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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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
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 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى محمود على الحمٌد عبد بسمه -  155
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 برلم 25215311 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر احمد الظاهر عبد دمحم نعٌمه -  156

 العال عبد احمد محسن/  بملن  بورسعٌد شارع لوٌسنا:  بجهة ، كاجوال حرٌمى مالبس محل عن 26356

 عن 26385 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور محمود دمحم منٌر ندي -  157

 الجعبري دمحم دمحم عال/ بملن طنبشا طوخ:  بجهة ، زراعٌة مشروعات و دواجن معدات تورٌد

 عن 26411 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً شفٌك حماد مصطفً -  158

 شفٌك حماد دمحم/ بملن غرٌان بنً كفر:  بجهة ، العماله تورٌد و النت عدا فٌما عمومٌه تورٌدات مكتب
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 سالم الدسولً كمال سالمة/ بملن طنبشا:  بجهة ، مبٌدات بٌع عن

 عن 26325 برلم 25215357 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمود دمحم دعاء -  115

 البدوي احمد المجٌد عبد احمد مٌثا ملن طنبشا طوخ:  بجهة ،" العسكري الزي عدا ما" جاهزه مالبس مصنع

 و مكتبه عن 26376 برلم 25215316 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً حافظ دمحم سهام -  111

 زاٌد التهامً دمحم رمضان/ بملن هالل كفر:  بجهة ، خردوات

 عن 26442 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حالوة السٌد فتحً هشام -  112
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 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر السٌد عبدالوهاب خالد مصطفً -  125

 ابراهٌم دمحم مصطفً حسام/  بملن شرق السبع بركه:  بجهة ، ماكوالت تجهٌز مطعم عن 26455

 عن 26454 برلم 25215321 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر حامد ابراهٌم السٌد -  121

 الزعبالوى سالم على شربات/ بملن مشهور ابو:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشى مزرعه

 26364 برلم 25215314 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى ملٌجى هللا عبد نجفه -  122
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 بٌع عن 26338 برلم 25215359 فى لٌد ، 85550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفً عبدهللا رئٌفة -  132
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 التهامى حفنى فتحى سعد/ بملن-غرب- السبع بركة مدٌنة:  بجهة ، بلدى مخبز
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 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
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 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
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 26431 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن هللا عبد فتحى دمحم محمود -  198

 حسن هللا عبد فتحى دمحم/ بملن الرمل عرب:  بجهة ، االنترنت وخدمات العماله تورٌد عدا فٌما تورٌدات مكتب عن

 عن 26457 برلم 25215328 فى لٌد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمرداش ملٌجً السٌد دمحم -  199

 الدمرداش ملٌجً السٌد دمحم/بملن طنبشا:  بجهة ، منزلٌة ادوات بٌع

 عن 26461 برلم 25215328 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً النصر سٌف دمحم حسام -  255

 الشرٌف احمد دمحم طاهره/ بملن زغلول سعد شارع لوٌسنا:  بجهة ، بلدي مخبز

 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج دمحم عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا -  251

 فرج دمحم عبدهللا عبدالرحمن بملن السلكاوي بجوار غراب شارع لوٌسنا:  بجهة ، ترزي محل عن 26479

 عن 26485 برلم 25215331 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النواوي دمحم علً جمال احمد -  252
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 االسمده وتجارة والمبٌدات والتماوى الكمٌاوٌة االسمدة تجارة  ،  شركة   وشركائه السٌد دمحم دمحم عمرو شركة -  1

 وتمدٌم التماوى وغربلة الزراعٌة الحاصالت وتجارة ومشتماتها واالعالف النخالة وتجارة والمركبة والسائلة الصلبة

 وتجارة وانباتها الزراعٌة الشتاالت وبٌع وانتاج واالفراد الجهات بكافة والحشرٌة الزراعٌة االفات مماومة خدمات

 والصحراوٌة الزراعٌة االراضى واستزراع واستصالح وتنمٌة المنزلٌة الحشرٌة والمبٌدات الزراعٌة االالتوالمعدات

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس(  االشتعال ومواد المفرلعات عدا فٌما) الكٌماوٌة والمواد االبار وحفر

