكائن خشبٌه بالٌتات تجهٌز بنشاط 2121/  1/  21 النشاط بداٌه:  اخر رئٌسر ،:   الـتأشٌر

 ( غٌر ال فمط جنٌه الف وعشرون خمسه) 25111 مال برأس على ابراهٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ٌونس جادهللا سالمه -  119

 عبدالحمٌد/  بملن المهدٌه بالعنوان غٌر ال فمط جنٌها االف عشره مال براس واسمده مبٌدات بنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  حامد عبدالعزٌز سالم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ٌونس جادهللا سالمه -  121

 حسن ٌونس جادهللا/  بملن ابوالعدا السنجك عزبة بالعنوان جنٌه 111111 مال براس مواشى حظٌرة بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

 - ابراهٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27495    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ٌونس جادهللا سالمه -  121

 حامد عبدالعزٌز سالم حمٌدعبدال/  بملن المهدٌه  ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 26948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  النجار عبدالعزٌز عبدالفتاح رافت دمحم -  122

  النجار عبدالعزٌز رافت/  بملن غطاس بركه - حمص ابو مركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 28138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف هللا فتح كمال صبحى -  123

  غازى سٌدى الطوٌله ناحٌه الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 28138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف هللا فتح كمال صبحى -  124

 . هللا فتح كمال صبحً/  بملن غازي سٌدي - عبدهللا حسن.عزبه بالعنون الكائن صناعٌه منظفات تعبئه بنشاط الرئٌسى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 19656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب دمحم دمحم حسن -  125

 على ابراهٌم رزق منال/  بملن غازى سٌدى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 19656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب دمحم دمحم حسن -  126

 . دمحم دمحم حسن دمحم/   بملن غازى بسٌدى الكائن خشبٌه بالٌتات تجهٌز بنشاط:  الرئٌسى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 18535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  االلداحى جابر احمد محمود -  127

 منطمة حسونه امٌن شارع 75 بالعنوان جنٌه 12111 مال براس الكهربائٌة االجهزة تجارة بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  شماعه السٌوف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌصار عطاهللا مصطفى دمحم مصطفى -  128

  بٌصار عطاهللا مصطفى دمحم/  بملن غازى سٌدى - والحاجر الفالوجا ع ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرغنى دمحم على عادل على -  129

  عبدالستار عبدالرحٌم اٌهاب/  بملن العمده شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حلفاوى دمحم ابراهٌم سعد دمحم -  131

 . سعد السٌد احمد/ بملن العكرٌشة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبى امبٌه على محمود على -  131

  عبدالنبى امبٌه على محمود/  بملن - هللا حسب ترعه شارع المزاز معمل - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم دمحم عبدهللا -  132

 حرب مصطفى ابراهٌم دمحم/  بملن العالى_  الدوار كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  نوٌر عبدربه محمود دمحم حسام -  133

 . اسماعٌل صالح عبدالونٌس مرٌم/  بملن - بولٌن.م ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبوه دمحم احمد جمال هشام -  134

 حبوه دمحم احمد جمال/  بملن الهلباوى.  م ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عبدالجواد مسعود اٌناس -  135

  رٌان دمحم شعبان دمحم/  بملن زهرة - المصمودى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31813    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود دمحم معوض اٌمان -  136

  عبدالعزٌز شعبان متولى/  بملن الكناٌس ارمانى ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ابوضاهر عبدالحلٌم عوض عبدالعال -  137

 . دمحممطر حسن فوزٌة/  بملن بولٌن ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 31812    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سوٌد بدر دمحم دمحم شحات -  138

 . سوٌد بدر دمحم دمحم/ بملن الكناٌس ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31815    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحداد مبرون محمود عبدالكرٌم دمحم -  139

 مساعد هللا جاب جمعه/  بملن المحاكم مجمع شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بدر السٌد ناجح السٌد -  141

  شعٌب بدر السٌد دمحم/  بملن المهاجرٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 28586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  141

/  بملن العالى البٌه بعزبه الكائن 2121/8/1 من بداٌه والبان تسمٌن مواشى حظٌره بنشاط اخر رئٌى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 ( جنٌه الف واربعون خمسه)45111 مال براس عبٌد حسن على زغلول

 العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31817    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوحسٌن احمد سٌد عوض دمحم ضعو -  142

 عمر دمحم عمر احمد/  بملن لثانٌه الدفعه 39 العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 28586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  143

  عبٌد حسن على زغلول/  بملن العالى البٌه عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 28586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  144

 حسن علً زغلول/  بملن بالعالى الكائن مكتبه النشاط:  الرئٌسً ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال دمحم -  145

 . ابونعمه سعد سعٌد شرٌن/  بملن التمسٌم ارض - -سمر معرض خلف ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 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 21211314 تارٌخ وفً 11447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال دمحم -  146

 . ابونعمه سعد سعٌد شرٌن/  بملن ابوحمص التمسٌم ارض - سمر معرض خلف كائن غذائٌه مواد تعبئة مصنع بنشاط تابع فرع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11447    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال دمحم -  147

 . ابونعمه سعد سعٌد شرٌن/  بملن ابوحمص التمسٌم ارض - سمر معرض خلف كائن غذائٌه مواد تعبئة مصنع بنشاط تابع فرع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند الصاوى سند عماد احمد -  148

  الصاوى سند عماد محمود/  بملن الزهور حى ناصر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روتان احمد احمد صمر احمد -  149

  اسماعٌل احمد دمحم نعمه/  بملن العكرٌشه جوهر عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشٌر لطب عبدالعال ابراهٌم -  151

  احمد ضٌف عبدالحمٌد هاله/  بملن الساحلى الدولى الطرٌك من متفرع 45 طرٌك - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31818    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلف علً عطٌة جابر -  151

 خلف علً عطٌة سمٌر/  بملن السرٌع الطرٌك ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  فاضل لناوي دمحم حسن ابراهٌم -  152

 صبري/بملن المحكمة بشارع والكائن مفروشات معرض بنشاط وهو اخر رئٌسً الى تعدٌله بعد الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 . بسٌونى دمحم

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  فاضل لناوي دمحم حسن ابراهٌم -  153

 شركة بزمام 16/  3 بالمصنع علوى الثانى بالدور الثمافة لصر خلف الصناعٌه المنطمة" لٌصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 اباظة السٌد دمحم احمد/  بملن والنسٌج للغزل مصر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد فرحات حسام -  154

  دمحم احمد فرحات دمحم/  بملن امس دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 13835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌه عوض مسعود -  155

 على دمحم سعٌد/  بملن البركة بكوم والكائن التصدٌر عموم بنشاط وهو اخر رئٌسً الى تعدٌله بعد الرئٌسً الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 23477    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ السٌد ابراهٌم دمحم ثروت -  156

 . فمط الرئٌسً المحل على النشاط والتصار جمٌعهم االخر الرئٌسً االنشطة الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 31819    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جمال احمد شعبان -  157

 احمد جمال احمد/  بملن الوكٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 19132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الحلوانى دمحم حلمى هناء -  158

 . دمحم عبدالرؤف عبدالعزٌز/ بملن الجدٌدة الصدٌك شرق - الصحراوى الماهرة - اسكندرٌه طرٌك 81 ن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 21717    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر ابراهٌم دمحم الستار عبد احمد -  159

 على التهامى دمحم محمود/  بملن الحالوجه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31825    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالمادر جوده عبدالعزٌز شاكر -  161

 . عبدالعلٌم محمود هند/ بملن عبدالعلٌم محمود شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه السٌد صبحى سامى -  161

  ٌوسف عبدالفتاح بسٌونى هناء/  بملن بولٌن ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 29134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم عبدالرحمن دمحم حامد -  162

 . على عٌسى السادات/ بملن المطامٌر ابو مركز ـ المبلٌه عثمان عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 31831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  المغازى حامد ابراهٌم دمحم صبرى(  العمومٌة للمماوالت المغازى) -  163

 . المغازى حامد ابراهٌم دمحم/ بملن األولاف منشأة ـ عطا شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31826    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالحمٌد انٌس عبدالحمٌد -  164

  انٌس عبدالحمٌد هناء/  بملن - المكمورة - شحاته سٌدى - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 21211315 تارٌخ وفً 31827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  البساتٌنى احمد عبدالمطلب العابدٌن زٌن الدٌن محى -  165

 . ملكه/ بملن المروة برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب دمحم محمود اٌمن -  166

  منصور على عبدالجلٌل دمحم ماجدة/  بملن الفراكة شارع خالد عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب دمحم عبدالستار ماهر -  167

  دٌاب دمحم عبدالستار/  بملن - شحتو عبده كوبرى بجوار - المطامٌر ابو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 31828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحمٌد عادل كسبان محمود -  168

  عامر دمحم عبدالحمٌد عادل/  بملن عامر منشاة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبح عبدالعزٌز دمحم سعد دمحم سعد -  169

 دمحم زٌدان ناتعى حسنى كساب/  بملن دفشو طه عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالحى عبدالوهاب ابراهٌم نصر ٌاسر -  171

  رمضان عبدالعظٌم حمدٌة/  بملن - المزاز معمل - هللا حسب سكة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 21168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ابراهٌم صالح دمحم -  171

  جنٌه 211111/  الى الرئٌسى مال راس تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 31838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس الشناوى)  الشناوى عبده الشناوى احمد -  172

  الشناوى عبده الشناوى دمحم/  بملن دسونس الوكٌل عبدهللا عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ٌوسف عبدالعزٌز حسنى احمد -  173

 شحاته ٌوسف دمحم رجب/  بملن لافله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس ابراهٌم ٌونس فتحٌه -  174

 احمد سٌد عبدالبارى انور/  بملن الشرلٌه بلمطر عٌسى اوالد نجع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  العاصى عبدالعزٌز هنداوى عبدالعزٌز -  175

 . العاصى عبدالعزٌز هنداوى عوض/ بملن بسٌونى منشأة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالداٌم عبدالموى طاهر كرٌمة -  176

  طرفاٌه عبدالموى ٌونس مختار/  بملن بطورس ابوطرفاٌه عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 25617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،"  الكفراوي السٌد النجا ابو السٌد سامً"  السٌارات غٌار لطع لتجارة الكفراوي -  177

