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 تجارة عن 28228 برلم 22212329 ىف لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عمار ابراهٌم السٌد -  7
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 ابراهٌم ابراهٌم حامد عوض/  بملن - دٌمشلت:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 عن 28232 برلم 22212316 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرٌد سلٌمان سالم سلٌمان دمحم -  9
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 شرٌد سلٌمان
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 زغلى احمد
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 الداٌم عبد دمحم فاروق العربى/  بملن

)  جزارة عن 28234 برلم 22212316 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على دمحم حماده -  22

 السٌد العنانى حسن فردوس/  بملن - رٌاض كوبرى - البجالت:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد
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 عن 28189 برلم 22212323 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  22

 البسٌونى احمد دمحم ممدوح/  بملن - السوق شارع - الجدٌده برمبال:  بجهة ،(  بمالة)  ماركت سوبر

 عن 28189 برلم 22212323 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  23

 مخزن/  نشاط عن - البسٌونى احمد دمحم ممدوح/  بملن - السوق شارع - الجدٌدة برمبال:  بجهة ،(  بمالة)  ماركت سوبر

 دكرنس 28189 تابع برلم وممٌد 2221/23/23 فى 672 برلم مودع البمالة لتجارة

 عن 28226 برلم 22212315 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ممبل السٌد رمضان احترام -  24

 السٌد دمحم السٌد حسنى/  بملن - الصالحات كفر:  بجهة ، منزلٌه ادوات تجارة

 عن 28221 برلم 22212314 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو على دمحم على -  25

 الشواف دمحم على حبٌبة/  بملن - فارس مٌت:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  رخام ورشة

 عن 28192 برلم 22212324 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلسى عبده عبده دمحم عوض -  26

 العبٌدى دمحم دمحم سلوى/  بملن - الربٌعه و الشركه:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  افرنجى مخبز

 برلم 22212317 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز الغفار عبد الفتاح عبد الغفار عبد دمحم -  27

 الباز الغفار عبد الفتاح عبد الغفار عبد/   بملن - الخضر دٌرب:  بجهة ، محمول اكسسوارات تجارة عن 28237

 برلم 22212325 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الممصود عبد الوهاب عبد دمحم -  28

/  بملن - افندى عمر - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  سٌارات مٌكانٌكى ورشة عن 28262

 احمد دمحم شعبان نادٌه

 عن 28271 برلم 22212329 فى لٌد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو المتولى فرحات علٌه -  29

 دمحم العال عبد احمد دمحم/  بملن - الصالحات كفر:  بجهة ، بمالة

 مكتب عن 28227 برلم 22212328 ىف لٌد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم نجاح حسٌن -  32

 احمد الفتاح عبد مً/  بملن - الكردي كفر:  بجهة ،(  لذلن االزمه التراخٌص استخراج بعد)  متكامله ومماوالت هندسً

 حسن

 عن 28178 برلم 22212321 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود البدراوى دمحم -  31

/  بملن - الخشاشنه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما السلع لجمٌع تصدٌر و استٌراد مكتب

 احمد محمود البدراوى هللا عبد

 28177 برلم 22212321 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسن احمد راضى دمحم -  32

 عبده الدسولى ابراهٌم السٌد ابراهٌم/  بملن - الطاهرى:  بجهة ، ملح تجارة عن

 28199 برلم 22212327 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب احمد السٌد حسٌن احمد -  33

 المرسى المعاطى ابو الزكى عزمى/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، عامة مماوالت مكتب عن

 28213 برلم 22212329 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد دمحم احمد عماد مً -  34

 علً فرج دمحم دمحم/  بملن - الصغري المباب:  بجهة ،(  السٌاحٌة االنشطه عدا فٌما)  داخلٌة رحالت مكتب عن
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 دمحم ابراهٌم ابراهٌم/  بملن - مؤمن الخولى مٌت:  بجهة ،(  العمالة تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات متكاملة مماوالت مكتب

 وفا

 غربله عن 28262 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على عزت توحٌد -  36

 دمحم/  بملن - فارس مٌت:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافة استخراج بعد)  الزراعٌة المحاصٌل وتمشٌر وتنظٌف

 دمحم على عزت

 برلم 22212328 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوي عوض رمضان دمحم عفٌفً -  37

 الجامع بجوار - الحمٌدٌة:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  معلمة اسمف صاج مصنع عن 28267

 جمعه رمضان دمحم/  بملن - الكبٌر

 عن 28275 برلم 22212332 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحى عبد دمحم صبحً دمحم -  38

/  بملن - العمومى الطرٌك على - دالنع مٌت:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات عامه مماوالت مكتب

 الحى عبد دمحم صبحى اشرف

 عن 28211 برلم 22212329 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد العال ابو انور دمحم -  39

 البالى عبد دمحم اسماعٌل مصطفى/  بملن - رومى مٌت:  بجهة ، اعالف تجارة

 محل عن 28183 برلم 22212322 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  42

 الدٌن تمى ابو ابراهٌم/  بملن - حماد حسٌن شارع - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  جزارة

 السٌد

 برلم 22212322 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبرى محمود ابراهٌم صبرى محمود دمحم -  41

 السٌد احمد محمود/  بملن - العروبة شارع امتداد - رومى مٌت:  بجهة ، حبوب تجارة عن 28184

 28196 برلم 22212327 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبده فراج رمضان عادل -  42

/  بملن - كرم طرٌك - فارس مٌت:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  بالعمولة سٌارات معرض عن

 احمد زكى السٌد

 عن 28229 برلم 22212316 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العز ابو مسعد هللا عبد دمحم -  43

 احمد الفتاح عبد دمحم السٌد/  بملن - االسعاف شارع - دكرنس:  بجهة ، وفاكهة خضار بٌع

 تجارة عن 28182 برلم 22212321 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم زغلً رجب دمحم -  44

 ممبل المتولً محمود سالمه/  بملن - ممبل احمد شارع:  بجهة ، مزارع ومستلزمات اعالف

 28225 برلم 22212315 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام العدل المرسى المرسى هاله -  45

 دمحم/  بملن - الناحٌة داٌر شارع - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  حرٌمى كوافٌر عن

 العدل المرسى المرسى

 رلمب 22212332 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سودان دمحم عوضٌن السٌد انتصار -  46

 عٌسى احمد احمد رماح/  بملن - البحر شارع - الحلوج مٌت:  بجهة ، بمالة تجارة عن 28272

 28276 برلم 22212332 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار احمد عباس حمدى ابراهٌم -  47

 احمد عباس حمدى/  بملن - المحمودٌه:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  غذائٌه مواد توزٌع عن

 برلم 22212324 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  48

 - مجاهد مٌت - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  غذائٌه مواد وتوزٌع تجارة عن 28194

 الحنبلى حسٌن االحمدى عصام/  بملن - الجدٌد الطرٌك

 برلم 22212324 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  49

 - مجاهد مٌت - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  غذائٌه مواد وتوزٌع تجارة عن 28194

 الحنبلى حسٌن االحمدى عصام/  بملن - الجدٌد الطرٌك

 برلم 22212318 فى لٌد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السٌد الٌزٌد ابو شعبان احمد -  52

 ابراهٌم دمحم حنان/  بملن - رومى مٌت:  بجهة ، ماركت سوبر عن 28242

 28175 برلم 22212321 فى لٌد ، 62220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد الصاوى المهدى نٌفٌن -  51

 مجاهد هاشم ابو السٌد نادر/  بملن - حما حارة - عبٌد بنى:  بجهة ، بماله تجارة عن

 عن 28195 برلم 22212327 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى ابراهٌم االسٌد -  52

 الشحات دمحم صابر نشوى/  بملن - الرحمن عبد منشأة - الحرٌه لرٌة:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 28229 برلم 22212329 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى دمحم الفتاح عبد عفاف -  53

 الحمٌد عبد العزٌز عبد السٌد فاروق/  بملن - رٌاض المنعم عبد شارع - دكرنس:  بجهة ، اكسسوارتها و موبٌالت تجارة

 28241 برلم 22212318 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن شلبى دمحم العلٌم عبد زٌدان -  54

 الحبشى جمعه دمحم السٌد/  بملن - الدراكسه:  بجهة ، تون التون لتجارة معرض عن

 عن 28272 برلم 22212329 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال احمد معن احمد حنان -  55

 عوض دمحم/  بملن - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد( )  ألبان)  ماشٌه تربٌة مزرعة

 المرسى ٌوسف عوض

 عن 21677 برلم 22212332 فى لٌد ، 822220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  56

 حسن محمود سالم ابراهٌم/  بملن - العام الطرٌك شارع - الربٌعة:  بجهة ، سٌارات اكسسوار تجارة

 عن 21677 برلم 22212332 فى لٌد ، 822220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  57

/  نشاط عن السروى حسن متولى رحٌمه/  بملن - الربٌعة/  بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، سٌارات اكسسوار تجارة

 دكرنس 21677 برلم وممٌد 2215/5/12 فى 1127 برلم مودع داخلٌة رحالت مكتب

 28179 برلم 22212321 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسن احمد راضى دالٌا -  58

 ابو خلٌل محمود/  بملن - عاصم منشأة:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة عن

 المجد

 بٌع عن 28217 برلم 22212311 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهٌم دمحم عادل -  59

 احمد ابراهٌم دمحم سلوى/  بملن - الخطاب بن عمر شارع - الحلوج مٌت:  بجهة ، ورلٌات

 تجارة عن 28248 برلم 22212322 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم السٌد عبٌر -  62

 ابراهٌم فهمى جمال/  بملن - المدرسه شارع - طرٌف مٌت:  بجهة ، زهور

 عن 7682 برلم 22212331 فى لٌد ، 32220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  61

 ابراهٌم/  بملن - الصالحات:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  اعالف تصنٌع ووحدة مواشى مزرعة

 الوفا ابو دمحم على

 عن 7682 برلم 22212331 فى لٌد ، 32220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  62

/  بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  اعالف تصنٌع ووحدة مواشى مزرعة

 فى 1665 برلم مودع  دواجن مزرعة/  نشاط عن الوفا ابو دمحم على ابراهٌم/  بملن - السعٌدٌه حوض - الصالحات

 دكرنس 7682 برلم وممٌد 1997/11/9

 28252 برلم 22212323 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  على السٌد عباس رضوان عائشه -  63

 على السٌد عباس رضوان/  بملن - شبرا شارع - عبٌد بنى:  بجهة ،(  لذلن التراخٌص كافة استخراج بعد)  صٌدلٌة عن

 28222 برلم 22212327 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدٌر لالستٌراد حلمى على -  64

 واستٌراد(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  نمل مماوالت مكتب عن

 الرفاعى عبده طه عبده/  بملن- الجدٌدة برمبال:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فٌما وتصدٌر