 والمركبة والسائلة الصلبة االسمده وتجارة والمبٌدات والتماوى الكمٌاوٌة االسمدة تجارة عن ، 26381 برلم 25215316

 الزراعٌة االفات مماومة خدمات وتمدٌم التماوى وغربلة الزراعٌة الحاصالت وتجارة ومشتماتها واالعالف النخالة وتجارة

 والمبٌدات الزراعٌة االالتوالمعدات وتجارة وانباتها الزراعٌة الشتاالت وبٌع وانتاج واالفراد الجهات بكافة لحشرٌةوا

 عدا فٌما) الكٌماوٌة والمواد االبار وحفر والصحراوٌة الزراعٌة االراضى واستزراع واستصالح وتنمٌة المنزلٌة الحشرٌة

 الشرطة نمطة بجوار اشلٌم:  بجهة ،( االشتعال ومواد المفرلعات

 التراخٌص علً الحصول بعد النمل و الممطورات و السٌارات تجارة  ،  شركة   وشرٌكه نعمه غازى شرٌف دمحم -  2

   مالها ،رأس   العماله تورٌد و النت عدا فٌما التورٌدات و الدولً و الداخلً و البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه

 علً الحصول بعد النمل و الممطورات و السٌارات تجارة عن ، 26425 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

:  بجهة ، العماله تورٌد و النت عدا فٌما التورٌدات و الدولً و الداخلً و البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص

 نعمه غازي شرٌف دمحم/ بملن االهلً البنن بجوار النصر شارع شرق السبع بركه

 ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة وتورٌد وتجارة توزٌع  ،  شركة   وشركاه الشتٌحى ابراهٌم دمحم شركة -  3

 الصناعٌة والمنظفات الطبٌة والمستلزمات الطبٌة واالعشاب الغذائٌة والمكمالت والصٌدلٌات المستشفٌات لدى التجمٌل

 برلم 25215357 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الغٌر لدى ةاالدوٌ وتصنٌع الصٌدلٌات وادارة والورلٌة

 والصٌدلٌات المستشفٌات لدى التجمٌل ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة وتورٌد وتجارة توزٌع عن ، 26327

 وتصنٌع الصٌدلٌات وادارة والورلٌة الصناعٌة والمنظفات الطبٌة والمستلزمات الطبٌة واالعشاب الغذائٌة والمكمالت

 البدرى عمرو الشهٌد مدرسة بجوار- بنات االعدادٌة مدرسة شارع:  بجهة ، الغٌر لدى االدوٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   6636:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالنبً ابوالفتوح امال   - 1

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   17725:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سرور السٌد الوهاب عبد سعٌد   - 2

 نهائٌا التجارة لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   16176:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حبشً السٌد حبشً دمحم   - 3

 نهائٌا عنه لالستغناء وذلن االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   24155:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن حسن رمضان طارق   - 4

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   24693:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف احمد ٌوسف احمد   - 5

 عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   7752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال ابراهٌم ٌاسٌن عٌد   - 6

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   1893:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالعاطً دمحم اٌمان   - 7

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   23671:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعبان ابراهٌم سعٌد كامل   - 8

 نهائٌا التجارة العتزال السجل محو تم  السجل



 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

   25215357 تارٌخ وفى ،   24385:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طه السباعى الخالك عبد هللا عبد شرٌف   - 9

 نهائٌا التجارة العتزال ذلن و السجل محو تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   11457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زٌدان دمحم احمد سامٌه   - 15

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل

 تم   25215358 تارٌخ وفى ،   15435:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هالل المرسى نبٌه دمحم احمد   - 11

 نهائٌا عنه لالستغناء وذلن االخر الرئٌسى المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   25215358 تارٌخ وفى ،   15484:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشٌن على احمد على امٌن   - 12

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215359 تارٌخ وفى ،   8575:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالحمٌد العزب وفاء   - 13

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   25215359 تارٌخ وفى ،   11359:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفار ابراهٌم عبدالتاح امل   - 14

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   4238:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه حسن مصطفً الدٌن نصر   - 15

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215314 تارٌخ وفى ،   21637:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عسكر ٌونس احمد سٌد ٌونس ٌاسر   - 16