 النجا ابو السٌد/ بملن الدوار كفر ـ المراكبٌة ـ النور مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً

 . السٌد

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 2519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  178

 .المكاوى السٌد محمود دمحم سراج/  بملن 6/  3 ابٌس - الخمسٌن كوبري"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دراز عبدالحمٌد عبدالرحمن على السٌد -  179

 . عبدالممصود عبدالهادى احمد/ بملن البلد الدوار كفر من متفرع ٌونس دمحم شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف ابو صمر ضٌف محمود -  181

 صمر ضٌف خلٌل/  بملن حسنى عزبه الهلباوى منشأه  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 31842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن محمود دمحم ساره -  181

 لطوش عبدالسالم عٌسى دمحم/  بملن دفشو كوم الروٌعى كدوه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 21168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ابراهٌم صالح دمحم -  182

  مغلمه عبوات فى صناعٌة منظفات ئةوتعب خلط/  الى االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب زكى فوزى دعاء -  183

 صباح ربه عبد سمٌر دمحم/  بملن غازى سٌدى شارعع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان الجلٌل عبد مصطفً سمٌر -  184

  ابوهاشم دمحم دمحم ٌوسف/  بملن المحطه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان عبدالجلٌل مصطفى سمٌر -  185

  ابوهاشم دمحم دمحم ٌوسف/  بملن المحطه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نورالدٌن احمد دمحم عبدالسالم -  186

  ٌوسف دمحم احمد محمود/  بملن المصرى عزٌز خلف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالمجد السٌد على خمٌس عصام -  187

  ابوالمجد السٌد على/  بملن عثمان كنج - غباشى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن زكى ابراهٌم دمحم -  188

 شاهٌن مرسى العزٌز عبد دمحم/  بملن الزراعى االصالح 2 رلم عماره ناصر شارع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عشرى عبدالغنى عبدالعزٌز نشأت صباح -  189

  عبدالغنى عبدالعزٌز نشأت كرم/  بملن انطونٌادس العنب ارض عبدالعزٌز نشأت شارع 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31848    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم بسٌونى عبدالفتاح سعد دمحم -  191

  سالم بسٌونى عبدالفتاح سعد/  بملن الزهراء تمسٌم المركز شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مداح ابراهٌم دمحم دمحمٌن -  191

  عسل ابراهٌم احمد حنان/  بملن عرابى - 4/ 9 لرٌة ابٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عطٌه هللا فتح عالء -  192

 حسن دمحم السٌد دمحم/  بملن البسلمون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  جادهللا سعٌد عبدالحلٌم محمود -  193

 طرفاٌه عبدالهادى جمعه سلمٌن/  بملن الهلباوى منشٌه_  الصغرى الهلباوى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحمٌد ابراهٌم احمد -  194

 دمحم عبدالرحمن ناصر محمود/  بملن المٌزانه بٌبرس شارع تماطع العواٌد مولف شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر دمحم عوض السعٌد دمحم هٌثم -  195

  عبدهللا دمحم عطٌه حسٌن/  بملن - ٌولٌو26 شارع - الدوار كفر بندر ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان ٌلتعد تم 21211317 تارٌخ وفً 31857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز مصطفى عبدالعزٌز -  196

  الوكٌل سعٌد اشرف/  بملن هللا فتح خلف الدوار كفر مدخل شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرشوج خلٌل محمود احمد دمحم -  197

  شلبى دمحم امانى/  بملن العلوى الكوبرى بجوار المدس برج ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 31849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنوش عبدهللا دمحم شعبان حماده -  198

  عبدالوهاب احمد فكرٌه/  بملن المناطر كوم عمران ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر عمر حسن عبدالستار -  199

  غازى خلٌل السعٌد احمد/  بملن الفرج كوم - الكبٌر المسجد امام عبدالفتاح ترعة ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ٌونس دمحم -  211

  سلومه صالح ٌونس/  بملن المهدٌه_  المطامٌر ابو

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن عثمان عماد -  211

 محمود حسن عثمان هانى/  بملن حسنى جواد_  الصخره_  ابوخلٌفه كوم_  حمص ابو ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل احمد على عبدالغنى على محمود -  212

  محمود عبدالحمٌد عبدالوهاب دمحم/  بملن نظٌر_  الترعه شارع_  الدوار كفر بندر ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده عبدالسالم مصطفى احمد -  213

  ٌونس سعد منبى احمد/  بملن - كٌل محله - راضى عزبه - حمص ابو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 31863    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حنٌش حكٌم عبدالستار سلٌم -  214

 . حنٌش حكٌم عبدالستار/ بملن الفرج كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌره خاطره السٌد احمد -  215

 حمدون عبدالرحمن محمود الرحمن عبد/  بملن الشركه عزبه المدارس شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 24177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الحناوي عبدالممصود اسماعٌل دمحم -  216

 مكتب تجارٌه وبسمة جنٌه51111 وبرأسمال عمومٌه مماوالت مكتب لٌصبح االخر الرئٌسً نشاط تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

  2 شمة علوى االول الدور الفتٌات معهد خلف الزهراء تمسٌم بالعنوان وكائن العامة والمماوالت والتعمٌر لالنشاءات المهندس

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدهللا اسماعٌل عماد -  217

  دمحم عبدالجواد رشاد احمد/  بملن - التحرٌر شمال 21 لرٌه - المطامٌر ابو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشول اسماعٌل عبدالعزٌز دمحم أحمد -  218

 . هاشم عبدالمولً السٌد/  بملن - الوسطانٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب أحمد سٌد حامد منال -  219

 . الخولى رزق موسى صبحى/  بملن - الخٌرى روضة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 24177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحناوي عبدالممصود اسماعٌل دمحم -  211

 . حمص ابو مركز 2 رلم شمه علوى االول الدور الفتٌات معهد خلف الزهراء تمسٌم:  لٌصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 24155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حمٌده محمود سلٌمان عبدالحلٌم ابراهٌم -  211

 محمود دمحم رضا/  بملن البركه بكوم الكائن زراعٌه حاصالت تجهٌز بنشاط االخر الرئٌسً الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 نصرعثمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كشن دمحم ٌوسف فوزي انٌس -  212

 . للزٌوت اسكندرٌة شركة بجوار السرٌع الطرٌك بن محرم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج عبدهللا دمحم محمود -  213

 . عبدهللا فؤاد صبرى مها/  بملن - الوسطانٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 16416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  214

 غٌر ال فمط جنٌها االف عشرة11111 مال براس  جاهزة مالبس بنشاط 2121/  2/  1 من بداٌه اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

 المطامٌر ابو الثانوى شارع ب الكائن بالعنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 28915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالغنى صبرى عبدالعظٌم -  215

 . صمر تركى صمر حسن/  بملن - االندلس شارع - المطامٌر ابو مركز ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 31865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار عبدالممصود دمحم الماسم أحمد -  216

 . البطراوى ابراهٌم السٌد/  بملن - الدراوٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 16416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  217

  مطر ابراهٌم صلٌب ٌسرى/  بملن - العام الثانوى شارع -المطامٌر ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 16416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  218

 الوهاب عبد الوهاب عبد رضا/بملن مهران شارع:  الرئٌسً ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 22414    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالحفٌظ اسماعٌل حامد كارم -  219
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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  عبدهللا ابراهٌم جمال صفاء/  بملن المحكمة شارع ،:   الـتأشٌر وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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  المشد دمحم ابراهٌم حماده احمد/  بملن بسنتواى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 22645    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  بلتاجى دمحم جالل احمد -  267

 . المصري دمحم دمحم دمحم/ بملن - الجمهورٌه شارع - الجامعه برج 15"  لٌصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر
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 . بدوى عطٌه دمحم جابر/ بملن دفشو ـ البابور عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 31899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على عبدالسمٌع على احمد -  269
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 على احمد شعبان/  بملن - العطا ابو لرٌه - بالنوبارٌه كائن بناء مواد بنشاط:  الرئٌسى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى على احمد شعبان احمد -  273

  على احمد شعبان/  بملن - العطا ابو لرٌه - النوبارٌه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  المادوس هللا عطا دمحم ٌسرى هانى -  274

 . المادوسى هللا عطا دمحم ٌسرى هشام/ بملن البركة كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 31915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الزٌات خضر اسماعٌل سعد دمحم)  األلبان منتجات لبٌع الزٌات -  275

 منصور عبدالحلٌم سعاد/  بملن - دمنهور مولف شارع من جبرٌل أحمد شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328

. 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 12761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدربه انصاري رمضان دمحم -  276

  انصارى رمضان انصارى/  بملن غازى سٌدى كومبو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 12761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدربه انصاري رمضان دمحم -  277

 عبدربه انصارى رمضان/  بملن غازى سٌدى/  كومبو عزبة".  بمالة" بنشاط:  الرئٌسً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوح عبدالعلٌم احمد اسالم -  278

  الصاوى عبدالرحمن عبدالواحد اٌناس/  بملن - المهاجرٌن المعلمٌن ارض طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 12761    برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، عبدربه انصاري رمضان دمحم -  279

 ال جنٌه الف خمسون فمط) 51111 مال برأس والبان مواشى حظٌره بنشاط 2119/  1/  9 من بداٌه:  اخر رئٌسً ،:   الـتأشٌر

 انصارى رمضان انصارى/  بملن غازى سٌدى بكومبو الكائن(  غٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطوٌل عبدالعاطى خمٌس طلعت -  281

 . الطوٌل عبدالعاطى خمٌس/  بملن - الكرٌون ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه اٌمان/  د صٌدلٌه -  281

 عٌسوى حسن عبدالفتاح ورثه/  بملن بولٌن منشأه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 22527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حجازى على احمد شعبان  احمد -  282

 وبسمه  جنٌه51111 براسمال 2116/11/11 من بداٌه عمومٌه مماوالت مكتب بنشاط اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 المطامٌر ابو مركز النوبارٌه العطا ابو لرٌه بالعنوان كائن العمومٌه للمماوالت الهنا تجارٌه

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد عفٌفً حماد السالم عبد محمود -  283