 عن 28221 برلم 22212327 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد دمحم عبده مصطفً -  65

 -(  المدٌنه مجاس شارع)  المستشفً شارع:  بجهة ،(  لذلن االزمه التراخٌص استخراج بعد)  وكرٌب بٌتزا مطعم

 عزام علً حسن دمحم ٌوسف/  بملن - فارس مٌت طرٌك

 عن 28245 برلم 22212321 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج على صالح دمحم احمد -  66

 فرج على صالح دمحم/  بملن - الجزار شارع - الدراكسة:  بجهة ، منظفات تجارة

 28264 برلم 22212327 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الممصود عبد دمحم السالم عبد -  67

 احمد الممصود عبد دمحم حامد/  بملن - كمال دمحم/  د صٌدلٌة ممابل - السودان مٌت:  بجهة ، كهربائٌة ادوات تجارة عن

 عن 28181 برلم 22212329 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  68

 بملن - 15 عزبة - مبارن لرٌة:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  منتجاتها وبٌع حالبة مواشى حظٌرة

 حسن دمحم السٌد فوزى/ 

 عن 28181 برلم 22212329 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  69

 بنى/  بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  منتجاتها وبٌع حالبة مواشى حظٌرة

 مودع اعالف تجارة/  نشاط عن البٌومى العزٌز عبد المتولى اشرف/  بملن - شماس- 15 عزبة - مبارن لرٌة - عبٌد

 دكرنس 28181 برلم وممٌد 2221/23/2 فى 654 برلم



 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

 برلم 22212322 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى المتولى احمد المتولى احمد -  72

 خلف احمد سٌد احمد الشربٌنى احمد/  بملن - مجاهد منٌة:  بجهة ، اعالف بٌع عن 28252

 بمالة عن 28198 برلم 22212327 فى لٌد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف على على دمحم -  71

 هاللى ٌوسف على على ورثة/  بملن - المدٌمة برمبال:  بجهة ، تموٌنٌة

 برلم 22212314 فى لٌد ، 322220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمٌر احمد سٌد احمد محمود احمد -  72

 السٌد محمود فوزى السٌد/  بملن - الربٌعه:  بجهة ، بماله تجارة عن 28219

 مضرب عن 28265 برلم 22212328 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد دمحم سعٌد -  73

 سالم احمد دمحم/  بملن - الربٌعة:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافة استخراج بعد)  ارز

 28277 برلم 22212331 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان حسن احمد السٌد حسام -  74

 السعدنى عمر دمحم ماجد/  بملن - الجبانه كوبرى بجوار - لنٌش كفر:  بجهة ، اعالف تجارة عن

 عن 28224 برلم 22212315 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمود السعٌد محمود -  75

 علً السعٌد لطفً زٌنب/  بملن - النزل:  بجهة ، مجمدة لحوم بٌع

 عن 28235 برلم 22212316 فى لٌد ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتكامله للمماوالت المتولى -  76

 دمحم فؤاد دمحم التهامى/  بملن - الجدٌده برمبال:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات و متكامله مماوالت مكتب

 شطا

 28246 برلم 22212322 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربٌنى العزٌز عبد زكرٌا ٌحى -  77

 عبد زكرٌا ٌحٌى/  بملن - الصالحات:  بجهة ، لذلن الالزمه التراخٌص كافة استخراج بعد رٌاضٌه العاب صالة عن

 العزٌز

 عن 28188 برلم 22212323 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد مصطفى ابراهٌم دمحم -  78

 نادٌه/  بملن_  لنٌش كفر:  بجهة ، لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد(  المستندات تصوٌر عدا فٌما)  مكتبة

 المعاطى ابو السٌد

 برلم 22212322 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد احمد محمود محمود وائل -  79

 احمد سٌد احمد محمود محمود/  بملن - عاصم مٌت:  بجهة ، عامة مماوالت مكتب عن 28247

 28242 برلم 22212318 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى ابراهٌم السٌد احمد -  82

 دمحم صابر نشوى/  بملن - التوحٌد مجمع شارع - الحرٌة لرٌة - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب عن

 الشحات

 عن 28174 برلم 22212321 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شندى ٌوسف عبده عطوه دمحم -  81

 حنان/  بملن - زكرى ابو كفر:  بجهة ، لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد(  المستندات تصوٌر عدا فٌما)  مكتبة

 حسن محمود عارف

 عن 28181 برلم 22212322 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  82

 البٌومى العزٌز عبد المتولى اشرف/  بملن - شماس - 15 عزبة - مبارن لرٌة:  بجهة ، اعالف تجارة

 برلم 22212324 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن عز الحمٌد عبد صالح دمحم زكرٌا -  83

 عبد احمد دمحم/  بملن - العزازنة:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  حدادة ورشة عن 28254

 دمحم البدوى الفتاح

 28214 برلم 22212329 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس ٌوسف السٌد سعد احمد -  84

 ٌوسف السٌد سعد/  بملن - المتاجر ش - دكرنس:  بجهة ،(  االدوٌه دون)  ومنظفات تجمٌل مستحضرات تجاره عن

 ٌونس

 28263 برلم 22212325 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان محمود جبر كمال خالد -  85

 ناصر ابو كفر:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  طبٌة اجهزة وتورٌدات عامة مماوالت مكتب عن

 العدل ابراهٌم محمود حلمى/  بملن -

 عن 28266 برلم 22212328 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم المحسن عبد لبٌب عبٌر -  86

 ، لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد(  وساخنة باردة مشروبات تمدٌم)  وكافٌه(  جاهزة مأكوالت تمدٌم)  مطعم

 السعدنى سمٌر احمد/  بملن - الصالحات:  بجهة

 برلم 22212329 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربٌنى مصطفى الشربٌنى مصطفى -  87

 مصطفى احمد السٌد ٌوسف/  بملن - المحمودٌه:  بجهة ، عامة مماوالت مكتب عن 28268



 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 28273 برلم 22212332 فى لٌد ، 82220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدٌسه عبده صابر جمال رضا -  88

 احمد/  بملن - الجدٌده السكه شارع - الكردى:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس و المهمات عدا فٌما)  جاهزه مالبس تجارة

 خفاجه عوض دمحم

 عن 28185 برلم 22212323 فى لٌد ، 152220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد عبده حامد دمحم -  89

 الرحمن عبد عبده حامد/  بملن - الجمال منشأه:  بجهة ، بمالة

 عن 12184 برلم 22212324 فى لٌد ، 622220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده المرسى جالل احمد -  92

  - الربٌعه - شروٌد عرب بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ،(  لذلن الالزمه الترااخٌص كافة استخراج بعد)  مخلل مصنع

 12184برلم وممٌد 1999/8/18 ف1635ً برلم ومودع ولشور حبوب تجاره/  نشاط عن - رمضان دمحم فوزٌه/  بملن

 دكرنس

 عن 12184 برلم 22212324 فى لٌد ، 622220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده المرسى جالل احمد -  91

 جالل احمد دٌنا/  بملن - الربٌعه - شراوٌد عرب:  بجهة ،(  لذلن الالزمه الترااخٌص كافة استخراج بعد)  مخلل مصنع

 المرسً

 برلم 22212324 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموصى عثمان المنعم عبد احمد ادهم -  92

/  بملن - أمٌن أبو شارع - البجالت:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات و عامه مماوالت مكتب عن 28256

 جمعه دمحم رمضان على دمحم

 عن 28269 برلم 22212329 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس حسن الحسٌنى عالء -  93

 ٌونس حسن الحسٌنى/  بملن  - الجمال منشأة:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  موبٌلٌات نجارة ورشة

 عن 28255 برلم 22212324 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  المنسى حسنٌن ابراهٌم نازن -  94

 فاضل عاطف/  بملن - مؤمن الخولى مٌت:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  سٌارات وصٌانة خدمة

 دمحم فاضل

 28236 برلم 22212315 فى لٌد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحالج احمد حالوه ابو احمد امانى -  95

 ٌوسف حسن دمحم كامٌلٌا/  بملن - الدراكسه:  بجهة ، بمالة تجاره عن

 عن 28187 برلم 22212323 فى لٌد ، 722220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سماحه السٌد احمد نادٌه -  96

 الرحمن عبد ابراهٌم/  بملن - الربٌعه:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  وتجارتها مواشى مزرعه

 سماحه السٌد

 عن 28224 برلم 22212328 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم العوضً الفتوح ابو هاله -  97

 العوضً الحمٌد عبد محمود هبه/  بملن - الكردي:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة

 معرض عن 28227 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم دمحم دمحم -  98

 السٌد الحمٌد عبد المندوه خالد/  بملن - الدٌنً المعهد ممابل - عبٌد بنً:  بجهة ، سٌارات تجاره

 عن 28231 برلم 22212316 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور النبى حسب دمحم دمحم -  99

 - العام الشارع - الكردى:  بجهة ، لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد(  وساخنة باردة مشروبات تمدٌم)  شوب كافى

 مصطفى السٌد دمحم عزه/  بملن - الزراعى الطرٌك

 28232 برلم 22212316 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو المرسً غازي سامح -  122

 - الشرلى شارع - الكردي:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافة استخراج بعد)  بالكهرباء معادن لحام ورشة عن

 ابراهٌم احمد احمد حماده/  بملن - الرافعً طرٌك

 28253 برلم 22212323 فى لٌد ، 1252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى ٌوسف احمد محمود -  121

 دمحم اللطٌف عبد عال/  بملن - نجٌر:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  صحٌه ادوات تجارة عن

 جاد

 بٌع عن 28274 برلم 22212332 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه دمحم السعٌد دمحم -  122

 سلٌمان ابراهٌم عزت مجدى/  بملن - والربٌعة الشركة:  بجهة ،(  االدوٌه دون)  تجمٌل ومستحضرات طبٌة مستلزمات

 28238 برلم 22212317 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنصورى حسن دمحم الحسٌن -  123

 سالم عمر حماده حماده/  بملن - الكردى:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة عن

 28191 برلم 22212324 فى لٌد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعٌد السٌد البدوي السٌد منار -  124

 بملن - مبارن منشأه:  بجهة ، لذلن الالزمه االترااخٌص استخراج بعد(  االدوٌة دون)  تجمٌل مستحضرات تجاره عن

 سالم السعٌد السٌد البدوي السٌد/



 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

 برلم 22212315 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطً عبد ابراهٌم الحمٌد عبد دمحم شاكر -  125

/  بملن - رومً مٌت - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن االزمه التراخٌص استخراج بعد)  عامة مماوالت مكتب عن 28228

 دمحم هللا عبد جالل كرٌمه

 محل عن 28212 برلم 22212329 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد احمد دمحم -  126