 نهائٌا   التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   25215314 تارٌخ وفى ،   8816:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دحروج علً عبدالعزٌز صباح   - 17

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215314 تارٌخ وفى ،   25583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطوه على دمحم دمحم سند دمحم   - 18

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215314 تارٌخ وفى ،   21637:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عسكر ٌونس احمد سٌد ٌونس ٌاسر   - 19

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   22235:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف ذكى نبٌل ذكى   - 25

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   15779:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فراج احمد احمد منصور   - 21

 عنه لالستغناء الغائه تم  السجل شطب/محو

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   12527:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غنٌم بٌومى الحسن ابو وجٌه صفاء   - 22

 نهائٌـــــــــــا   التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   21185:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم محمود دمحم دٌاب   - 23

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   24479:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طنطاوى مسعد الخالك عبد هاشم   - 24

 للوفاه ذلن و السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   9571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوي سلٌمان السٌد فرٌد فرٌد   - 25

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   25986:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم محمود دمحم اكرامى   - 26

 نهائٌا التجارة العتزال ذلن و السجل محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   14556:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان حسن احمد جابر محمود   - 27

 نهائٌا التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   16171:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاهٌن مرسى العظٌم عبد رضا   - 28

 للوفاه المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   18737:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسبو ابراهٌم حسٌن امٌمة   - 29

 نهائٌا التجارة لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   19956:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سوٌلم فرج سعٌد جمعه   - 35

 نهائٌا التجارة العتزال السجل محو تم  السجل

 تم   25215321 تارٌخ وفى ،   24994:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طه الهادي عبد الفتاح عبد دمحم   - 31

 نهائٌا التجارة العتزال ذلن و السجل محو تم  السجل شطب/محو



 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

 تم   25215321 تارٌخ وفى ،   19955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب دمحم السٌد حسنى ابراهٌم   - 32

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215321 تارٌخ وفى ،   16715:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نوار احمد الفتاح عبد دمحم   - 33

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215323 تارٌخ وفى ،   25765:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حٌار عبدالوهاب السٌد عاٌده   - 34

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   25215323 تارٌخ وفى ،   23568:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا حسب على احمد اسراء   - 35

 نهائٌا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   25215324 تارٌخ وفى ،   24851:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طالب ابو العزٌز عبد محمود سعٌد   - 36

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   17792:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم اٌوب على احمد   - 37

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   17559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البدوى عبدالحمٌد احمد احمد   - 38

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   8851:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المرسً زكً عبدالفتاح ناهد   - 39

 نهائٌا التجارة لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   12925:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم عبدالصادق ٌوسف ممدوح   - 45

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   17559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البدوى عبدالحمٌد احمد احمد   - 41

 نهائٌا التجاره لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   24541:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود حماد السمٌع عبد ماجده   - 42

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215329 تارٌخ وفى ،   19987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى عفٌفى موسى اٌه   - 43

 نهائٌـــــــا   التجاره العتزال ذلن و المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215329 تارٌخ وفى ،   22717:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌد بٌومً ملٌجً رٌهام   - 44

 نهائٌــــــا   التجاره العتزال ذلن و المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   13722:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم صبرى اسالم   - 45

 نهائٌا التجارة لالعتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   22655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البعل محمود دمحم هناء   - 46

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل

 تم   25215335 تارٌخ وفى ،   24773:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ظهره محمود لبٌب محمود منال   - 47

 نهائٌا النشاط لترن المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215331 تارٌخ وفى ،   24714:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشبراوى الفتاح عبد الحسنٌن شٌماء   - 48

 نهائٌا التجارة لالعتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  16987 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌد السٌد عبدالهادى جمال -  1

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  16176 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حبشً السٌد حبشً دمحم -  2

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

 رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  24475 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال الجوادعبد عبد شبل حنان -  3

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  25815 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سوٌحه ذكى ٌونان اٌهاب -  4

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر 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

 رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  25176 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد عوض ابراهٌم صفٌه -  5

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  16542 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى حافظ سند حسام -  6

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

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  26355 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن ابراهٌم الفتاح عبد جماالت -  7

  جنٌه  55550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  18821 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غالى جرجس عطٌه جرجس -  8