  ابراهٌم فرحات عبدالحمٌد نوال/  بملن - الطوٌلة عزبه - غازى سٌدى ، :  الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 31912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب خطاب فؤاد أحمد -  284

 . خطاب خطاب فؤاد أسامه/  بملن - لولٌن - زهره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 5936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدهللا دمحم عبدالحمٌد دمحم -  285

  الرئٌسى على النشاط والتصار 2121/  3/  29 فى 1445 رلم بالتاشٌره الفرع الغاء تم  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 31918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد دمحم محمود سعد عامر -  286

  السٌد دمحم اشرف منال/  بملن 12 رلم محل المصرى عزٌز شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 14613    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حماده السٌد ابراهٌم علً مجدي -  287

  حسٌن ابراهٌم دمحم عادل/  بملن بورسعٌد شارع من االلصر شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 31919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  شحاته االسالم سٌف/ د صٌدلٌة -  288

 . شحاته حسن رمضان عوض/ بملن المهاجرٌن ـ االٌمان شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 31917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان سالم فرج عمر -  289

  الجندى سلٌمان سالم فرج/  بملن العكرٌشه - الحندى عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف , العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 31911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دٌاب عبدالحمٌد رشاد سالم -  291

 . دٌاب عبدالحمٌد رشاد/ بملن اشو كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم أحمد عبدالرحمن دمحم -  291

 . الدٌب محمود فتحى خمٌس/  بملن - المهاجرٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر دمحم عبدالفتاح نبٌل أحمد -  292

 . حسن صادق دمحم سلوى/  بملن - الحدائك لماء شارع 21 رلم عمار - كفرالدوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد أحمد محمود أحمد دمحم -  293

 . علً نصر السٌد نصر/  بملن - دفشو العرٌشة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان فؤاد سرحان سمٌر -  294

  سرحان ابراهٌم دمحم فؤاد سرحان/  بملن البحرٌة النخله منشه برون ع ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عٌد أحمد إمام عزت ولٌد -  295

 . عبدالواحد أحمد دمحم/  بملن - ضٌف عزبة - كفرالدوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادهللا محمود جوٌده جادهللا -  296

  جادهللا محمود جوٌده/  بملن بطورس 3 اجون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحمٌد فكرى ٌونس -  297

  خلٌل رجب احمد/  بملن رٌاض عبدالمنعم شارع المحلٌه الوحده عمارة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  298

  ابوبكر محمود شفٌك مصطفى/  بملن الجدٌدة المنشٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان حسن ابوزٌد حسن هانى -  299

 . اسماعٌل السٌد جابر أحمد/  بملن - الشاملة شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31924    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنداوى سعٌد السٌد زكٌه -  311

 . عٌاد ابراهٌم السٌد مصطفى/  بملن - 5 أبٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون هلٌل عبدالعزٌز رضا -  311

 . عبدالخلٌل علوانى فوزى بسٌمه/  بملن - زهره علً الحاج ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف علً عبدالرحمن صبحى ابراهٌم -  312

 . الشرٌف علً عبدالرحمن صبحى/  بملن - البسلمون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عبدالجواد مسعود وائل -  313

  دمحم مسعود عبدالجواد مسعود/  بملن - البسلمون - سلومه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صهٌب عبدالهادى الصافى نوره -  314

 . حسن حمٌده دمحم/  بملن - البركة كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب مؤمن عبدالهادى عبدالرحمن -  315

  هللا جاب مؤمن عبدالهادى/ بملن - الحاجر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النٌاد دمحم دمحم فوزى دمحم -  316

 رزق دمحم شحاته عبدالعاطى جمال/  بملن المراكبٌه حرب طلعت حى بورسعٌد ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم سعد ربٌع -  317

  مصطفى جاد شعبان خالد/  بملن - بسٌونى منشٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالسٌد مختار حاتم -  318

  فوده دمحم السٌد غالٌة/  بملن ٌونس منشاة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى دمحم عبدالمولً حسن -  319

 . أبوصالح ٌوسف عبدالجواد أمنه/  بملن - غازى سٌدى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى البشٌر دمحم ٌوسف حسن -  311

 . أبوحسن عٌد سعد باتعه/  بملن - 6 أبٌس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 31922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز لطب عبدالمنعم عٌد -  311

  الفٌومى عبدالعزٌز لطب عبدالمنعم/  بملن العالى حموده عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مواد:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 29834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم جابر دمحم دمحم -  1

 . غذائٌة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 19171   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  البوهى عبدربه سعد صبحى احمد -  2

 االستٌراد نشاط عن والتولف"  فمط تصدٌر"  لٌصبح تعدل:  التأشٌر

 تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 11419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم السٌد منً -  3

 التموٌن نشاط اضافه

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 29945   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور احمد عبدهللا احمد -  4

 زراعٌه حاصالت تصدٌر ومكتب وتجمٌد تبرٌد ثالجه

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 12194   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  5

 والبان تسمٌن مواشى حظٌرة

,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 26948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  النجار عبدالعزٌز عبدالفتاح رافت دمحم -  6

 وعالفه بماله:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31799   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطار حسن دمحم حسن جمال دمحم -  7

 " .الكهربائٌــــة األجهـــزة تجارة" لٌصبح النشاط مسمى توضٌح:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 21717   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر ابراهٌم دمحم الستار عبد احمد -  8

 غذائٌه مواد بٌع:  التأشٌر

 وفً 25617   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،"  الكفراوي السٌد النجا ابو السٌد سامً"  السٌارات غٌار لطع لتجارة الكفراوي -  9

 . ماركت سوبر الى تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 21168   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ابراهٌم صالح دمحم -  11

 مغلمه عبوات فى صناعٌة منظفات وتعبئة خلط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  جادهللا سعٌد عبدالحلٌم محمود -  11

 وااللبان للتسمٌن مواشى حظٌره:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 29917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حبشى عشم عاطف عماد -  12

 هداٌا معرض:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعاطى عباس اسامه -  13

 عمومٌة مماوالت:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 24177   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحناوي عبدالممصود اسماعٌل دمحم -  14

 ".. عمومٌة مماوالت مكتب"  لٌصبح وتعدٌله الغٌر لحساب سٌارات تجارة"  نشاط الغاء:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 22414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالحفٌظ اسماعٌل حامد كارم -  15

 كٌماوٌه واسمده زراعٌه ومخصبات مبٌدات:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 29194   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسالم صالح بركات رمضان -  16

 . االلكترونى والدفع محمول خدمات:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 23455   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  المراسً احمد عطٌه احمد هشام -  17

 . االلبان منتجات تصنٌع:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 19959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل محمود على الفتاح عبد -  18

 اطفال مالبس بٌع:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 17448   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الدٌن شمس دمحم العزٌز عبد شاكر -  19

 . زراعٌة ومستلزمات وكٌماوٌات ومبٌدات اسمده:  التأشٌر وصف

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 9232   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رابح سعد شحاته دمحم -  21

 . األسواق وادارة داخلٌة نمل ووسائل ثمٌلة ومعدات البناء مواد وتورٌد عامة مماوالت مكتب

,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 22456   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سلطان بٌومى عبدالموجود احمد عمرو -  21

 ". كهربائٌه اجهزة"  لٌصبح النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 29214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا ابراهٌم دمحم عبدالمادر محمود -  22

 ". زراعٌه حاصالت وفرز تعبئة محطة"  الى تعدل:  التأشٌر وصف

:  التأشٌر وصف,  لنشاطا تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 22645   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  بلتاجى دمحم جالل احمد -  23

 ( . طبٌة مستلزمات)  عمومٌة تورٌدات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 5936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدهللا دمحم عبدالحمٌد دمحم -  24

 وتموٌن بماله

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 28184   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم محمود دمحم اٌمن -  25

 الزراعٌه الحاصالت وتصدٌر وتعبئه وتجهٌز وفرز تصنٌع

,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 29813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوطاحون السٌد رجب مسعد ابراهٌم -  26

 الزراعٌه التنمٌه على النشاط والتصار العامه المماوالت نشاط عن التولف:  التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 27172   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم الصافً السٌد دمحم -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31747   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان علً حسن عبدالباسط -  2

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31769   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالرحمن حمٌد اشرف -  3

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عوض عبدهللا زازىع ولٌد -  4

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر أحمد نورالدٌن أحمد دمحم -  5

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31798   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلٌل عمر هللا نصر دمحم -  6

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم معناوى فهمى سامٌه -  7

 خاص: التأشٌر

 تم21211315 تارٌخ وفً 31827   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  البساتٌنى احمد عبدالمطلب العابدٌن زٌن الدٌن محى -  8

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31835   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المالحى عبدالوهاب ابراهٌم نصر ٌاسر -  9

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31862   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر عمر حسن عبدالستار -  11

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31869   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد حمٌده دمحم جاد -  11

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31892   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى دمحم مختار رجب -  12

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 22527   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى على احمد شعبان احمد -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31922   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز لطب عبدالمنعم عٌد -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31726   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرٌج أحمد دمحم أحمد فاٌزة -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31758   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  16

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم احمد خلف خلٌفه -  17

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31774   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  شراره اهٌمابر دمحم فتحى احمد -  18

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31788   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا احمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز -  19

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحداد مبرون محمود عبدالكرٌم دمحم -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد بدر السٌد ناجح السٌد -  21

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب دمحم محمود اٌمن -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31832   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب دمحم عبدالستار ماهر -  23

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31849   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لنوش عبدهللا دمحم شعبان حماده -  24

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حالوة على دمحم صالح جهاد -  25

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 31895   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن موسى السٌده -  26

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 31896   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمٌح دمحم عبدالمادر خمٌس ابراهٌم -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 31911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دٌاب عبدالحمٌد رشاد سالم -  28

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31735   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حفنى احمد ماهر -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31746   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد رمضان سالم -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31749   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خٌر احمد عبدالعاطى رشاد -  31

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31764   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌداحمد سعد اسماعٌل عمرو -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31782   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمل عبدالحمٌد دمحم فاتن -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31794   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخمارى متولى خمٌس فؤاد دمحم -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى العنٌن ابو عبدالعزٌز عطٌه فرحات -  35

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31826   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالحمٌد انٌس عبدالحمٌد -  36

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ٌوسف عبدالعزٌز حسنى احمد -  37