 دمحم احمد احمد دمحم حسام/  بملن - الزهاٌرة كفر:  بجهة ، جزارة

 برلم 22212323 فى لٌد ، 722220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد المعاطى ابو مسعد دمحم -  127

 - الربٌعه - زٌدان عرب:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  تجارتها و مواشى مزرعة عن 28186

 ابراهٌم ابراهٌم السٌد/  بملن

 مكتب عن 28218 برلم 22212311 فى لٌد ، 252220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه جاد دمحم بهاء -  128

 خلٌل نصر خٌري شرٌف/  بملن - طلعت عزبة:  بجهة ، زراعٌة حاصالت تصدٌر

 برلم 22212327 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شملول علً دمحم احمد صالح عادل -  129

 بملن - محمود السٌد منشٌة - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافة استخراج بعد)  جزارة محل عن 28197

 شملول دمحم المتولً صالح دمحم/ 

 22212328 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوفا ابو المطلب عبد حمودم عالء محمود -  112

 - السادات مجلس خلف - دكرنس:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  تنظٌف و كى عن 28226 برلم

 الوفا ابو المطلب عبد محمود عالء/  بملن

 برلم 22212322 فى لٌد ، 512220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان دمحم الرازق عبد محمود السٌد -  111

/  بملن - الكرما دٌرب عزبة:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  موبٌلٌات نجارة ورشة عن 28249

 ابراهٌم دمحم السٌد اشرف نرمٌن

 عن 16822 برلم 22212324 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد -  112

 شارع - مجاهد منٌة:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فٌما وتصدٌر واستٌراد  بنزٌن محطة

 مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد/  بملن - المدٌنة مجلس

 عن 16822 برلم 22212324 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد -  113

/  بناحٌة رئٌسى محل له:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فٌما وتصدٌر واستٌراد  بنزٌن محطة

 ومماوالت وجرارات زراعٌة االت غٌار لطع/  نشاط عن دمحم انور محمود نادٌه/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - دكرنس

 دكرنس 16822 برلم وممٌد 2228/5/18 فى 682 برلم مودع بترولٌه نمل

 28216 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد احمد دمحم احمد السٌد -  114

 ٌوسف علً دمحم دمحم الحمٌد عبد/  بملن - الحلوج مٌت:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع تجارة عن

 28192 برلم 22212323 فى لٌد ، 4222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم التواب عبد دمحم التواب عبد -  115

 دمحم التواب عبد دمحم/  بملن - الصالحات كفر:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  غذائٌة مواد تعبئة عن

 سلٌم

 برلم 22212328 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد الشربٌنى دمحم الشربٌنى هشام -  116

 مصطفى على السعٌد عماد/  بملن - الخولى مٌت:  بجهة ، اعالف تجارة عن 28223

 عن 28251 برلم 22212323 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شادى علً السٌد دمحم احمد -  117

 السٌد دمحم السٌد/  بملن - الناحٌة داٌر:  بجهة ،(  لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  مطور آلً نصف مخبز

 شادي

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 على الحصول بعد)  نمل ووحدات غاز مستودع  ،  شركة   وشركاه العٌوطى دمحم ابراهٌم السعٌد دمحم شركة -  1

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس(    والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من لذلن الالزمة التراخٌص

 جهاز من لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  نمل ووحدات غاز مستودع عن ، 28259 برلم 22212325

 العٌوطى دمحم دمحم ابراهٌم ابراهٌم ورثة/  بملن - المدٌمة برمبال:  بجهة ،(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   11459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف ناصف السالم عبد اٌهاب   - 1

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   19299:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم على دمحم احمد السٌد دمحم   - 2

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   9918:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفضل ابو فضل الرازق عبد محمود   - 3

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212321 تارٌخ وفى ،   27598:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جاد السٌد جاد عرفات فؤاد هدى   - 4

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212322 تارٌخ وفى ،   27822:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم السٌد توكل الدٌن عالء   - 5

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212322 تارٌخ وفى ،   21694:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد محمود دمحم   - 6

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   22212327 تارٌخ وفى ،   21197:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود ابراهٌم بهاء خالد   - 7

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   24228:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد طاهر محمود محمود   - 8

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   22212328 تارٌخ وفى ،   26143:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم جمعه دمحم نورا   - 9

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   22212328 تارٌخ وفى ،   18216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للمماوالت سعد هانى   - 12

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 وفى ،   18216:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتورٌدات للمماوالت سعد هانى الى التجارى االسم تعدٌل   - 11

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212328 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   26299:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض باز العزٌز عبد فوزى العزٌز عبد   - 12

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212328

 وفى ،   22637:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المندوه السٌد زٌنب لصاحبتها العامه للمماوالت المدٌنه زهراء   - 13

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212329 تارٌخ

   22212312 تارٌخ وفى ،   22221:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى صالح الرازق عبد حسن رحاب   - 14

 نهائٌا التجارى للنشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   22212311 تارٌخ وفى ،   19112:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نافع السٌد دمحم دمحم السالم عبد   - 15

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212316 تارٌخ وفى ،   15152:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سلٌمان احمد احمد   - 16

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   9678:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدمٌرى احمد رمضان ابراهٌم حامد حسنً   - 17

 نهائٌا النشاط العتزال االخر الرئٌسى المحل شطب تم  السجل شطب/محو تم   22212316

 شطب/محو تم   22212316 تارٌخ وفى ،   22623:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محرم ٌوسف رشاد هناء   - 18

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212317 تارٌخ وفى ،   27885:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رضوان مصطفى احمد عادل دمحم   - 19

 نهائٌا التجارى لبنشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   17821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزب على حافظ شكرى اٌناس   - 22

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 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

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   21862:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لوره على ربه عبد احمد ربه عبد   - 21

 الشأن صاحب لوفاة المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212323 تارٌخ وفى ،   24292:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طلبه ابراهٌم عماد ابراهٌم   - 22

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212323 تارٌخ وفى ،   22829:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شادى السٌد دمحم السٌد   - 23

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   26932:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلً رمضان على محمود   - 24

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212324 تارٌخ وفى ،   18431:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مندور السٌد المتولى دمحم امٌرة   - 25

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212325 تارٌخ وفى ،   26458:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته السباعى فتحى الهادى   - 26

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مسعد محمود الهادى دمحم/  مهندس والتورٌدات المتكامله للمماوالت الهندسٌة   - 27

 التجاري النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212325 تارٌخ وفى ،   27523

 نهائٌا

 تم   22212325 تارٌخ وفى ،   22842:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجندى حسٌن الرحمن عبد دمحم دالٌا   - 28

 نهائٌا التجارى  النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

   22212325 تارٌخ وفى ،   27321:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الموباٌل لصٌانة حمدٌنو حامد مؤسسة   - 29

 نهائٌا التجاري  النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   22916:  رلمب لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خاطر ابراهٌم السٌد دمحم خالد   - 32

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212328 تارٌخ وفى ،   16186:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للطباعه دٌاب دار   - 31

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   13592:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طه دمحم دمحم الدٌن محى غاده   - 32

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212328 تارٌخ وفى ،   24747:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السنباطى السنباطى جمعه عائشه   - 33

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   22212329 تارٌخ وفى ،   25527:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق احمد على رزق اسالم   - 34

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212329 تارٌخ وفى ،   25322:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه السٌد السٌد احمد   - 35

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   22212329 تارٌخ وفى ،   25322:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه السٌد السٌد احمد   - 36

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212329 تارٌخ وفى ،   25527:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق احمد على رزق اسالم   - 37

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212329 تارٌخ وفى ،   25322:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه السٌد السٌد احمد   - 38

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   22212332 تارٌخ وفى ،   11113:  برلم دهلٌ سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم الرحمن عبد العربى   - 39

 نهائٌا التجارى النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   22969:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العامه للمماوالت عمرٌه مصطفى دمحم مكتب   - 42

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر اعتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   22212331

 تم   22212331 تارٌخ وفى ،   12726:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العرالى احمد حمدى مصباح   - 41

 نهائٌا التجاري النشاط التاجر عتزال بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  21976 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتصدٌر لالستٌراد بدران مؤسسه -  1

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  27164 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان السٌد خلٌل هانى زٌنب -  2

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  28158 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌاده محمود زٌاده عادل -  3

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  28157 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  االمبابى المرسى الضٌف دمحم مجدى -  4

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212322 ، تارٌخ وفً  25438 برلم لٌده سبك ،، دفر تاجر  دمحم حامد جمال هٌثم -  5

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  14371 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمة دمحم السٌد الدٌن عالء -  6

  جنٌه  12220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  27324 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد بكر ابو بكٌر محمود -  7

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  12212 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا دمحم دمحم منال -  8

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  16862 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المتولى رضوان متولى رضوان -  9

  جنٌه  252220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  21227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن المحجوب بكر ابو احمد حمدى -  12

  جنٌه  1822220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  19232 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرعون دمحم السٌد السٌد سامح -  11

  جنٌه  12222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  24112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الدسولى معتمد هانى -  12

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  26227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المدٌم احمد السعٌد ٌوسف خالد -  13

  جنٌه  552220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212327 ، تارٌخ وفً  18941 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد على منصور سامى -  14

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  22212328 ، تارٌخ وفً  18678 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد هللا عبد ابراهٌم الحسٌنى زٌنب -  15

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  28175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفتاح عبد الصاوى المهدى نٌفٌن -  16

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  28225 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتورٌدات للمماوالت السعٌد -  17

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  21639 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى احمد فتحى هانم -  18

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  11725 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد طاهر دمحم بشٌره -  19

  جنٌه  1522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  22212312 ، تارٌخ وفً  27664 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم حسن محسن -  22

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  22212312 ، تارٌخ وفً  18738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم امٌن المرسى عٌد -  21

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212312 ، تارٌخ وفً  17337 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كار بهلول -  22

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  22212314 ، تارٌخ وفً  25791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشورم احمد على ٌاسر -  23

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 ، تارٌخ وفً  25791 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتورٌدات النمل لمماوالت الشورم ٌاسر مكتب/  الى تعدل -  24

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212314

 رأس تعدٌل تم  22212314 ، تارٌخ وفً  27145 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الممصود عبد عوض تامر -  25

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212315 ، تارٌخ وفً  22857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حرز الصدٌك بكر ابو طارق -  26

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212315 ، تارٌخ وفً  27643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد دمحم دعاء -  27

  جنٌه  452220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  27286 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  االعالف لتصنٌع العشرى -  28

  جنٌه  2522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  22758 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن حامد النبى عبد حامد -  29

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  24711 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض عطٌه فوزى حسام -  32

  جنٌه  1212220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  26554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على الدسولى فرحات والء -  31