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

 تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  26236 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار حسن السعود ابو ابراهٌم دمحم -  9

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

 فرد تاجر(  والبوٌات للدهانات منصور) منصور جمعة عبدالعظٌم عبدالحكٌم احمد لٌصبح التجاري االسم تعدٌل تم -  15

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  13554 برلم لٌده سبك ،،

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح

 تم  25215358 ، تارٌخ وفً  13554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور جمعه عبدالعظٌم عبدالحكٌم احمد -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  26545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على بركات على علٌاء -  12

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

 تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  24531 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بسٌونً دمحم الفتاح عبد سعٌد احمد -  13

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  24861 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم علً عثمان علً -  14

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   تأشٌرال وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  17455 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حسن احمد دمحم -  15

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

 رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  7428 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور مصٌلحً دمحم نجالء -  16

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  18384 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطوه فتحى عادل ٌاسمٌن -  17

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  24653 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرخاوي الوهاب عبد مجدي محمود -  18

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  26299 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌف ابو دمحم مصطفى دمحم -  19

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  23585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن اسماعٌل رمضان سعٌد -  25

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

 تم  25215315 ، تارٌخ وفً  17255 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشاوٌش مصطفً السٌد جمال مصطفً -  21

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  9915 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان عبدالفتاح دمحم رضا -  22

  جنٌه  35555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال سرأ تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  23876 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد احمد سٌد دمحم باسم -  23

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  24652 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان تهامً سلٌمان دمحم -  24

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  25568 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد السٌد مرسً دمحم صباح -  25

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  7391 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل السٌد فتحً فتحٌه -  26

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر 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

 رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  23585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بحٌرى دمحم بحٌرى دمحم سعاد -  27

  جنٌه  215550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  26356 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد وهمان ابراهٌم سامٌة -  28

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  15822 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمل احمد الحدٌد ابو سعٌد -  29

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  25539 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغنٌمى السٌد فتحى فارس -  35

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

 رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  24643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد الحلٌم عبد ابراهٌم لمر -  31

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

 تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  25997 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد ابو مرسى محمود مرسى امٌنه -  32

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

 تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  18455 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الطنطاوى الفتوح ابو طنطاوى لٌلى -  33

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  19196 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبٌد نصار فوزى طارق دٌنا -  34

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  17993 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بصل البكرى البكرى عاطف -  35

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

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  26139 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن دمحم رجب عمرو -  36

  جنٌه  755550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  25594 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشٌن محمود نبٌل طارق -  37

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

 تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  18159 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دغٌدي السٌد الخالك عبد دمحم محمود -  38

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  23995 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زاٌد زكى الحسٌنى مصطفى -  39

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   شٌرالتأ وصف,  المال

 تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  25896 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحنونً السٌد رمضان حمدي دمحم -  45

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  25116 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم حامد ابراهٌم اسامه -  41

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

 رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  11781 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جودة محمود اسامة محمود -  42

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

(   الكهربائٌه االجهزه لتجارة جوده محمود مؤسسة)  جوده محمود اسامه محمود/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  43

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  11781 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال

 رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  25953 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ندا محمود عبدالحمٌد محمود دمحم -  44

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  22841 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خطاب عثمان ربٌع دمحم -  45

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  21914 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجبالى دمحم رجب عبدالمنعم احمد -  46

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

 تم  25215325 ، تارٌخ وفً  24587 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حوٌت حسٌن الفتاح عبد المحسن عبد بالل -  47

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215328 ، تارٌخ وفً  18678 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج فؤاد على نٌبال -  48

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



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  15547 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود دمحم شولى دمحم -  49

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  25615 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ندا سالم دمحم فؤاد دمحم -  55

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 16987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد السٌد عبدالهادى جمال -  1

 فواز ابراهٌم ابراهٌم/ بملن  لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المغربً احمد السٌد ابراهٌم محًٌ -  2

  عبدالغفار احمد سامٌة/ بملن كامل مصطفً شارع غرب السبع بركة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر الغفار عبد المادر عبد عالء -  3

  بكر السٌد الغفار المادرعبد عبد/  بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 16176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشً السٌد حبشً دمحم -  4