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31841   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس ابراهٌم ٌونس فتحٌه -  38

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31856   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عطٌه هللا فتح عالء -  39

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالواحد اشرف حماده -  41

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 29755   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح السٌد ناصر دمحم -  41

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 18849   برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، عطٌه عبدالسالم امٌن السٌد -  42

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى البشٌر دمحم ٌوسف حسن -  43

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31741   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنا فضل سعٌد احمد دمحم -  44

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31743   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان علً ابراهٌم علً أمٌر -  45

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31756   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصفور على حمدى اٌمان -  46

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالممصود حسن دمحم ابراهٌم -  47

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 25279   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر دمحم عبدالونٌس خالد -  48

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكرٌا عمر عبده -  49

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31834   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  العاصى عبدالعزٌز هنداوى عبدالعزٌز -  51

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31848   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم بسٌونى عبدالفتاح سعد دمحم -  51

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالحسٌب ابراهٌم ٌسرى -  52

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31883   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن عمر السٌد دمحم شادٌه -  53

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31893   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم عبدالعزٌز حماصه -  54

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31928   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالسٌد مختار حاتم -  55

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى دمحم عبدالمولً حسن -  56

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31731   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وزٌر بسٌونى صابر محمود -  57

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31754   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار محمود محمود سعٌد عٌد -  58

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 8953   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشوره عبدالحمٌد سعٌد رافت -  59

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31779   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب صبرى البدرى عٌاد -  61

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  على محمود السٌد رافت هالة -  61

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  سوٌد بدر دمحم دمحم شحات -  62

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31828   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحمٌد عادل كسبان محمود -  63

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31836   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبح عبدالعزٌز دمحم سعد دمحم سعد -  64

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرشوج خلٌل محمود احمد دمحم -  65

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31877   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزاز ربه عبد خمٌس اشرف -  66

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211327 تارٌخ وفً 31891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسبو جمعه ولٌد -  67

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 31899   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى على عبدالسمٌع على احمد -  68

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم أحمد عبدالرحمن دمحم -  69

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31734   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌر أبوالٌزٌد هللا عطا حسن -  71

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج مهدى سٌد طه -  71

 خاص

 تم21211314 تارٌخ وفً 31767   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجارة حمدهللا -  72

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31783   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلسى شحاته دمحم سعد امتثال -  73

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31793   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ٌوسف احمد احمد مصطفى -  74

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  ابوضاهر عبدالحلٌم عوض عبدالعال -  75

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 31838   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجاهزة للمالبس الشناوى)  الشناوى عبده الشناوى احمد -  76

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316

 الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالعزٌز مصطفى عبدالعزٌز -  77

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31874   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى كمال صبحى مصطفى -  78

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31888   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوداد دمحم سلٌمان احمد احمد -  79

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31913   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  المادوس هللا عطا دمحم ٌسرى هانى -  81

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31919   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمر دمحم عبدالفتاح نبٌل أحمد -  81

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عبٌد دمحم سعاد -  82

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31723   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  محمود دمحم حمدى امٌرة -  83

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31727   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  مصطفى كامل دمحم على دمحم مصطفى دمحم -  84

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31729   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الخولى دمحم عبدالعزٌز فتحى نجالء -  85

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31755   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌادم صابر ناصف على خالد -  86

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد على سالم عاٌدة -  87

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31784   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أبوسعده مصطفى اسماعٌل دمحم رضا -  88

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبوه دمحم احمد جمال هشام -  89

 خاص: التأشٌر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 28586   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسن على زغلول ابراهٌم -  91

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 11447   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل امٌن كمال دمحم -  91

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31847   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحمٌد ابراهٌم احمد -  92

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31854   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر دمحم عوض السعٌد دمحم هٌثم -  93

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31876   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرابلى دمحم طه دمحم -  94

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 31915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الزٌات خضر اسماعٌل سعد دمحم)  األلبان منتجات لبٌع الزٌات -  95

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 31917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان سالم فرج عمر -  96

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد أحمد محمود أحمد دمحم -  97

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم ٌوسف عزالدٌن عاٌده -  98

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31753   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس دمحم طلعت فادٌة -  99

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد ابراهٌم سلٌمان حنان -  111

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31786   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالكرٌم ونٌس سالمه دمحم -  111

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31789   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مدٌن خلٌفه حسنى احمد -  112

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31795   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  اسماعٌل خلٌل السٌد اسالم -  113

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31822   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روتان احمد احمد صمر احمد -  114

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31845   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالمجد السٌد على خمٌس عصام -  115

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31878   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفه علً ابراهٌم فتحى خمٌس أحمد -  116

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31887   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى لطب احمد شعبان احمد -  117

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31886   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى عبدهللا ناجد دمحم حازم -  118

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان حسن ابوزٌد حسن هانى -  119

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31745   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن دمحم صالح رضا -  111

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31752   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح هاشم ممدوح أحمد -  111

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 21163   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  112

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد على امٌن منال -  113

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31799   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطار حسن دمحم حسن جمال دمحم -  114

 خاص: التأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 31831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  المغازى حامد ابراهٌم دمحم صبرى(  العمومٌة للمماوالت المغازى) -  115

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31837   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالداٌم عبدالموى طاهر كرٌمة -  116

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31844   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عشرى عبدالغنى عبدالعزٌز نشأت صباح -  117

 خاص: التأشٌر وصف,  ةالشرك

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شداد دمحم بسٌونى أحمد تامر -  118

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31885   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده مرسى زكى عبدالحكٌم أسماء -  119

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسال هللا رزق بربرى دمحم -  121

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31924   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هنداوى سعٌد السٌد زكٌه -  121

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون هلٌل عبدالعزٌز رضا -  122

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31722   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  الدٌب ابراهٌم صالح ابراهٌم -  123

 خاص: التأشٌر وصف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31741   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى زكى دمحم حماده -  124

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31757   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض أحمد ابراهٌم أحمد دمحم -  125

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31787   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدهللا الدسولى دمحم حسن -  126

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 28138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف هللا فتح كمال صبحى -  127

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 19656   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غرٌب دمحم دمحم حسن -  128

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جمال احمد شعبان -  129

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب زكى فوزى دعاء -  131

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31867   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االشول اسماعٌل عبدالعزٌز دمحم أحمد -  131

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31868   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب أحمد سٌد حامد منال -  132

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31879   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حسٌن مهدى فاٌز -  133

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31912   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادهللا محمود جوٌده جادهللا -  134
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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31927   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صهٌب عبدالهادى الصافى نوره -  135

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب مؤمن عبدالهادى عبدالرحمن -  136

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النٌاد دمحم دمحم فوزى دمحم -  137

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31718   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرعى على دمحم أحمد دمحم -  138

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31731   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطار ابراهٌم عبدالسالم مصطفى دمحم -  139

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31733   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السندٌونى حسن مصطفى ابراهٌم صابر -  141

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  والموتوسٌكالت والتكاتن التروسٌكالت لتجاره سعد معرض) هٌوب عبدالحمٌد سعد سامى -  141

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31766

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31781   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان معوض جابر امانى -  142

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31819   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم دمحم عبدهللا -  143

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  نوٌر عبدربه محمود دمحم حسام -  144

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31824   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سند الصاوى سند عماد احمد -  145

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31843   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دراز عبدالحمٌد عبدالرحمن على السٌد -  146

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31859   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن عثمان عماد -  147

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31873   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج عبدهللا دمحم محمود -  148

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد عفٌفً حماد السالم عبد محمود -  149

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31912   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب خطاب فؤاد أحمد -  151

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  151

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31719   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف عبدالسالم اسماعٌل شرٌف -  152

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31737   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادهللا على احمد عزة -  153

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31742   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم جبر رجب شعبان دمحم -  154

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن منصور النحاس كمال -  155

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31785   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرنشاوى علً دمحم شحاته دمحم -  156

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌصار عطاهللا مصطفى دمحم مصطفى -  157

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31815   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرغنى دمحم على عادل على -  158

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد فرحات حسام -  159

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31846   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نورالدٌن احمد دمحم عبدالسالم -  161

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل احمد على عبدالغنى على محمود -  161

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدهللا اسماعٌل عماد -  162

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31884   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس حسن شولً دمحم اسالم -  163

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 29755   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح السٌد ناصر دمحم -  164

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه اٌمان/  د صٌدلٌه -  165

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 31919   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  شحاته االسالم سٌف/ د صٌدلٌة -  166

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم سعد ربٌع -  167

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31736   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم زٌنب -  168

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31744   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  هاشم عبدالسالم حسن حسٌن على -  169

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31768   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالغنى فرج احمد -  171

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31777   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب على عبدالمعز دمحم احمد -  171

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 27495   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ٌونس جادهللا سالمه -  172

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حلفاوى دمحم ابراهٌم سعد دمحم -  173

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31829   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه السٌد صبحى سامى -  174

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31839   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف ابو صمر ضٌف محمود -  175

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31863   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  حنٌش حكٌم عبدالستار سلٌم -  176

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31872   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌره خاطره السٌد احمد -  177

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31894   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب مؤمن حسٌن عبدالكرٌم -  178

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 ٌختار وفً 31898   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دمحم ابراهٌم رمضان ابراهٌم -  179

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31923   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف علً عبدالرحمن صبحى ابراهٌم -  181

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عبدالجواد مسعود وائل -  181

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 31732   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدموكى دمحم عبدالفتاح عطٌه -  182

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 31748   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ابراهٌم علً أحمد -  183

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31765   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه احمد ابراهٌم سلوى -  184

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31778   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالحلٌم خضر عبدالحلٌم خضر -  185

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 31796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم النبوى عبدالبدٌع دمحم -  186

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31811   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبى امبٌه على محمود على -  187

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 31825   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  عبدالمادر جوده عبدالعزٌز شاكر -  188

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 31842   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن محمود دمحم ساره -  189

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31858   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده عبدالسالم مصطفى احمد -  191

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 31875   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  احمد دمحم عبدالبدٌع ٌحٌى دمحم -  191

 خاص: التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 31889   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عوض دمحم صبحى مصطفى -  192

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطوٌل عبدالعاطى خمٌس طلعت -  193