  جنٌه  252220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

  22212316 ، تارٌخ وفً  15492 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التصدٌر و لالستٌراد مصطفى عٌسى احمد دمحم -  32

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم  22212316 ، تارٌخ وفً  28125 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرطٌل احمد احمد دمحم احمد -  33

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212317 ، تارٌخ وفً  22162 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعه دمحم الشحات حسنى دمحم -  34

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212317 ، تارٌخ وفً  26229 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العزٌز عبد على حسن السعٌد -  35

  جنٌه  2222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  22212321 ، تارٌخ وفً  4182 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبده رمضان امال -  36

  جنٌه  12222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  13292 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطر على توفٌك عوض سوها -  37

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  21332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات لتجاره النجدى معرض -  38

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  28142 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ربه عبد احمد ربه عبد احمد -  39

  جنٌه  3222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  22212323 ، تارٌخ وفً  25214 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  راجح احمد احمد السباعى -  42

  جنٌه  12222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  9747 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج دمحم احمد الحسٌن -  41

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212324 ، تارٌخ وفً  22958 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل على دمحم فخرى دمحم -  42

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  24228 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود احمد امٌن السٌد ابراهٌم -  43

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  24196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على الوفا ابو السٌد احمد دمحم -  44

  جنٌه  552220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 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

 رأس تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  24196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على الوفا ابو السٌد احمد دمحم -  45

  جنٌه  622220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  22212328 ، تارٌخ وفً  22962 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العشرى التهامى العظٌم عبد اٌدن -  46

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  22218 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شلبى دمحم على دمحم شولى -  47

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   ٌرالتأش وصف

 المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  17124 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور احمد السعٌد عبٌر -  48

  جنٌه  252220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  22212329 ، تارٌخ وفً  24352 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مجاهد عماره شعبان دمحم -  49

  جنٌه  12222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  22212332 ، تارٌخ وفً  27625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل العال عبد ابراهٌم دمحم دمحم -  52

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  22212332 ، تارٌخ وفً  28132 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلف دمحم دمحم سامى دمحم -  51

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  22212332 ، تارٌخ وفً  27242 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفتاح عبد زكى وجدى دمحم -  52

  جنٌه  422220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 ، تارٌخ وفً  23621 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النمل ومماوالت والتصدٌر لالستٌراد تاج مؤسسه -  53

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212331

 تعدٌل تم  22212331 ، تارٌخ وفً  28194 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  54

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  22212331 ، تارٌخ وفً  28194 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  55

  جنٌه  512220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  22212331 ، تارٌخ وفً  26625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌن محٌى دمحم دمحم حسام -  56

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن احمد راضى دالٌا -  1

  المجد ابو خلٌل محمود/  بملن - عاصم منشأة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زغلً رجب دمحم -  2

  ممبل المتولً محمود سالمه/  بملن - ممبل احمد شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شندى ٌوسف عبده عطوه دمحم -  3

  حسن محمود عارف حنان/  بملن - زكرى ابو كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده ابراهٌم عادل عصام -  4

 زغلى احمد زغلى المتولى ابراهٌم/  بملن - البلد كوبرى اول ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد السعٌد نهال -  5

  الحمٌد عبد ابراهٌم حنان/  بملن - العروبة ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 26269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شداد عٌد على احمد هبه -  6

 اودع البمالة تجارة/  نشاط عن المجٌد عبد دمحم السعٌد ولٌد/  بملن - الكردى/  بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  دكرنس 26269 تابع برلم ولٌد 2221/23/21 فى 641 برلم

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 26269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شداد عٌد على احمد هبه -  7

  المجٌد عبد دمحم السعٌد ولٌد/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن احمد راضى دمحم -  8

 عبده الدسولى ابراهٌم السٌد ابراهٌم/  بملن - الطاهرى ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الصاوى المهدى نٌفٌن -  9

 مجاهد هاشم ابو السٌد نادر/  بملن - حما حارة - عبٌد بنى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود البدراوى دمحم -  12

 احمد محمود البدراوى هللا عبد/  بملن - الخشاشنه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 19217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى الحسٌنى الدٌن عز وائل -  11

 الطنطاوى الحسٌنى لبٌب/  بملن - فارس مٌت/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 22212322 تارٌخ وفً 28184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صبرى محمود ابراهٌم صبرى محمود دمحم -  12

  السٌد احمد محمود/  بملن - العروبة شارع امتداد - رومى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212322 تارٌخ وفً 27325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السجاد لتجارة ابراهٌم بكر دمحم مؤسسة -  13

  مطر دمحم محمود مجدى مطر/  بملن - الخضر دٌرب/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212322 تارٌخ وفً 28182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد هللا عبد عبده عرفات ابراهٌم -  14

 حسن دمحم احمد فاٌزة/  بملن بلدنا خٌر ماركت سوبر بجوار_  النصر منٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم براهٌما ابراهٌم دمحم -  15

  السٌد الدٌن تمى ابو ابراهٌم/  بملن - حماد حسٌن شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  16

 البٌومى العزٌز عبد المتولى اشرف/  بملن - شماس - 15 عزبة - مبارن لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد عبده حامد دمحم -  17

 الرحمن عبد عبده حامد/  بملن - الجمال منشأه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم التواب عبد دمحم التواب عبد -  18

  سلٌم دمحم التواب عبد دمحم/  بملن - الصالحات كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  19

  البسٌونى احمد دمحم ممدوح/  بملن - السوق شارع - الجدٌدة برمبال ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد المعاطى ابو مسعد دمحم -  22

 ابراهٌم ابراهٌم السٌد/  بملن - الربٌعه - زٌدان عرب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 18738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن المرسى عٌد -  21

  رٌنه دمحم امٌن المرسى عٌد/  بملن - البجالت/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سماحه السٌد احمد دٌهنا -  22

 سماحه السٌد الرحمن عبد ابراهٌم/  بملن - الربٌعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  23

  البسٌونى احمد دمحم ممدوح/  بملن - السوق شارع - الجدٌده برمبال ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  24

 لتجارة مخزن/  نشاط عن - البسٌونى احمد دمحم ممدوح/  بملن - السوق شارع - الجدٌدة برمبال  ،:   الـتأشٌر وصف

 دكرنس 28189 تابع برلم وممٌد 2221/23/23 فى 672 برلم مودع البمالة

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 27477    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالسى على عوض دمحم دمحم -  25

  المجٌد عبد دمحم المجٌد عبد/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - دكرنس/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد مصطفى ابراهٌم دمحم -  26

 المعاطى ابو السٌد نادٌه/  بملن_  لنٌش كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  27

  الحنبلى حسٌن االحمدى عصام/  بملن - الجدٌد الطرٌك - مجاهد مٌت - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدوى مجاهد محمود احمد محمود -  28

  الحنبلى حسٌن االحمدى عصام/  بملن - الجدٌد الطرٌك - مجاهد مٌت - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن الكرٌم عبد ابراهٌم دمحم -  29

  الداٌم عبد دمحم فاروق العربى/  بملن - الفٌروز برج - العام المستشفى شارع - النصر منٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلسى عبده عبده دمحم عوض -  32

 العبٌدى دمحم دمحم سلوى/  بملن - الربٌعه و الشركه ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 19152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صفا احمد احمد دمحم -  31

  صفا احمد احمد احمد السٌد/   بملن - الطاهرى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعٌد السٌد البدوي السٌد منار -  32

 سالم السعٌد السٌد البدوي السٌد/ بملن - مبارن منشأه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 24112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدسولى معتمد هانى -  33

 محمود الفتاح عبد عصام/  بملن - موسى الشٌخ حى - الكردى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد دمحم عبده مصطفً -  34

  عزام علً حسن دمحم ٌوسف/  بملن - فارس مٌت طرٌك -(  المدٌنه مجاس شارع)  المستشفً شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب احمد السٌد حسٌن احمد -  35

  المرسى المعاطى ابو الزكى عزمى/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى ابراهٌم االسٌد -  36

 الشحات دمحم صابر نشوى/  بملن - الرحمن عبد منشأة - الحرٌه لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده فراج رمضان عادل -  37

  احمد زكى السٌد/  بملن - كرم طرٌك - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدٌر لالستٌراد حلمى على -  38

  الرفاعى عبده طه عبده/  بملن- الجدٌدة برمبال ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف على على دمحم -  39

  هاللى ٌوسف على على ورثة/  بملن - المدٌمة برمبال ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شملول علً دمحم احمد صالح عادل -  42

 شملول دمحم المتولً صالح دمحم/  بملن - محمود السٌد منشٌة - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مندور السٌد دمحم صالح دمحم -  41

 السٌد فتحى هللا عبد/  بملن - طاهر مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 11268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى السٌد ابراهٌم منال -  42

 سعٌد العدل السٌد العدل/  بملن ناصر ابو كفر إلى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 لتعدٌ تم 22212328 تارٌخ وفً 28223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الشربٌنى دمحم الشربٌنى هشام -  43

  مصطفى على السعٌد عماد/  بملن - الخولى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 19697    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد فرٌد السٌد -  44

 على الحسٌنى فرٌد السٌد سعد/  بملن - مبارن منشأة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم العوضً الفتوح ابو هاله -  45

  العوضً الحمٌد عبد محمود هبه/  بملن - الكردي ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 22212328 تارٌخ وفً 28226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو المطلب عبد محمود عالء محمود -  46

 الوفا ابو المطلب عبد محمود عالء/  بملن - السادات مجلس خلف - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم نجاح حسٌن -  47

  حسن احمد الفتاح عبد مً/  بملن - الكردي كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام احمد ابراهٌم جمعه -  48

  حسٌن المعاطى ابو حسٌن حمٌده/  بملن - الٌوسفٌه - هندى على منشأة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 25824    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونى السٌد صادق نبٌل -  49

 البسٌونى السٌد صادق نبٌل/  بملن - عبٌد بنى طلمبات/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمار ابراهٌم السٌد -  52

 السٌد السعٌد جمٌل هناء/  بملن - الربٌعه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس ٌوسف السٌد سعد احمد -  51

  ٌونس ٌوسف السٌد سعد/  بملن - المتاجر ش - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28212    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، دمحم احمد احمد دمحم -  52

  دمحم احمد احمد دمحم حسام/  بملن - الزهاٌرة كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسٌنى احمد دمحم كرٌمة -  53

 مصطفى عباس محمود/  بملن_  تمامة مٌت ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى دمحم الفتاح عبد عفاف -  54

 الحمٌد عبد العزٌز عبد السٌد فاروق/  بملن - رٌاض المنعم عبد شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد دمحم احمد عماد مً -  55

 علً فرج دمحم دمحم/  بملن - الصغري المباب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد العال ابو انور دمحم -  56

  البالى عبد دمحم اسماعٌل مصطفى/  بملن - رومى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 27528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم احمد دمحم -  57

 رمضان ٌوسف/  بملن - شربٌن طرٌك - صنٌه ابو كوبرى خلف - النور و الصالح شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف

 البغدادى ٌوسف

 تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 28216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد دمحم احمد السٌد -  58

 ٌوسف علً دمحم دمحم الحمٌد عبد/  بملن - الحلوج مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 28215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعٌشع حمدى عبده حمدى امل -  59

  احمد حسن الحسن ابو فاطمه/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 24629    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى دمحم عماد امانى -  62

 هللا عبد ابراهٌم ٌوسف دمحم وفاء/  بملن_  الصالحات كفر إلى تعدل ، :  الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212312 تارٌخ وفً 26378    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر الحسٌنى احمد عادل احمد -  61

 علً علً احمد عادل/ بملن - الكردي/  الً تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212311 تارٌخ وفً 28218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه جاد دمحم بهاء -  62

 خلٌل نصر خٌري شرٌف/  بملن - طلعت عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 22212311 تارٌخ وفً 28217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم دمحم عادل -  63

  احمد ابراهٌم دمحم سلوى/  بملن - الخطاب بن عمر شارع - الحلوج مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 28219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمٌر احمد سٌد احمد محمود احمد -  64

 السٌد محمود فوزى السٌد/  بملن - الربٌعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 28222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنداري دمحم دمحم ابراهٌم -  65

  ابراهٌم ابراهٌم حامد عوض/  بملن - دٌمشلت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 28221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو على دمحم على -  66

  الشواف دمحم على حبٌبة/  بملن - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212314 تارٌخ وفً 28222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض شفٌك دمحم احمد -  67

  على الجواد عبد دمحم سمٌرة/  بملن - النزل ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 22212315 تارٌخ وفً 28228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطً عبد ابراهٌم الحمٌد عبد دمحم شاكر -  68

  دمحم هللا عبد جالل كرٌمه/  بملن - رومً مٌت - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان دٌلتع تم 22212315 تارٌخ وفً 22857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرز الصدٌك بكر ابو طارق -  69

 المرسى عثمان منى/  بملن - عارف السالم عبد شارع 35 - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان محمود السعٌد محمود -  72

 علً السعٌد لطفً زٌنب/  بملن - النزل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم دمحم -  71

  السٌد الحمٌد عبد المندوه خالد/  بملن - الدٌنً المعهد ممابل - عبٌد بنً ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحالج احمد حالوه ابو احمد امانى -  72

 ٌوسف حسن دمحم كامٌلٌا/  بملن - الدراكسه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممبل السٌد رمضان احترام -  73

 السٌد دمحم السٌد حسنى/  بملن - الصالحات كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام العدل المرسى المرسى هاله -  74

  العدل المرسى المرسى دمحم/  بملن - الناحٌة داٌر شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212315 تارٌخ وفً 28223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى دمحم الدٌن صالح صالح -  75

  مصطفى احمد دمحم فتحٌه/  بملن - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العز ابو مسعد هللا عبد دمحم -  76

  احمد الفتاح عبد دمحم السٌد/  بملن - االسعاف شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وفا دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  77

 وفا دمحم ابراهٌم ابراهٌم/  بملن - مؤمن الخولى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم حماده -  78

  السٌد العنانى حسن فردوس/  بملن - رٌاض كوبرى - البجالت ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 9678    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدمٌري احمد رمضان ابراهٌم حامد حسنً/  الً تعدل -  79

/  بملن المحمودٌة بناحٌة الكائن االخر الرئٌسى المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212316

 2221/22/17  فى 499 برلم المودع البان مواشى مزرعة نشاط عن دمحم السمٌع عبد الدٌن عالء

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 9678    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان ابراهٌم حامد حسنى -  82

 نشاط عن دمحم السمٌع عبد الدٌن عالء/  بملن المحمودٌة بناحٌة الكائن االخر الرئٌسى المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر وصف

 2221/22/17  فى 499 برلم المودع البان مواشى مزرعة

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور النبى حسب دمحم دمحم -  81

  مصطفى السٌد دمحم عزه/  بملن - الزراعى الطرٌك - العام الشارع - الكردى ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو المرسً غازي سامح -  82

  ابراهٌم احمد احمد حماده/  بملن - الرافعً طرٌك - الشرلى شارع - الكردي ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتكامله للمماوالت المتولى -  83

 شطا دمحم فؤاد دمحم التهامى/  بملن - الجدٌده برمبال ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 28232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌد سلٌمان سالم سلٌمان دمحم -  84

 شرٌد سلٌمان سالم سلٌمان محمود/   بملن - شراوٌد عزبة - الربٌعه ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212316 تارٌخ وفً 24711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عطٌه فوزى حسام -  85

  عوض عطٌه فوزى حسام/  بملن - النصر منٌه مركز - الزراعً الطرٌك - الكردي ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 22212317 تارٌخ وفً 28237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباز الغفار عبد الفتاح عبد الغفار عبد دمحم -  86

  الباز الغفار عبد الفتاح عبد الغفار عبد/   بملن - الخضر دٌرب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 22212317 تارٌخ وفً 28238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنصورى حسن دمحم الحسٌن -  87

  سالم عمر حماده حماده/  بملن - الكردى ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 28242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى ابراهٌم السٌد احمد -  88

 دمحم صابر نشوى/  بملن - التوحٌد مجمع شارع - الحرٌة لرٌة - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الشحات

 العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 25246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجزار دمحم الحمٌد عبد السعٌد -  89

 الجزار دمحم الحمٌد عبد السعٌد/  بملن_  رومى مٌت الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 28243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الواحد عبد دمحم الحلٌم عبد سعد اٌمن -  92

  دمحم السٌد السمٌع عبد حسام/  بملن - مجاهد منٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  انالعنو

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 28241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن شلبى دمحم العلٌم عبد زٌدان -  91

 الحبشى جمعه دمحم السٌد/  بملن - الدراكسه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 28242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد الٌزٌد ابو شعبان احمد -  92

  ابراهٌم دمحم حنان/  بملن - رومى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 28239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االتربى االلفى دمحم لطفى -  93

 على توفٌك احمد عزه/  بملن - الجدٌده برمبال ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212318 تارٌخ وفً 13828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم السٌد اسامة الدكتور صٌدلٌة -  94

  المرسى لاسم السٌد اسامه/  ملن - عاصم مٌت مٌزانٌة/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطار دمحم احمد محرز رضا -  95

  دٌاب السعٌد رمضان السعٌد/  بملن - الكردى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج على صالح دمحم احمد -  96

 فرج على صالح دمحم/  بملن - الجزار شارع - الدراكسة ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 22212321 تارٌخ وفً 28244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى العزٌز عبد جمعه سعود -  97

 المتولى العزٌز عبد جمعه/ بملن - استارو عزبة - الٌوسٌفٌه  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28249    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم الرازق عبد محمود السٌد -  98

 ابراهٌم دمحم السٌد اشرف نرمٌن/  بملن - الكرما دٌرب عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم السٌد عبٌر -  99

 ابراهٌم فهمى جمال/  بملن - المدرسه شارع - طرٌف مٌت ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد محمود محمود وائل -  122

  احمد سٌد احمد محمود محمود/  بملن - عاصم مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى المتولى احمد المتولى احمد -  121

  خلف احمد سٌد احمد الشربٌنى احمد/  بملن - مجاهد منٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212322 تارٌخ وفً 28246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى العزٌز عبد زكرٌا ٌحى -  122

 العزٌز عبد زكرٌا ٌحٌى/  بملن - الصالحات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شادى علً السٌد دمحم احمد -  123

 شادي السٌد دمحم السٌد/  بملن - الناحٌة داٌر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد عباس رضوان عائشه -  124

 على السٌد عباس رضوان/  بملن - شبرا شارع - عبٌد بنى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 17113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدل ارز مضرب -  125

  العدل المتولى دمحم العلٌم عبد فوزى/  بملن - الجنٌنه/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 22212323 تارٌخ وفً 28253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى ٌوسف احمد محمود -  126

 جاد دمحم اللطٌف عبد عال/  بملن - نجٌر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 22212324 تارٌخ وفً 28257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عز الحمٌد عبد صالح دمحم تامر -  127

  الحمٌد عبد صالح دمحم/  بملن - بنات الصناٌع مدرسة بجوار - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212324 تارٌخ وفً 28256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموصى عثمان المنعم عبد احمد ادهم -  128

 جمعه دمحم رمضان على دمحم/  بملن - أمٌن أبو شارع - البجالت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212324 تارٌخ وفً 28254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عز الحمٌد عبد صالح دمحم زكرٌا -  129

 دمحم البدوى الفتاح عبد احمد دمحم/  بملن - العزازنة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 22212324 تارٌخ وفً 19247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد عبده الدٌن صالح العظٌم عبد -  112

_  التكمٌلٌة للصناعات الند جرٌن مجمع 122 بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد معادن تشكٌل مصنع نشاط عن توفٌك شكرى سهام/  بملن الثالثة الصناعٌة المنطمة

 برلم ولٌد     فى     برلم اودع

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 12184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده المرسى جالل احمد -  111

 المرسً جالل احمد دٌنا/  بملن - الربٌعه - شراوٌد عرب ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 12184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده المرسى جالل احمد -  112

 تجاره/  نشاط عن - رمضان دمحم فوزٌه/  بملن  - الربٌعه - شروٌد عرب بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

 دكرنس 12184برلم وممٌد 1999/8/18 ف1635ً برلم ومودع ولشور حبوب

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 16822    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد -  113

  مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - مجاهد منٌة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 16822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد -  114

/  نشاط عن دمحم انور محمود نادٌه/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - دكرنس/  بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

  دكرنس 16822 برلم وممٌد 2228/5/18 فى 682 برلم مودع بترولٌه نمل ومماوالت وجرارات زراعٌة االت غٌار لطع

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 12184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده المرسى جالل احمد -  115

 عن- المرسً جالل احمد دٌنا/  بملن -الربٌعه -شراوٌد عرب/  بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 برلم ولٌد 2221/3/24 ف869ً برلم اودع( لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  مخلل مصنع/  نشاط

 تابع12184



 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

,  العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 16822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والهندسة للتجارة مجاهد -  116

 دمحم السالم عبد زٌاد/  بملن - المدٌنة مجلس شارع - مجاهد منٌة/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 دكرنس 16822 تابع برلم ولٌد 2221/3/24 فى 863 برلم اودع وتصدٌر واستٌراد بنزٌن محطة/  نشاط عن مجاهد

 تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد الدسولى السٌد دمحم -  117