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحمٌد فكرى ٌونس -  194

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31724   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه ٌوسف حسن مصطفى ابراهٌم -  195

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31725   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصٌحى السٌد دمحم رجب روحٌة -  196

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  دمحم احمد السٌد جمعه -  197

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31772   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌا ابو عبدهللا سرحان دمحم -  198

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31773   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،.  اسكندر سعد ناجح ابانوب -  199

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالحلٌم رجب عبدالحلٌم -  211

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31816   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشٌر لطب عبدالعال ابراهٌم -  211

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31818   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلف علً عطٌة جابر -  212

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31851   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن زكى ابراهٌم دمحم -  213

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 31865   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار عبدالممصود دمحم الماسم أحمد -  214

 خاص: التأشٌر وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 31897   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه ابراهٌم محمود هبة -  215

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 31918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد دمحم محمود سعد عامر -  216

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً السٌد دمحم محمود -  217

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31728   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد دمحم البنا سماح -  218

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31763   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع احمد ابراهٌم عمر -  219

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على بسٌونى عبدهللا محمود -  211

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31776   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خاطر مصطفى علً محمود دمحم علً -  211

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مسعود عبدالجواد مسعود اٌناس -  212

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 31813   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود دمحم معوض اٌمان -  213

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 31817   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوحسٌن احمد سٌد عوض دمحم عوض -  214

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 31855   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم دمحم دمحمٌن -  215

 خاص: التأشٌر

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 31861   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ٌونس دمحم -  216

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 16416   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل حبٌب صبحى بشرى -  217

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 12761   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدربه انصاري رمضان دمحم -  218

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 31916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نوح عبدالعلٌم احمد اسالم -  219

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 31913   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان فؤاد سرحان سمٌر -  221

 خاص: التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 (   دبور كرٌمة/ الدكتوره: ) الى 6381 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211311:  تارٌخ فى  ،  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 " .   تن كٌم"  :الى 13175 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  2

 " .   تن كٌم: " الى 13175 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  3

   هٌلث مٌد: الى 31642 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  4

   اٌجٌبت فٌوتشر: الى 29945 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  5

 .   ستار كٌم: الى 21163 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211319:  تارٌخ فى  ،  -  6

 .   ستار كٌم: الى 21163 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211319:  تارٌخ فى  ،  -  7

 .   للتصدٌر الٌت فرست: الى 31661 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211316:  تارٌخ فى  ،  -  8

 ".  المحمـــول ســـوق: " الى 23966 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  9

   طالب ابو دمحم رزق خمٌس خٌرى: الى 5918 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211317:  تارٌخ فى  ،  -  11

   للهداٌا مرحبا: الى 29917 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211318:  تارٌخ فى  ،  -  11

 والتعمٌر لالنشاءات المهندس مكتب: الى 24177 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211321:  تارٌخ فى  ،  -  12

 .   العامة والمماوالت

   التجمٌل لمستحضرات بونجور: الى 31664 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211321:  تارٌخ فى  ،  -  13

 والدفع المحمول لخدمات الرؤى: الى 29194 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211322:  تارٌخ فى  ،  -  14

 .   االكترونى

   ماستر اٌكو: الى 31817 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211322:  تارٌخ فى  ،  -  15

 .   االلبان منتجات لتصنٌع الفردوس: الى 23455 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211322:  تارٌخ فى  ،  -  16

   العامة للمماوالت الفتح: الى 9232 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  17

 .   العمومٌه للمماوالت والنور الهدى: الى 27247 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211323:  تارٌخ فى  ،  -  18

 .   الطبٌة للمستلزمات دنت البحٌرة: الى 22645 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211325:  تارٌخ فى  ،  -  19

   السٌارات لتجاره االمل: الى 22491 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211329:  تارٌخ فى  ،  -  21

 ولطع موتسٌكالت لتجارة البركة: الى 21861 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211331:  تارٌخ فى  ،  -  21

   غٌارها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   17725:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،.   وشركاه عبدهللا ٌوسف عادل احمد/  شركة   - 1

 . فٌها نصٌبه شرٌن كل واستلم نهائٌا وتصفٌتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   5627:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها دمحم حسن شادٌه شركه   - 2

 نهائٌا التجاري السجل وشطب وتصفٌتها الشركة حل تم  السجل

   21211328 تارٌخ وفى ،   11971:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،"   وشركاه عفٌفى حماد السالم عبد محمود شركة"    - 3

 فٌها نصٌبه شرٌن كل واستلم نهائٌا وتصفٌتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 22631، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة.  وشرٌكه عطٌه ابراهٌم ناجى وائل/  شركة -  1

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سالم عمر دمحم شركه -  1

 واعمال التجارٌه والتوكٌالت البناء اعمال الغراض االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع بنشاط:  1 فرع ،:   الـتأشٌر وصف

 الثانٌه الصناعٌه المنطمه 11 بلون 1 رلم لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت

 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،( .  مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  2

 اعمال الغراض االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع بنشاط:  1 فرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314

 الثانٌه الصناعٌه المنطمه 11 بلون 1 رلم لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت بناءال

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سالم عمر دمحم شركه -  3

 واعمال التجارٌه والتوكٌالت البناء اعمال الغراض االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع بنشاط:  1 فرع ،:   الـتأشٌر وصف

 الثانٌه الصناعٌه المنطمه 11 بلون 1 رلم لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت

 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( .  مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  4

 اعمال الغراض االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع بنشاط:  1 فرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314

 الثانٌه الصناعٌه المنطمه 11 بلون 1 رلم لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت البناء

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه سالم عمر دمحم كهشر -  5

 المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت البناء اعمال للغراد االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع:  2 فرع ،:   الـتأشٌر وصف

 االراضى الجدٌده العرب برج 2 شرق ص.  م 2 بلون 26 لطعه العرب ببرج الكائن العامه

 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،( .  مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  6

 البناء اعمال للغراد االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع:  2 فرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314

 االراضى الجدٌده العرب برج 2 شرق ص.  م 2 بلون 26 لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سالم عمر دمحم شركه -  7

 المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت البناء اعمال للغراد االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع:  2 فرع ،:   الـتأشٌر وصف

 االراضى الجدٌده العرب برج 2 شرق ص.  م 2 بلون 26 لطعه العرب ببرج الكائن العامه

 تارٌخ وفً 14945    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،.  ( مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  8

 البناء اعمال للغراد االسمنتٌه والمواد البوٌات وتعبئه تصنٌع:  2 فرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314

 االراضى الجدٌده العرب برج 2 شرق ص.  م 2 بلون 26 لطعه العرب ببرج الكائن العامه المماوالت واعمال التجارٌه والتوكٌالت

 تارٌخ وفً 2816    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حسٌن ابو البارى عبد ابراهٌم حسٌن ابو  البارى عبد ورثة -  9

 عبدالباري/  بملن  البحر شارع - عزاز كفر تبع - باغوص"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323

  ابوحسٌن ابراهٌم

 تارٌخ وفً 2816    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابوحسٌن  البارى عبد حسن  حسٌن ابو البارى عبد ورثة -  11

 عبدالباري/  بملن  البحر شارع - عزاز كفر تبع - باغوص"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323

  ابوحسٌن ابراهٌم

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 2816    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و حسٌن ابو عبدالباري حسن شركه -  11

  ابوحسٌن ابراهٌم عبدالباري/  بملن  البحر شارع - عزاز كفر تبع - باغوص"  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 3861   برلم لٌدها سبك ،(.  وشركاه فهمى سمٌر اٌمن)  سامترٌد شركة -  1

 مساهمة شركة: التأشٌر وصف

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 3861   برلم لٌدها سبك ،(  م م ش)  الزراعٌة للمستلزمات سامترٌد -  2

 مساهمة شركة: التأشٌر وصف

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 3861   برلم لٌدها سبك ، وشركاه فهمى سمٌر  سامترٌد  شركه -  3

 مساهمة شركة: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لمستلزماتل سامترٌد: الى 3861 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  1

 ( م م ش)  الزراعٌة

 للمستلزمات سامترٌد: الى 3861 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  2

 ( م م ش)  الزراعٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  الشرٌن انضمام و ابراهٌم محمود احمد حازم الشرٌن تخارج -  متضامن شرٌن  تضامن شركة  هالل احمد طاهر اٌهاب -  1

 ورمضان عبده اسماعٌل صالح احمد للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل - متضامن كشرٌن عبده هالل احمد طاهر اٌهاب

 وصرف والسحب باالٌداع البنون مع التعامل حك ولهم اومنفردٌن مجتمعٌن عبده هالل احمد طاهر واٌهاب الصٌاد السمٌع عبد دمحم

 منهم الصادرة االعمال تكون ان بشرط الغٌر وامام الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل اغراضها ولصالح الشركة باسم الشٌكات

    21211329:  تارٌخ ، 1 مجتمعٌن والرهن االلتراض حك ولهم مادى ممابل بدون ذلن وٌؤدى اغراضها وضمن الشركة بعنوان

 27151   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  الشرٌن انضمام و ابراهٌم محمود احمد حازم الشرٌن تخارج -  متضامن شرٌن  تضامن شركة  هالل احمد طاهر اٌهاب -  2

 ورمضان عبده اسماعٌل صالح احمد للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل - متضامن كشرٌن عبده هالل احمد طاهر اٌهاب

 وصرف والسحب باالٌداع البنون مع التعامل حك ولهم اومنفردٌن مجتمعٌن عبده هالل احمد طاهر واٌهاب الصٌاد السمٌع عبد دمحم

 منهم الصادرة االعمال تكون ان بشرط الغٌر وامام الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل اغراضها ولصالح الشركة باسم الشٌكات

    21211329:  تارٌخ ، 1 مجتمعٌن والرهن االلتراض حك ولهم مادى ممابل بدون ذلن وٌؤدى اغراضها وضمن الشركة بعنوان

 27151   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    21211314:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(.   وشركاه فهمى سمٌر اٌمن)  سامترٌد شركة -  1

 3861   برلم

   برلم    21211314:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   م م ش)  الزراعٌة للمستلزمات سامترٌد -  2

3861 

   برلم    21211314:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه فهمى سمٌر  سامترٌد  شركه -  3

3861 

    21211314:  تارٌخ ، مساهمة شركة عنه ومشهر ملخص  مساهمة شركة(.   وشركاه فهمى سمٌر اٌمن)  سامترٌد شركة -  4

 3861   برلم

   برلم    21211314:  تارٌخ ، مساهمة شركة عنه ومشهر ملخص  مساهمة شركة(   م م ش)  الزراعٌة للمستلزمات سامترٌد -  5

3861 

   برلم    21211314:  تارٌخ ، مساهمة شركة عنه ومشهر ملخص  مساهمة شركة  وشركاه فهمى سمٌر  سامترٌد  شركه -  6

3861 

 14945   برلم    21211314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سالم عمر دمحم شركه -  7

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة( .   مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  8

 14945   برلم    21211314

 14945   برلم    21211314:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه سالم عمر دمحم شركه -  9

 تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة.   ( مصر بنترا)  البناء وكٌماوٌات للدهانات اسكندرٌه مجموعة -  11

 14945   برلم    21211314: 

    21211317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه هللا عطا مرسى رجب حلمى/  شركة -  11

 24176   برلم

    21211317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه بدر ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم دمحم شركة -  12

 24176   برلم

    21211317:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه هللا عطا مرسى رجب حلمى/  شركة -  13

 24176   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211317:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه بدر ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم دمحم شركة -  14

 24176   برلم

    21211319:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشرٌكه عطٌه ابراهٌم ناجى وائل/  شركة -  15

 22631   برلم

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشركاه بلبع السنوسى دمحم ماجد)  التعلٌمٌه للخدمات التمٌز شركة -  16

 17984   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه حسٌن ابو البارى عبد ابراهٌم حسٌن ابو  البارى عبد ورثة -  17

 2816   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ابوحسٌن  ىالبار عبد حسن  حسٌن ابو البارى عبد ورثة -  18

 2816   برلم    21211323:  تارٌخ

    21211323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شركاه و حسٌن ابو عبدالباري حسن شركه -  19

 2816   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13144   برلم    21211311:  تارٌخ ، 931  2111/11/26جـ  رشوان عبدالمحسن دمحم سامٌه/  صٌدالنٌه دكتوره -  1

 13144   برلم    21211311:  تارٌخ ، 932  2115/11/26ـج  رشوان عبدالمحسن دمحم سامٌه/  صٌدالنٌه دكتوره -  2

 13144   برلم    21211311:  تارٌخ ، 933  2121/11/26جـ  رشوان عبدالمحسن دمحم سامٌه/  صٌدالنٌه دكتوره -  3

 3145   برلم    21211311:  تارٌخ ، 936  2119/  11/  5 جـ  حكٌم عطا سمٌر -  4

 16891   برلم    21211311:  تارٌخ ، 915  2121/2/11جـ  الورد ابو احمد احمد دمحم -  5

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 924  2119/  11/  11 جـ  طلب عبدهللا عٌاد عبدهللا/ ص1د طلب عبدهللا/  الدكتور صٌدلٌه -  6

12317 

 21711   برلم    21211311:  تارٌخ ، 945  2121/ 8/ 21 جـ.   بكار هللا جاب دمحم هللا جاب دمحم -  7

 15141   برلم    21211311:  تارٌخ ، 916  2117/11/3جـ  عبدهللا محمود حنفً الفت -  8

 3765   برلم    21211311:  تارٌخ ، 926  2111/9/17جـ  الظاٌط عبداللطٌف اشرف -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3765   برلم    21211311:  تارٌخ ، 927  2115/9/17جـ  الظاٌط عبداللطٌف اشرف -  11

 3765   برلم    21211311:  تارٌخ ، 928  2111/9/17جـ  الظاٌط عبداللطٌف اشرف -  11

 3765   برلم    21211311:  تارٌخ ، 929  2115/9/17جـ  الظاٌط عبداللطٌف اشرف -  12

 3765   برلم    21211311:  تارٌخ ، 931  2121/9/17جـ  الظاٌط عبداللطٌف اشرف -  13

 21451   برلم    21211311:  تارٌخ ، 911  2121/ 5/ 11 جـ  ربه عبد حمزه احمد عباس -  14

:  تارٌخ ، 938  2119/  8/  1 جـ(   راضً منصور دمحم حسن وائل/  ص د)  راضً حسن وائل دكتور صٌدلٌه -  15

 13819   برلم    21211311

 19171   برلم    21211312:  تارٌخ ، 956  2117/  9/  2 جـ.   البوهى عبدربه سعد صبحى احمد -  16

 18166   برلم    21211312:  تارٌخ ، 946  2116/  7/  19 جـ.   السبعاوى داود فهٌم مجدى -  17

 12334   برلم    21211313:  تارٌخ ، 973  2119/11/18جـ  النجار عبدالكرٌم دمحم شولً دمحم -  18

 2387   برلم    21211313:  تارٌخ ، 978  1998/12/14-جـ  سنهورى حسن دمحم عزٌزه -  19

 2387   برلم    21211313:  تارٌخ ، 979  2113/12/14-جـ  سنهورى حسن دمحم عزٌزه -  21

 2387   برلم    21211313:  تارٌخ ، 981  2118/12/14-جـ  سنهورى حسن دمحم عزٌزه -  21

 2387   برلم    21211313:  تارٌخ ، 981  2113/12/14-ـج  سنهورى حسن دمحم عزٌزه -  22

 2387   برلم    21211313:  تارٌخ ، 982  2118/12/14-جـ  سنهورى حسن دمحم عزٌزه -  23

 882   برلم    21211313:  تارٌخ ، 969  2121/ 2/ 27 جـ  دمحم حمادة عبداللطٌف بهى -  24

 1938   برلم    21211313:  تارٌخ ، 993  1998/  2/  23 جـ  نصر ابراهٌم السعٌد -  25

 1938   برلم    21211313:  تارٌخ ، 994  2113/  2/  23 جـ  نصر ابراهٌم السعٌد -  26

 1938   برلم    21211313:  تارٌخ ، 995  2118/  2/  23 جـ  نصر ابراهٌم السعٌد -  27

 1938   برلم    21211313:  تارٌخ ، 996  2113/  2/  23 جـ  نصر ابراهٌم السعٌد -  28

 1938   برلم    21211313:  تارٌخ ، 997  2118/  2/  23 جـ  نصر ابراهٌم السعٌد -  29

 7312   برلم    21211313:  تارٌخ ، 984  2119/ 7/ 3 جـ  الغنٌمى عمر صادق احمد/  التجمٌل ادوات لتجاره الغنٌمى -  31

 7312   برلم    21211313:  تارٌخ ، 985  2114/ 7/ 3 جـ  الغنٌمى عمر صادق احمد/  التجمٌل ادوات ارهلتج الغنٌمى -  31

 7312   برلم    21211313:  تارٌخ ، 986  2119/ 7/ 3 جـ  الغنٌمى عمر صادق احمد/  التجمٌل ادوات لتجاره الغنٌمى -  32

 22296   برلم    21211313:  تارٌخ ، 971  2121/2/23جـ  عمر دمحم السمٌع عبد على ابراهٌم -  33

 8953   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1119  2111/  12/  11 جـ  عاشوره الحمٌد عبد سعٌد رافت -  34

 8953   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1121  2115/  12/  11 جـ  عاشوره الحمٌد عبد سعٌد رافت -  35

 8953   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1121  2121/  12/  11 جـ  عاشوره الحمٌد عبد سعٌد رافت -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16464   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1124  2119/16/14-جـ  النكالوى احمد احمد على -  37

 16766   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1116  2119/  12/  9 جـ  البٌطار حسن على على احمد -  38

 21914   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1111  2119/  11/  11 جـ.   شحطٌط حسن السعٌد هماد -  39

 17544   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1119  2121/  12/  21 جـ  حامد عرفه حامد دمحم -  41

 15786   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1116  2113/16/29-جـ  الشنوانً جمعه عبدالعاطً احمد -  41

 15786   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1117  2118/16/29-جـ  الشنوانً جمعه عبدالعاطً احمد -  42

 17544   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1118  2121/  11/  1 جـ.   حامد عرفة حامد دمحم -  43

 21311   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1111  2119/ 2/ 4 جـ  النجار الحمٌد عبد خٌرت صبرى -  44

 379   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1146  2115/  5/  27 جـ  عبدالوهاب عثمان مجدى -  45

 379   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1147  2121/  5/  27 جـ  عبدالوهاب عثمان مجدى -  46

 8114   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1153  2121/13/11-جـ  منصور حسن منصور خالد -  47

   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1153  2121/13/11-جـ(.  منصور حسن منصور خالد)  الصناعٌه  المنظفات لبٌع المنى -  48

8114 

 6713   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1151  2119/12/24-جـ  السٌد حسن احمد سعد خالد -  49

 17219   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1142  2115/  7/  4 جـ.  الحداد احمد سٌد علوانى السٌد أشرف -  51

 17219   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1143  2121/  7/  4 جـ.  الحداد احمد سٌد علوانى السٌد أشرف -  51

 16628   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1161  2119/  9/  15 جـ  محمود على دمحم هوٌدا -  52

 16631   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1141  2114/  9/  24 جـ  عبدالسالم محمود دمحم خالد -  53

 16631   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1141  2119/  9/  24 جـ  عبدالسالم محمود دمحم خالد -  54

 7571   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1129  2114/19/15جـ  بلتاجى دمحم ابراهٌم دمحم -  55

 7571   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1131  2119/19/15جـ  بلتاجى دمحم ابراهٌم دمحم -  56

 7571   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1131  2114/19/15جـ  بلتاجى دمحم ابراهٌم دمحم -  57

 7571   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1132  2119/19/15جـ  بلتاجى دمحم ابراهٌم دمحم -  58

 822   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1134  2116/  1/  31 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفى دمحم -  59

 822   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1135  2111/  1/  31 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفى دمحم -  61

 822   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1136  2116/  1/  31 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفى دمحم -  61

 822   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1137  2121/  1/  31 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفى دمحم -  62

 12855   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1174  2115/16/14جـ  1هندي الحلٌم عبد علً دمحم سعٌد -  63