  الدسولى السٌد دمحم عالء/  بملن - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212324 تارٌخ وفً 28255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنسى حسنٌن براهٌما نازن -  118

  دمحم فاضل فاضل عاطف/  بملن - مؤمن الخولى مٌت ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 28263    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود جبر كمال خالد -  119

  العدل ابراهٌم محمود حلمى/  بملن - ناصر ابو كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 28261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد المتولى على على المتولى -  122

  حماد على على محمود/  بملن - التأمٌنات بجوار - البحر شارع - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 28262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الممصود عبد الوهاب عبد دمحم -  121

 احمد دمحم شعبان نادٌه/  بملن - افندى عمر - دكرنس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212325 تارٌخ وفً 28262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على عزت توحٌد -  122

  دمحم على عزت دمحم/  بملن - فارس مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212327 تارٌخ وفً 28264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الممصود عبد دمحم السالم عبد -  123

  احمد الممصود عبد دمحم حامد/  بملن - كمال دمحم/  د صٌدلٌة ممابل - السودان مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوي عوض رمضان دمحم عفٌفً -  124

  جمعه رمضان دمحم/  بملن - الكبٌر الجامع بجوار - الحمٌدٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28266    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المحسن عبد لبٌب عبٌر -  125

  السعدنى سمٌر احمد/  بملن - الصالحات ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 22962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى التهامى العظٌم عبد اٌدن -  126

 العشري التهامً العظٌم عبد/  بملن - مؤمن الخولى مٌت/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212328 تارٌخ وفً 28265    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم احمد دمحم سعٌد -  127

 سالم احمد دمحم/  بملن - الربٌعة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  128

  حسن دمحم السٌد فوزى/  بملن - 15 عزبة - مبارن لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  129

 عبد المتولى اشرف/  بملن - شماس- 15 عزبة - مبارن لرٌة - عبٌد بنى/  بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف, 

 دكرنس 28181 برلم وممٌد 2221/23/2 فى 654 برلم مودع اعالف تجارة/  نشاط عن البٌومى العزٌز

 تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو المتولى فرحات علٌه -  132

  دمحم العال عبد احمد دمحم/  بملن - الصالحات كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  131

  حسن دمحم السٌد فوزى/  بملن15 عزبة- مبارن لرٌة - عبٌد بنى/ بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 دكرنس 28181 تابع برلم ولٌد 2221/3/29 فى 912 برلم اودع منتجاتها وبٌع حالبة مواشى حظٌرة/  نشاط عن

 العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28272    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشال احمد معن احمد حنان -  132

 المرسى ٌوسف عوض عوض دمحم/  بملن - الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 22212329 تارٌخ وفً 28269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حسن الحسٌنى عالء -  133

 ٌونس حسن الحسٌنى/  بملن  - الجمال منشأة ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 22212329 تارٌخ وفً 28268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى مصطفى الشربٌنى مصطفى -  134

  مصطفى احمد السٌد ٌوسف/  بملن - المحمودٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 28274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم السعٌد دمحم -  135

  سلٌمان ابراهٌم عزت مجدى/  بملن - والربٌعة الشركة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 28272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سودان دمحم عوضٌن السٌد انتصار -  136

  عٌسى احمد احمد رماح/  بملن - البحر شارع - الحلوج مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 28276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد عباس حمدى ابراهٌم -  137

 احمد عباس حمدى/  بملن - المحمودٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 21677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  138

  حسن محمود سالم ابراهٌم/  بملن - العام الطرٌك شارع - الربٌعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 21677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  139

 مكتب/  نشاط عن السروى حسن متولى رحٌمه/  بملن - الربٌعة/  بناحٌة رئٌسى محل له ،:   ـتأشٌرال وصف,  العنوان

  دكرنس 21677 برلم وممٌد 2215/5/12 فى 1127 برلم مودع داخلٌة رحالت

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 28273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عدٌسه عبده صابر جمال رضا -  142

 خفاجه عوض دمحم احمد/  بملن - الجدٌده السكه شارع - الكردى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 21677    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  141

 سالم ابراهٌم/  بملن - العام الطرٌك شارع - الربٌعة/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  دكرنس 21677 تابع برلم ولٌد 2221/3/32 فى 927 برلم اودع سٌارات اكسسوار تجارة/  نشاط عن حسن محمود

,  العنوان تعدٌل تم 22212332 تارٌخ وفً 28275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحى عبد دمحم صبحً دمحم -  142

 الحى عبد دمحم صبحى اشرف/  بملن - العمومى الطرٌك على - عدالن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 7682    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  143

/  نشاط عن الوفا ابو دمحم على ابراهٌم/  بملن - الصالحات/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  دكرنس 7682 تابع برلم ولٌد 2221/3/31 فى 936 برلم اودع اعالف تصنٌع ووحدة مواشى مزرعة

,  العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 7682    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  144

  الوفا ابو دمحم على ابراهٌم / بملن - الصالحات ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 7682    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  145

 نشاط عن الوفا ابو دمحم على ابراهٌم/  بملن - السعٌدٌه حوض - الصالحات/  بناحٌة رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر وصف

  دكرنس 7682 برلم وممٌد 1997/11/9 فى 1665 برلم مودع  دواجن مزرعة/ 

,  العنوان تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 28278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحلوجى عمر السٌد احمد -  146

  الحلوجى عمر السٌد احمد/  بملن - زٌدان عرب - عمر ابو عزبة - الربٌعه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212331 تارٌخ وفً 28277    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان حسن احمد السٌد حسام -  147

 السعدنى عمر دمحم ماجد/  بملن - الجبانه كوبرى بجوار - لنٌش كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 24696   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوٌشى متولى مدبولى عوض صالح -  1

(  سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما)  زراعٌه اراضى واستصالح واستغالل استزراع/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف,  النشاط

 لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 17239   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاج على دمحم بدران -  2

 جدٌدة سٌارات لطع تجارة/  الً النشاط تعدل:  التأشٌر

 تارٌخ وفً 17239   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التجارٌه والتوكٌالت والتجارة لالستٌراد تاج مؤسسه -  3

 جدٌدة سٌارات لطع تجارة/  الً النشاط تعدل:  لتأشٌرا وصف,  النشاط تعدٌل تم22212323

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 18738   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم امٌن المرسى عٌد -  4

 كهربائٌة واجهزة منزلٌة ادوات تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 27477   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالسى على عوض دمحم دمحم -  5

 ( العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 19353   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو مسعد العرالى ثروت -  6

 وتصدٌر صحٌة ادوات تجارة علً النشاط لصر:  التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 27898   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد خلٌل لطفى الرحمن عبد -  7

 من اعتبارا(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  سٌارات معرض/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

2222/11/1 



 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

 تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 17944   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرماوى دمحم الفتاح عبد عاطف شرٌف -  8

 ( لذلن الالزمه التراخٌص كافه استخراج بعد)  تجارٌة وتوكٌالت سٌارات تجاره/  الً تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 27164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد خلٌل هانى زٌنب -  9

 2222/1/1 من اعتبارا(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  سٌارات معرض/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 24112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الدسولى معتمد هانى -  12

 التراخٌص استخراج بعد)  بالسٌارات كهرباء غٌار ولطع سٌارات كهربائى ورشة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

 ( لذلن الالزمة

 تارٌخ وفً 25791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتورٌدات النمل لمماوالت الشورم ٌاسر مكتب/  الى تعدل -  11

 التراخٌص على الحصول بعد)  نمل مماوالت مكتب/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212314

 (العمالة تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات(  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من لذلن الالزمة

,  النشاط تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 25791   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشورم احمد على ٌاسر -  12

 تنظٌم جهاز من لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  نمل مماوالت مكتب/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

 (العمالة تورٌد عدا فٌما)  وتورٌدات(  والدولى الداخلى البرى النمل

,  النشاط تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 22857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرز الصدٌك بكر ابو طارق -  13

 2221/1/1 من اعتبارا بماله تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 22516   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونى هالل عبده السٌد وائل -  14

 2221/ 1/1 من اعتبارا البماله تجارة/  الً تعدل:  التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212317 تارٌخ وفً 21682   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف الصمد عبد على محفوظ دمحم -  15

 2222/  1/ 1 من اعتبارا االعالف و الزراعٌه المحاصٌل تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 28199   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب احمد السٌد حسٌن احمد -  16

 ( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد مكتب/  نشاط ٌضاف:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 27357   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الشحات فراج فراج -  17

 من اعتبارا(  لذلن الالزمة التراخٌص استخراج بعد)  صناعٌة منظفات وتعبئة بٌع/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف, 

2221/23/14 

 تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسل السٌد الرحمن عبد ابراهٌم احمد -  18

 السٌارات لتجارة معرض/  الى تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تارٌخ وفً 28117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌارات لتجارة كار عسل معرض/  الى تعدل -  19

 السٌارات لتجارة معرض/  الى تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212324

 تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 19247   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد عبده الدٌن صالح العظٌم عبد -  22

 معدات تأجٌر مكتب إلى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 22412   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد حسن الدٌن نور دمحم عصام -  21

 ( مستندات تصوٌر عدا فٌما)  مكتبة إلى النشاط تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 22962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى التهامى العظٌم عبد اٌدن -  22

 تموٌنٌه بماله تجارة/  الى تعدل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 25751   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد اللطٌف عبد احمد محمود -  23

 عامه مماوالت مكتب/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 22252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الشربٌنى دمحم حماده -  24

 تجارة و 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما السلع لجمٌع استٌراد مكتب/  الى النشاط تعدل:  التأشٌر

 كهربائٌه ادوات

 تارٌخ وفً 23621   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمل ومماوالت والتصدٌر لالستٌراد تاج مؤسسه -  25

 ( العماله تورٌد عدا فٌما)  تورٌدات/  نشاط اضافه:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212331

 النشاط تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 28244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى العزٌز عبد جمعه سعود -  26

 ( لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  عربٌة ومجالس ستائر تصنٌع/  الً تعدل:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 26625   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن محٌى دمحم دمحم حسام -  27

 ( 6 المجموعه من 36 والفمرة 19 المجموعه عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد مكتب/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28188   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد مصطفى ابراهٌم دمحم -  1

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد العال ابو انور دمحم -  2

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 28225   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام العدل المرسى المرسى هاله -  3

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28245   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج على صالح دمحم احمد -  4

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 16822   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجاهد دمحم السالم عبد زٌاد -  5

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28175   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الصاوى المهدى نٌفٌن -  6

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد دمحم احمد عماد مً -  7

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 28219   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمٌر احمد سٌد احمد محمود احمد -  8

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 28246   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى العزٌز عبد زكرٌا ٌحى -  9

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ابراهٌم هللا عبد ناصر -  12

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 26269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شداد عٌد على احمد هبه -  11

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28177   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن احمد راضى دمحم -  12

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن الكرٌم عبد ابراهٌم دمحم -  13

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28192   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلسى عبده عبده دمحم عوض -  14

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسٌنى احمد دمحم كرٌمة -  15

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 28239   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االتربى االلفى دمحم لطفى -  16

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس ٌوسف السٌد سعد احمد -  17

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 28262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الممصود عبد الوهاب عبد دمحم -  18

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212328 ارٌخت وفً 28267   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوي عوض رمضان دمحم عفٌفً -  19

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 28274   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم السعٌد دمحم -  22

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 28196   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده فراج رمضان عادل -  21

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 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

 تم22212328 تارٌخ وفً 28226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو المطلب عبد محمود عالء محمود -  22

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 28222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض شفٌك دمحم احمد -  23

 خاص: التأشٌر وصف

 تم22212315 تارٌخ وفً 28228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطً عبد ابراهٌم الحمٌد عبد دمحم شاكر -  24

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 28235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتكامله للمماوالت المتولى -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 28242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفى ابراهٌم السٌد احمد -  26

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212325 تارٌخ وفً 28262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على عزت توحٌد -  27

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد السعٌد نهال -  28

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 28198   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف على على دمحم -  29

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 28223   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الشربٌنى دمحم الشربٌنى هشام -  32

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 28221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو على دمحم على -  31

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 28241   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن شلبى دمحم العلٌم عبد زٌدان -  32

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شادى علً السٌد دمحم احمد -  33

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 28273   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عدٌسه عبده صابر جمال رضا -  34

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28186   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد المعاطى ابو مسعد دمحم -  35
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 نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 28199   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب احمد السٌد حسٌن احمد -  36

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 28227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم نجاح حسٌن -  37

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 28227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم دمحم -  38
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 نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 28236   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحالج احمد حالوه ابو احمد امانى -  39

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى ٌوسف احمد محمود -  42

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عز الحمٌد عبد صالح دمحم تامر -  41

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28268   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى مصطفى الشربٌنى مصطفى -  42
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 تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 28182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد هللا عبد عبده عرفات ابراهٌم -  43
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,  الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 28183   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  44
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 نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 28224   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان محمود السعٌد محمود -  54

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى العزٌز عبد جمعه سعود -  55
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 الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حسن الحسٌنى عالء -  57
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,  الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28187   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سماحه السٌد احمد نادٌه -  59

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28189   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد دمحم السٌد السٌد -  62

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى دمحم الفتاح عبد عفاف -  61

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212312 تارٌخ وفً 28216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد دمحم احمد سٌدال -  62

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم22212315 تارٌخ وفً 28226   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممبل السٌد رمضان احترام -  63

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 28242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السٌد الٌزٌد ابو شعبان احمد -  64

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 12184   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده المرسى جالل احمد -  65
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,  الشركة نوع تعدٌل تم22212314 تارٌخ وفً 28222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البنداري دمحم دمحم ابراهٌم -  72
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 الشركة نوع تعدٌل تم22212316 تارٌخ وفً 28229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العز ابو مسعد هللا عبد دمحم -  71
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 نوع تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28258   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد الدسولى السٌد دمحم -  72
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 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسن احمد راضى دالٌا -  74

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زغلً رجب دمحم -  75

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212327 تارٌخ وفً 28221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عواد دمحم عبده مصطفً -  76

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 28222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام احمد ابراهٌم جمعه -  77

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212311 تارٌخ وفً 28218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه جاد دمحم بهاء -  78

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم22212324 تارٌخ وفً 28254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عز الحمٌد عبد صالح دمحم زكرٌا -  79

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212322 تارٌخ وفً 28248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم السٌد عبٌر -  82

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28272   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشال احمد معن احمد حنان -  81

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212321 تارٌخ وفً 28174   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شندى ٌوسف عبده عطوه دمحم -  82

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212323 تارٌخ وفً 28192   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم التواب عبد دمحم التواب عبد -  83

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم22212329 تارٌخ وفً 28228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمار ابراهٌم السٌد -  84
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 تعدٌل تم22212318 تارٌخ وفً 28243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الواحد عبد دمحم الحلٌم عبد سعد اٌمن -  85
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,  الشركة نوع تعدٌل تم22212331 تارٌخ وفً 7682   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوفا ابو دمحم على ابراهٌم -  89
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 نوع تعدٌل تم22212328 تارٌخ وفً 28266   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المحسن عبد لبٌب عبٌر -  111

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 28272   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سودان دمحم عوضٌن السٌد انتصار -  112

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم22212332 تارٌخ وفً 28276   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد عباس حمدى ابراهٌم -  113

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

/  الى التجارٌه السمه تعدلت: الى 25525 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212321:  تارٌخ فى  ،  -  1

   للمماوالت براجٌل

/  الى التجارٌة السمة تعدلت: الى 18738 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212323:  تارٌخ فى  ،  -  2

   الكهربائٌة واالجهزة المنزلٌة االدوات لتجارة الحرمٌن

 للتجاره الشرٌف/  الً تعدل: الى 17944 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212327:  تارٌخ فى  ،  -  3

   والتوكٌالت

/  التجارٌة السمة اضافة: الى 26227 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212327:  تارٌخ فى  ،  -  4

   والرحمة الروضة معرض

 الشورم ٌاسر مكتب/  الى تعدل: الى 25791 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212314:  تارٌخ فى  ،  -  5

   والتورٌدات النمل لمماوالت

 تعمٌر/  تجارٌة سمه اضافه: الى 5583 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212314:  تارٌخ فى  ،  -  6

   المتكاملة للمماوالت

 وارالج دلتا/  الى تعدلت: الى 28199 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212322:  تارٌخ فى  ،  -  7

 (   D   ELTA  AlGWAR)  والتصدٌر واالستٌراد العامة للمماوالت

 كار عسل معرض/  الى تعدل: الى 28117 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212324:  تارٌخ فى  ،  -  8

   السٌارات لتجارة

   التجارٌة السمة حذف تم: الى 22926 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212328:  تارٌخ فى  ،  -  9

   اوتو الباز/  الى تعدل: الى 22926 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212328:  تارٌخ فى  ،  -  12

/  التجارٌه السمه اضافه: الى 25751 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212332:  تارٌخ فى  ،  -  11

   والمماوالت والتورٌدات البٌئٌه للخدمات المصرٌه

/   التجارٌة السمة اضافة: الى 26625 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212331:  تارٌخ فى  ،  -  12

   والتصدٌر لالستٌراد ام اتش

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   22212315 تارٌخ وفى ،   19126:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عمر احمد السٌد احمد ابراهٌم   - 1

 مستحماته كافة شرٌن كل اخذ بعد وذلن اموالها وتصفٌة الشركة فض بسبب المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً 11792، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة( وشركاه حسٌن على العظٌم عبد دمحم) العظٌم عبد ابناء شركه -  1

  25222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212329،   تارٌخ

  جنٌه

 سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه على العظٌم عبد والسٌد العظٌم عبد ابناء شركه الى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  2

 رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212329،   تارٌخ وفً 11792، برلم لٌدها

  جنٌه  25222220222، مالها

( وشركاه على العظٌم عبد السٌد)  والتوزٌع للتجارة العظٌم عبد ابناء شركه الى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  3

 تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212329،   تارٌخ وفً 11792، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة

  جنٌه  25222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس

 على العظٌم عبد السٌد)  والتوزٌع للتجارة العظٌم عبد ابناء شركه الى التجارى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  4

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212329،   تارٌخ وفً 11792، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكه

  جنٌه  25222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

(  شحم راشد دمحم احمد وشرٌكه الحى عبد رمضان مجدى)  والتصدٌر واالستٌراد الحدٌثه للدهانات برونتو شركه -  5

 تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212317،   تارٌخ وفً 22467، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة

  جنٌه  32222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(  وشركاه حسٌن على العظٌم عبد دمحم) العظٌم عبد ابناء شركه -  1

 11792   برلم    22212329:  تارٌخ

 ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه على العظٌم عبد والسٌد العظٌم عبد ابناء شركه الى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  2

 11792   برلم    22212329:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر

(  وشركاه على العظٌم عبد السٌد)  والتوزٌع للتجارة العظٌم عبد ابناء شركه الى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  3

 11792   برلم    22212329:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة

 على العظٌم عبد السٌد)  والتوزٌع للتجارة العظٌم عبد ابناء شركه الى التجارى اسمها او الشركه عنوان تعدٌل -  4

 11792   برلم    22212329:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكه

    22212315:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه عمر احمد السٌد احمد ابراهٌم -  5

 19126   برلم

(   شحم راشد دمحم احمد وشرٌكه الحى عبد رمضان مجدى)  والتصدٌر واالستٌراد لحدٌثها للدهانات برونتو شركه -  6

 22467   برلم    22212317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21976   برلم    22212321:  تارٌخ ، 645    والتصدٌر لالستٌراد بدران مؤسسه -  1

 14789   برلم    22212321:  تارٌخ ، 638    فراج السٌد دمحم المتولى حسٌن -  2

 21694   برلم    22212322:  تارٌخ ، 655    احمد احمد محمود دمحم -  3

 22587   برلم    22212322:  تارٌخ ، 651    للرحالت العاٌدى -  4

 18738   برلم    22212323:  تارٌخ ، 666    دمحم امٌن المرسى عٌد -  5

 16662   برلم    22212323:  تارٌخ ، 667    دمحم الستار عبد العلٌم عبد احمد -  6

 12212   برلم    22212323:  تارٌخ ، 664    عبدهللا دمحم دمحم منال -  7

 22453   برلم    22212324:  تارٌخ ، 684    الهاجٌن المتولى طه شولى محمود -  8

 13117   برلم    22212324:  تارٌخ ، 681    الموافى العال عبد صادق هاشم -  9

 14852   برلم    22212324:  تارٌخ ، 676    العال عبد محمود دمحم محمود -  12

 19353   برلم    22212324:  تارٌخ ، 678    المعاطى ابو مسعد العرالى ثروت -  11

 19473   برلم    22212327:  تارٌخ ، 687    الصمد عبد على محرز سهٌر -  12

 14483   برلم    22212327:  تارٌخ ، 725    محمود دمحم مامون مٌاده -  13

 21197   برلم    22212327:  تارٌخ ، 695    محمود ابراهٌم بهاء خالد -  14

 22236   برلم    22212327:  تارٌخ ، 694    على توفٌك شعبان السٌد -  15

 17881   برلم    22212327:  تارٌخ ، 724    حامد وهبه دمحم دمحم هٌثم -  16

 16836   برلم    22212327:  تارٌخ ، 726    السٌد البٌلى العزٌز عبد ٌسرى محمود -  17