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12855   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1175  2121/16/14جـ  1هندي الحلٌم عبد علً دمحم سعٌد -  64

 11816   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1168  2119/3/11جـ  عبده علوانً انور مجدي -  65

 11118   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1172  2113/  4/  13 جـ  منصور دمحم عبدالممصود السعٌد دمحم -  66

 11118   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1173  2118/  4/  13 جـ  منصور دمحم عبدالممصود السعٌد دمحم -  67

 12194   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1176  2119/ 7/ 4 جـ  شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  68

 12194   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1177  2114/ 7/ 4 جـ  شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  69

 12194   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1178  2119/  7/ 4 جـ  شولً دمحم اسماعٌل دمحم -  71

    21211318:  تارٌخ ، 1164  2121/ 3/ 22 جـ(.  والتصدٌر لالستٌراد أبوطٌر)  أبوطٌر عبدالهادي محمود صبري -  71

 11528   برلم

 3558   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1171  2121/ 6/ 18 جـ  عبدالرحمن محمود عبدهللا حمدى -  72

 3558   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1171  2121/ 2/ 26 جـ  عبدالرحٌم محمود عبدهللا حمدى -  73

 19988   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1182  2118/ 9/ 1 جـ.   الشرلاوى احمد محمود مصطفى طلعت -  74

 17691   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1197  2121/ 3/ 11 جـ  حسن حسٌن شفٌك دمحم نٌفٌن -  75

 19682   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1112  2121/14/21-جـ.   الصباغ دمحم صبري دمحم عمرو -  76

 13294   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1199  2121/11/18-جـ  المراجً محمود جمعه عبدالمنعم -  77

 14311   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1112  2117/ 2/ 13 جـ  خلٌل دمحم فهمً انور عٌسً -  78

 21163   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1181  2118/12/12-جـ.   عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  79

 21163   رلمب    21211319:  تارٌخ ، 1181  2118/12/12-جـ.   عبدالموى مجلى منشاوى سامى -  81

 8865   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1117  2115/ 11/ 13 جـ  اسماعٌل عون جمعه -  81

 8865   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1118  2111/ 11/ 13 جـ  اسماعٌل عون جمعه -  82

 8865   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1119  2115/ 11/ 13 جـ  اسماعٌل عون جمعه -  83

 8865   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1111  2121/ 11/ 13 جـ  اسماعٌل عون جمعه -  84

 21462   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1183  2121/ 5/ 12 جـ  عطٌه موسى محمود هانم -  85

 22414   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1188  2121/ 3/ 27 جـ.   صابر عبدهللا رمضان جالل دمحم -  86

 21574   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1119  2121/6/23جـ.   نصار حسٌن احمد دمحم عمرو -  87

 13493   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1123  2121/ 4/ 6 جـ  احمد اسماعٌل عثمان شرٌف -  88

 18885   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1121  2117/5/7جـ.   خطاب شبل السٌد على دمحم -  89

 12853   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1148  2121/ 6/ 1 جـ  عوض كامل سعد ترٌزا -  91



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15892   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1134  2118/ 8/ 26 جـ  مسعد نصٌف منٌر ناهد -  91

 22196   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1147  2121/ 1/ 27 جـ.   ٌوسف الصافى حسن دمحم -  92

 9195   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1149  2121/12/21جـ  الشرلاوى دمحم اسامه احمد/   ص د- اسامة صٌدلٌة -  93

 14112   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1137  2111/  11/  11 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفً عماد -  94

 14112   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1138  2116/  11/  11 جـ  عبدالغفار عبدالحمٌد مصطفً عماد -  95

 13476   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1176  2121/14/12جـ  الفٌومى طلبه مرسً السٌد عماد -  96

 5512   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1169  2117/12/17جـ  بسٌونى دمحم رجب -  97

 22143   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1165  2121/ 1/ 11 جـ  اسماعٌل متولى السٌد على -  98

 13449   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1157  2121/13/21-جـ  المولً جاد عبدالمجٌد دمحم مرفت -  99

 16481   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1155  2119/16/24-جـ  المط محمود على دمحم على الدٌن تاج -  111

   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1155  2119/16/24-جـ(.   المط محمود على دمحم على الدٌن تاج)  للمماوالت المط مكتب -  111

16481 

 726   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1154  2121/ 12/ 1 جـ  سلطان محمود هللا سعد عبدهللا -  112

 6415   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1158  2113/  12/  12 جـ  المزاز عبدالسالم احمد عبدالستار -  113

 6415   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1159  2118/  12/  12 جـ  المزاز عبدالسالم احمد عبدالستار -  114

 6415   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1161  2113/  12/  12 جـ  المزاز عبدالسالم احمد عبدالستار -  115

 6415   برلم    21211314:  تارٌخ ، 1161  2118/  12/  12 جـ  المزاز عبدالسالم احمد عبدالستار -  116

 16882   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1184  2115/12/14جـ  على دمحم احمد هٌثم -  117

 16882   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1185  2121/12/14جـ  على دمحم احمد هٌثم -  118

 13932   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1187  2116/ 9/ 12 جـ".   خزام دمحم علً خالد" -  119

 19132   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1195  2117/18/15جـ.   الحلوانى دمحم حلمى هناء -  111

 21558   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1183  2121/ 6/ 18 جـ  سالم العال عبد صالح ٌحٌى احمد -  111

 21717   برلم    21211315:  تارٌخ ، 1199  2121/18/23-جـ  خضر ابراهٌم دمحم الستار عبد احمد -  112

    21211316:  تارٌخ ، 1213  2121/  5/  23 جـ{.  احمد سٌد دمحم ابراهٌم سمٌر/ص.د}ابراهٌم سمٌر الدكتور صٌدلٌه" -  113

 12831   برلم

    21211316:  تارٌخ ، 1212  2121/  4/  13 جـ(   التصدٌر و الاستٌراد العشرى)  العشرى احمد سٌد سعد محمود -  114

 3328   برلم

 2519   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1218  1999/12/11-جـ  سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  115

 2519   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1219  2114/12/11-جـ  سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2519   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1211  2119/12/11-جـ  سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  117

 2519   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1211  2114/12/11-جـ  سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  118

 2519   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1212  2119/12/11-جـ  سلٌمان  معوض فتحى فاتن/  ص 1 د -  119

 21834   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1222  2121/11/14-جـ  فرج فهٌم سامى بركة -  121

 8911   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1223  2121/11/22جـ  حسٌن موسى احمد شعبان -  121

 16431   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1217  2119/ 5/ 31 جـ  الشرٌف رجب حامد رجب عالء -  122

 11217   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1221  2118/  5/  24 جـ  محمود مصطفً دمحم ابراهٌم -  123

 11217   برلم    21211316:  تارٌخ ، 1221  2118/  5/  24 جـ  محمود مصطفى دمحم ابراهٌم -  124

 14421   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1253  2117/  3/  13 جـ  علً دمحم ٌفعبداللط محمود -  125

 2987   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1248  2119/11/19-جـ  على محمود توفٌك غرٌب -  126

 19995   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1237  2118/  9/  4 جـ.   عطٌة عبدالحكٌم عبدالمالن سمٌر -  127

 19995   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1233  2119/  9/  16 جـ  عطٌه الحكٌم عبد المالن عبد سمٌر -  128

 3919   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1247  2121/ 11/ 22 جـ  موسى دمحم عبدالستار محمود - لالنشاءات االلصى -  129

 12493   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1241  2119/  12/  27 جـ".   بٌومً علً سالم رباب"  -  131

 18772   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1232  2117/  3/  26 جـ  ابومضاوى هللا عبد حسن على دعاء -  131

 18772   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1232  2117/  3/  26 جـ  ابومضاوى هللا عبد محسن على دعاء -  132

 21831   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1229  2119/  11/  19 جـ.   عبدالداٌم سعٌد جمال شادى -  133

 15745   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1268  2113/ 6/ 11 جـ  ابوالنجا دمحم دمحم مصطفً -  134

 15745   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1269  2118/ 6/ 11 جـ  ابوالنجا دمحم دمحم مصطفً -  135

   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1264  2119/  2/  27 جـ".   اسماعٌل ابراهٌم زكرٌا اٌمن"  -- زكرٌا أٌمن/ د صٌدلٌة -  136
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 1267  2118/11/14-جـ  لرلوره عصمت دمحم مروان/  لصاحبها والبستانٌه الزراعٌه الحاصالت لتصنٌع المهندس منشاة -  137

 11913   برلم    21211318:  تارٌخ ،

 21274   برلم    21211318:  تارٌخ ، 1256  2119/ 1/ 23 جـ.   احمد عبدالشافى سعٌد محمود -  138

 13171   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1288  2115/  9/  25 جـ  االبٌض عبدالحمٌد الكالوي عبدالحمٌد -  139

 13171   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1289  2121/  9/  25 جـ  االبٌض عبدالحمٌد الكالوي عبدالحمٌد -  141

 18111   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1291  2119/16/16جـ  حشاد احمد حلمى خالد -  141

 9232   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1277  2116/3/11جـ  رابح سعد شحاته دمحم -  142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9232   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1278  2111/3/11جـ  رابح سعد شحاته دمحم -  143

 9232   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1279  2116/3/11جـ  رابح سعد شحاته دمحم -  144

 9232   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1283  2121/3/11جـ  رابح سعد شحاته دمحم -  145

 22415   برلم    21211321:  تارٌخ ، 1276  2121/13/23--جـ.   رجب على سلٌمان سعٌد -  146

 22169   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1299  2121/1/21جـ.   عبدالمادر هللا جاب دمحم محمود -  147

 17448   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1314  2121/11/27جـ.   الدٌن شمس دمحم العزٌز عبد شاكر -  148

 18881   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1314  2121/11/24جـ.   شحاته على الصمد عبد عصام -  149

 22333   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1322  2121/  3/  7 جـ  على الكرٌم عبد احمد جمال -  151

 11227   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1311  2116/ 4/ 11 جـ.   مبارن عبدالسالم فاٌز عبدالسالم -  151

 22373   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1313  2121/ 3/ 16 جـ  الزوبً عبدالونٌس رجب سعٌد رامً -  152

    21211322:  تارٌخ ، 1315  2118/ 12/ 15 جـ(   مشرلى راتب صادق مٌنا)  الداخلٌه للرحالت تورز المشرلى -  153

 21197   برلم

 22335   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1316  2121/3/8جـ  داود ابراهٌم الحمٌد عبد عبده دمحم -  154

 351   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1311  2121/5/5جـ  خلٌل واصف وفمى -  155

 18881   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1315  2117/5/6جـ.   شحاته على الصمد عبد عصام -  156

   برلم    21211322:  تارٌخ ، 1319  2121/ 11/ 29 جـ(.   حسن حسن رمضان مكرم)  السٌارات لتجارة الحسن -  157
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    21211323:  تارٌخ ، 1361  2118/11/13جـ(   التصدٌر و لالستٌراد الرحمن عباد)  الحضٌري علً دمحم فتحً حسام -  158

 15976   برلم

:  تارٌخ ، 1361  2118/11/13جـ(.   الحضٌري على دمحم فتحى حسام)  والتجارة والتصدٌر لالستٌراد الحضٌري -  159

 15976   برلم    21211323

 16813   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1345  2114/12/27-جـ  خضرة ابو على عبدة حمدى -  161

 16813   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1346  2119/12/27-جـ  خضرة ابو على عبدة حمدى -  161

 16813   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1347  2116/16/16-جـ.   خضره ابو لىع عبده حمدى -  162

 22331   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1352  2121/  3/  6 جـ.   عثمان عبدالحمٌد الدٌن جمال دمحم -  163

 21821   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1328  2121/19/28-جـ.   الشٌخ دمحم حمد خالد -  164

 21635   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1344  2121/  7/  16 جـ.   منمرٌوس عبدالمالن صبحى عبدالمالن -  165

 18849   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1348  2117/  4/  23 جـ  عطٌه السالم عبد امٌن السٌد -  166

 9195   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1371  2116/ 2 /21 جـ  الشرلاوى دمحم اسامه احمد/   ص د الخالدٌن صٌدلٌه -  167



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9195   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1372  2121/ 2/ 21 جـ  الشرلاوى دمحم اسامه احمد/   ص د الخالدٌن صٌدلٌه -  168

 6816   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1374  2114/  3/  17 جـ  جرجس رٌاض صالح امل -  169

 6816   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1375  2119/  3/  17 جـ  جرجس رٌاض صالح امل -  171

 6816   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1376  2114/  3/  17 جـ  جرجس رٌاض صالح امل -  171

 6816   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1377  2119/  3/  17 جـ  جرجس رٌاض صالح امل -  172

 3719   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1368  2121/  8/  22 جـ  طاٌل حامد عبدالحلٌم ٌاسر - الجاهزة البسللم طاٌل -  173

 3719   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1368  2121/  8/  22 جـ  طاٌل حامد عبدالحلٌم ٌاسر -  174

   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1368  2121/  8/  22 جـ(.   طاٌل حامد الحلٌم عبد ٌاسر)  والتصدٌر لالستٌراد طاٌل -  175
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 16989   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1369  2121/  3/  24 جـ  الفتاح عبد صدٌك/ صٌدلٌة -  176

 14658   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1366  2112/  5/  8 جـ  ابوحمص السٌد السٌد عاطف -  177

 14658   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1367  2117/  5/  8 جـ  ابوحمص دالسٌ السٌد عاطف -  178

 19311   برلم    21211324:  تارٌخ ، 1379  2117/ 11/ 15 جـ.   الفالح السٌد مصطفى سحر -  179

 22141   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1386  2121/ 1/ 11 جـ  رٌحان على دمحم على -  181

 22194   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1394  2121/12/27جـ  ابراهٌم ابو المجٌد عبد صبحى محمود -  181

 17113   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1391  2115/ 6/ 6 جـ.   هللا عبد انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد -  182

 17113   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1392  2121/ 6/ 6 جـ.   هللا عبد انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد -  183

 17113   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1389  2115/ 5/ 19 جـ  عبدهللا انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد -  184

 17113   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1391  2121/ 5/ 19 جـ  عبدهللا انبٌوه عبدهللا الحكٌم عبد -  185

 22494   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1413  2121/4/17جـ.   عجاج إبراهٌم عطٌه دمحم -  186

 17634   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1438  2121/  1/  26 جـ.   السٌد على السٌد اٌمن -  187

 9218   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1395  2117/3/14جـ  عٌد الحلٌم عبد فوزى دمحم -  188

 8974   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1425  2121/  12/  17 جـ  فرجانى سلٌمان الحمٌد عبد دمحم -  189

 13365   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1417  2121/12/16-جـ  المالح عٌـد علً عبدالمنعم خٌر -  191

 22119   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1419  2121/11/13-جـ  هللا فرج سلٌمان ابراهٌم سعد ابراهٌم -  191

 8832   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1417  2121/11/4جـ  رمضان دمحم الحسٌب عبد محروسه -  192

 18653   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1411  2117/12/21-جـ.   فاٌد الحلٌم عبد ابراهٌم مرفت -  193

 12111   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1418  2119/17/15جـ".   سباق عماب دمحم احمد"  -  194



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22361   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1421  2121/3/14جـ  وهبه ٌوسف عادل عاٌده -  195

 22816   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1396  2121/7/28جـ.   محجوب عبدالوهاب محجوب طنطاوى -  196

 8849   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1428  2121/ 11/ 6 جـ  هندى محمود دمحم عادل -  197

 14613   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1439  2121/  12/  6 جـ.   حماده السٌد ابراهٌم علً مجدي -  198

 22297   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1446  2121/  2/  23 جـ  فرج الرازق عبد جابر بشٌر -  199

 21219   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1426  2121/ 2/ 16 جـ  الغفار عبد شعبان الغفار عبد عادل -  211

 22378   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1447  2121/13/17جـ  عٌد المجٌد عبد دمحم سامى ولٌد -  211

 3659   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1433  2111/ 7/ 29 جـ  رزه عبدالحمٌد على نعمات -  212

 3659   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1434  2115/ 7/ 29 جـ  رزه عبدالحمٌد على نعمات -  213

 3659   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1435  2111/ 7/ 29 جـ  رزه عبدالحمٌد على نعمات -  214

 3659   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1436  2115/ 7/ 29 جـ  رزه عبدالحمٌد على نعمات -  215

 3659   برلم    21211329:  تارٌخ ، 1437  2121/ 7/ 29 جـ  رزه عبدالحمٌد على نعمات -  216

 17549   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1459  2121/ 12/ 22 جـ.   عوض حسٌن دمحم سالم -  217

 21548   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1451  2121/6/15جـ  البنا دمحم محمود اٌمن -  218

   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1462  2121/11/11-جـ(   العٌسوى السالم عبد شرٌف)  التصدٌر لعموم العٌسوى -  219

9131 

 9131   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1462  2121/11/11-جـ  العٌسوى السالم عبد شرٌف -  211

    21211331:  تارٌخ ، 1462  2121/11/11-جـ(   العٌسوى السالم عبد شرٌف)  والتصدٌر االستٌراد لعموم العٌسوى -  211

 9131   برلم

 22311   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1465  2121/12/24جـ.   ابوبٌه عبدالرحمن دروٌش هبه -  212

 21365   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1455  2119/ 3/ 6 جـ  المادر عبد فرج سعد فتحى -  213

 1246   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1483  2111/ 11/ 24 جـ  الصباغ عبدالرحٌم فتحى سعاد -  214

 1246   برلم    21211331:  تارٌخ ، 1484  2116/ 11/ 24 جـ  الصباغ عبدالرحٌم فتحى سعاد -  215

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2988   برلم    21211312:  تارٌخ ، 963  2119/  11/  9 جـ  عبدالراضى دمحم  محروس و دمحم/  شركة -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 17811   برلم    21211317:  تارٌخ ، 1144  2119/  5/  3 جـ.   وشركاه فرج رزق عبده فادى/  شركة -  2

 17725   برلم    21211319:  تارٌخ ، 1111  2116/13/23-جـ.   وشركاه عبدهللا ٌوسف عادل احمد/  شركة -  3

   برلم    21211311:  تارٌخ ، 1136  2118/ 12/ 15 جـ.   وشرٌكه عبدالغفار مصطفى عبدالحمٌد مجدى أحمد/  شركة -  4

21199 

 5627   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1338  2113/12/21 حتى ساري  وشرٌكها دمحم حسن شادٌه شركه -  5

 5627   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1339  2118/12/21 حتى ساري  وشرٌكها دمحم حسن شادٌه شركه -  6

 5627   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1341  2113/12/21 حتى ساري  وشرٌكها دمحم حسن شادٌه شركه -  7

 5627   برلم    21211323:  تارٌخ ، 1341  2118/12/21 حتى ساري  وشرٌكها دمحم حسن شادٌه شركه -  8

 2664   برلم    21211325:  تارٌخ ، 1393  2119/  4/  21 جـ  وشرٌكته سلٌمان محارب دمحم سعد  شركة -  9

 7966   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1414  2115/  2/  1 جـ  وشركاه جادهللا سعٌد/ شركه -  11

 7966   برلم    21211328:  ٌختار ، 1415  2121/  2/  1 جـ  وشركاه جادهللا سعٌد/ شركه -  11

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1398  2117/18/18-جـ  وشركاها ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  12

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1398  2117/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  13

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1398  2117/18/18-جـ  وشركاها ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  14

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1398  2117/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  15

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1399  2112/18/18-جـ  وشركاها ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  16

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1399  2112/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  17

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1399  2112/18/18-جـ  وشركاها ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  18

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1399  2112/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  19

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1411  2117/18/18-جـ  وشركاها ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  21

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1411  2117/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  21

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1411  2117/18/18-جـ  اوشركاه ابوالحمد عبدهللا رزه/  شركة -  22

 5225   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1411  2117/18/18-جـ  شرٌكتها و دمحم خضري رضً/  شركه -  23

 11971   برلم    21211328:  تارٌخ ، 1412  2119/15/17-جـ"   وشركاه عفٌفى حماد السالم عبد محمود شركة"  -  24

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسداد 194 رلم الرهن شطب  لرلوره عصمت دمحم مروان/  لصاحبها والبستانٌه الزراعٌه الحاصالت لتصنٌع المهندس منشاة -  1

 11913   برلم    21211318:  تارٌخ ، للبنن المدٌونٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