 6352   برلم    22212328:  تارٌخ ، 715    البٌومً فتحً دمحم -  18



 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

 6352   برلم    22212328:  تارٌخ ، 716    البٌومً فتحً دمحم -  19

 13747   برلم    22212328:  تارٌخ ، 722    مخٌمر جمٌل صالح رانٌا -  22

 17422   برلم    22212328:  تارٌخ ، 722    عجاج احمد دمحم دمحم -  21

 22448   برلم    22212328:  تارٌخ ، 721    محمود الحسن ابو زكى عزٌز عمرو -  22

 18216   برلم    22212328:  تارٌخ ، 712    للمماوالت سعد هانى -  23

 18216   برلم    22212328:  تارٌخ ، 713    للمماوالت سعد هانى -  24

 18216   برلم    22212328:  تارٌخ ، 712    والتورٌدات للمماوالت سعد هانى الى التجارى ماالس تعدٌل -  25

 18216   برلم    22212328:  تارٌخ ، 713    والتورٌدات للمماوالت سعد هانى الى التجارى االسم تعدٌل -  26

 5324   برلم    22212328:  تارٌخ ، 712    ابراهٌم عباس صالح اشرف -  27

 14851   برلم    22212329:  تارٌخ ، 737    سلٌمان عوض سلٌمان عوض -  28

 12128   برلم    22212329:  تارٌخ ، 741    الجزارى المرسى عبده السٌد امل/  الى تعدل -  29

 12128   برلم    22212329:  تارٌخ ، 741    المرسى عبده السٌد امل -  32

 21639   برلم    22212329:  تارٌخ ، 732    مصطفى احمد فتحى هانم -  31

 17472   برلم    22212329:  تارٌخ ، 729    احمد دمحم الطنطاوى دمحم -  32

 21824   برلم    22212329:  تارٌخ ، 742    اللطٌف عبد احمد احمد محمود -  33

 17337   برلم    22212312:  تارٌخ ، 745    كار بهلول -  34

 19112   برلم    22212311:  تارٌخ ، 755    نافع السٌد دمحم دمحم السالم عبد -  35

 16975   برلم    22212311:  تارٌخ ، 756    سعد ابراهٌم سعد مٌنا -  36

 22229   برلم    22212311:  تارٌخ ، 754    السٌد احمد السٌد نسرٌن -  37

 21364   برلم    22212311:  تارٌخ ، 758    المنعم عبد المجٌد عبد السعٌد مصطفى -  38

 21364   برلم    22212311:  تارٌخ ، 758    المنزلٌه االدوات لتجارة الهنداوى الى التجارى االسم تعدٌل -  39

 22142   برلم    22212314:  تارٌخ ، 759    احمد سٌد جابر امام دمحم -  42

 14228   برلم    22212314:  تارٌخ ، 762    رمضان السٌد عبده السٌد -  41

 5583   برلم    22212314:  تارٌخ ، 764    االمام احمد النجا ابو دمحم -  42

 5583   برلم    22212314:  تارٌخ ، 765    االمام احمد النجا ابو دمحم -  43

 14228   برلم    22212314:  تارٌخ ، 762    رمضان السٌد عبده السٌد -  44

 22857   برلم    22212315:  تارٌخ ، 775    حرز الصدٌك بكر ابو طارق -  45

 22516   برلم    22212315:  تارٌخ ، 784    البسٌونى هالل عبده السٌد وائل -  46

 22623   برلم    22212316:  تارٌخ ، 828    محرم ٌوسف رشاد هناء -  47

 22758   برلم    22212316:  تارٌخ ، 791    حسن حامد النبى عبد حامد -  48

 1282   برلم    22212316:  تارٌخ ، 794    هللا عبد ابراهٌم محمود -  49

 1282   برلم    22212316:  تارٌخ ، 795    هللا عبد ابراهٌم محمود -  52

 14661   برلم    22212316:  تارٌخ ، 799    صالح المتولى دمحم الصدٌك سعد -  51

 22776   برلم    22212316:  تارٌخ ، 793    سالم عبده دمحم لطب -  52

 15492   برلم    22212316:  تارٌخ ، 789    التصدٌر و لالستٌراد مصطفى عٌسى احمد دمحم -  53

 15152   برلم    22212316:  تارٌخ ، 824    احمد سلٌمان احمد احمد -  54

 22252   برلم    22212317:  تارٌخ ، 816    دمحم بٌنىالشر دمحم حماده -  55

 22162   برلم    22212317:  تارٌخ ، 815    جمعه دمحم الشحات حسنى دمحم -  56

 21682   برلم    22212317:  تارٌخ ، 811    سٌف الصمد عبد على محفوظ دمحم -  57

 22553   برلم    22212318:  تارٌخ ، 822    دمحم دمحم على امل -  58

 21895   برلم    22212318:  تارٌخ ، 825    الصالحى متولى السٌد نادره -  59

 14741   برلم    22212321:  تارٌخ ، 832    الشاوٌش ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  62

 21246   برلم    22212321:  تارٌخ ، 829    ابراهٌم المرسى احمد العظٌم عبد احمد -  61

 14863   برلم    22212321:  تارٌخ ، 834    جمعه دمحم دمحم فرج -  62

 21999   برلم    22212321:  تارٌخ ، 833    الموجى احمد عوض السعٌد -  63



 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

 5399   برلم    22212321:  تارٌخ ، 831    المرسى التابعى دمحم دمحم -  64

 17821   برلم    22212323:  تارٌخ ، 845    العزب على حافظ شكرى اٌناس -  65

 17821   برلم    22212323:  تارٌخ ، 846    العزب على حافظ شكرى اٌناس -  66

 21862   برلم    22212323:  تارٌخ ، 847    لوره على ربه عبد احمد ربه عبد -  67

 18462   برلم    22212323:  تارٌخ ، 855    الحلواتى ابراهٌم دمحم عبدهللا دمحم -  68

 18462   برلم    22212323:  تارٌخ ، 856    الحلواتى ابراهٌم دمحم عبدهللا دمحم -  69

 17676   برلم    22212323:  تارٌخ ، 848    مصطفى احمد احمد الرحمن عبد مأمون -  72

 18648   برلم    22212324:  تارٌخ ، 378    جاد احمد عادل احمد -  71

 22523   برلم    22212324:  تارٌخ ، 871    دمحم الحمٌد عبد نفٌسه -  72

 18431   برلم    22212324:  تارٌخ ، 864    مندور السٌد المتولى دمحم امٌرة -  73

 12183   برلم    22212324:  تارٌخ ، 861    حمزة اسماعٌل دمحم نجوى -  74

 22586   برلم    22212325:  تارٌخ ، 881    زهرى الرحمن عبد شعبان عصام -  75

 22412   برلم    22212325:  تارٌخ ، 878    العال عبد حسن الدٌن نور دمحم عصام -  76

 17536   برلم    22212325:  تارٌخ ، 872    ابراهٌم صالح ابراهٌم على -  77

 18536   برلم    22212328:  تارٌخ ، 892    الملٌل رشاد دمحم سمٌر محمود -  78

 13589   برلم    22212328:  تارٌخ ، 895    دمحم عبده الخضر السعودى -  79

 13589   برلم    22212328:  تارٌخ ، 896    دمحم عبده الخضر السعودى -  82

 13589   برلم    22212328:  تارٌخ ، 897    دمحم عبده الخضر السعودى -  81

 22433   برلم    22212328:  تارٌخ ، 894    طه السٌد السٌد سعد السعٌد -  82

 13592   برلم    22212328:  تارٌخ ، 887    طه دمحم دمحم الدٌن محى غاده -  83

 13592   برلم    22212328:  تارٌخ ، 888    طه دمحم دمحم الدٌن محى غاده -  84

 1288   برلم    22212328:  تارٌخ ، 885    العشماوى السٌد دمحم دمحم -  85

 15945   برلم    22212328:  تارٌخ ، 886    احمد ابراهٌم دمحم ٌاسر -  86

 5195   برلم    22212329:  تارٌخ ، 928    حسن السعٌد دمحم فوزٌه -  87

 21384   برلم    22212329:  تارٌخ ، 912    ابراهٌم احمد دمحم ممدوح اسماعٌل -  88

 18692   برلم    22212329:  تارٌخ ، 923    للرحالت فرح -  89

 21252   برلم    22212329:  تارٌخ ، 914    حسن السعٌد دٌاب عبٌر -  92

 14636   برلم    22212329:  تارٌخ ، 922    الشحات الغفار عبد السٌد فوزت -  91

 11113   رلمب    22212332:  تارٌخ ، 929    ابراهٌم دمحم الرحمن عبد العربى -  92

 11113   برلم    22212332:  تارٌخ ، 932    ابراهٌم دمحم الرحمن عبد العربى -  93

 11113   برلم    22212332:  تارٌخ ، 931    ابراهٌم دمحم الرحمن عبد العربى -  94

 11113   برلم    22212332:  تارٌخ ، 932    ابراهٌم دمحم الرحمن عبد العربى -  95

 21677   برلم    22212332:  تارٌخ ، 926    العزٌز عبد زٌدان دمحم محمود -  96

 9711   برلم    22212332:  تارٌخ ، 918    العدل الشربٌنى المرسى دمحم -  97

 22372   برلم    22212331:  تارٌخ ، 945    شرٌف رمضان السعٌد رمضان وحٌد -  98

 21993   برلم    22212331:  تارٌخ ، 938    شطا ابراهٌم احمد دمحم احمد -  99

 22276   برلم    22212331:  تارٌخ ، 939    ابراهٌم السٌد زغلى ابراهٌم -  122

 18497   برلم    22212331:  تارٌخ ، 934    هللا عبد  عطٌه دمحم عطٌه -  121

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5646   برلم    22212321:  تارٌخ ، 647    وشرٌكٌها الداٌم عبد دمحم دمحم اكرام شركه -  1

 5646   برلم    22212321:  تارٌخ ، 647    وشرٌكه احمد دمحم محمود جمال شركه الى الشركه اسم تعدٌل -  2



 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

   برلم    22212321:  تارٌخ ، 647    وشركاه احمد دمحم محمود الجم شركه الى للشركه التجارى االسم تعدٌل -  3

5646 

(     شحم راشد دمحم احمد وشرٌكه الحى عبد رمضان مجدى)  والتصدٌر واالستٌراد الحدٌثه للدهانات برونتو شركه -  4

 22467   برلم    22212329:  تارٌخ ، 728

 19126   برلم    22212315:  تارٌخ ، 779    وشرٌكه عمر احمد السٌد احمد ابراهٌم -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  