 مرجان حامد حمدى/ بملن العجوز بره لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن المنعم عبد دمحم هشام -  5

 السٌد احمد حمدى دمحم/ بملن زغلول سعد من الدٌن نصر شارع6- لوٌسنا مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 19592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد على السٌد احمد -  6

  الفتوح ابو ابراهٌم امال/  بملن غرٌان بنى كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف ابو دمحم مصطفى دمحم -  7

  ابراهٌم صبحى اٌوب/  بملن بره مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم الستار عبد جمال -  8

  الممصان ابو دمحم رجب احمد/  بملن نفره كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 17276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مشعل دمحم السٌد الرازق عبد جمال -  9

 مشعل دمحم السٌد الرازق عبد جمال/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 24658    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار احمد مختار جماالت -  15

  عبدالممصود عبدالعال عبدالممصود احمد/بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 19592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد على السٌد احمد -  11

 تجارة نشاطة.  الفتوح ابو ابراهٌم آمال/ بملن غرٌان بنى كفر بناحٌة آخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  السبع بركة(19592)  تابع برلم ولٌد 2521/3/1 فى  795  برلم اودع. الدش ومستلزمات واجهزة

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 26297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه السٌد عبدالعزٌز عاٌده -  12

  ابراهٌم حسبو حسان دمحم/ بملن شرانٌش مرور كشن بجوار سنالوٌ ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 16176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى السٌد حبشى دمحم -  13

 الحبوب لتجارة مكتب ونشاطه 2521/2/9فى494برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 نهائٌا عنه لالستغناء وذلن الزراعٌه والبذور

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 16176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى السٌد حبشى دمحم -  14

 محمود احمد مصطفً هبه ملن بجٌرم -عبده حنا عزبة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم دمحم هناء -  15

 المجٌد عبد طه نجوى/ بملن دمهوج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً حسن سعٌد دمحم -  16

  دمحم عبدالرؤف مجدي/ بملن ابنهس ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن ابراهٌم الفتاح عبد جماالت -  17

  على السٌد شولى/ بملن هالل كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بده ٌوسف احمد هٌثم -  18

  صمر الفتاح عبد احمد ٌاسمٌن/ بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شهٌد احمد ودٌع جٌهان -  19

  شهٌد دمحم عبدالرءوف اشرف/بملن ابنهس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 26353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصار المطب السٌد مختار -  25

 نصار الدسولى ابراهٌم دمحم/  بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 نوانالع تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولً كمال سالمه ابراهٌم -  21

  سالم الدسولً كمال سالمة/ بملن طنبشا ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود على ابراهٌم التهامى ٌحٌى -  22

  عوف طه نعمات/ بملن الحرٌة شارع غرب السبع بركة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد البكري لبٌب عمر -  23

  الجواد عبد البكري لبٌب اٌمن/ بملن دمهوج ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد ابراهٌم دمحم احمد -  24

  الدٌن زٌن دمحم رجائى/ بملن المدٌنة مجلس شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكٌر سعد سعٌد احمد -  25

  بكٌر سعد سعٌد اسامه/ بملن غرب السبغ بركة ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف احمد الحمٌد عبد سهام -  26

  لندٌل صادق اسامة/  بملن جنزور ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم الغنى عبد دمحم رشا -  27

 السٌد رشاد عماد/ بملن المساعى مدرسة 52 محل لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 24693    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد ٌوسف احمد -  28

  متولى عوض العنٌن ابو/ بملن دمهوج لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد وهمان ابراهٌم سامٌة -  29

  عوض دمحم الغفار عبد سعٌد/ بملن العاصى بن عمرو شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجرف عبدالممصود دمحم الدٌن عماد -  35

  حسٌن سعد حسٌن اٌمن/بملن ابوشٌخة مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد رزق صبرى رزق -  31

 سلٌمان المعصم عبد طارق/  بملن الصباحى المحسن عبد شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف احمد الحمٌد عبد رشا -  32

 برلم ولٌد 2521/3/3 بتارٌخ 829 برلم اودع البمالة لتجارة مخزن نشاط و جدٌد فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  السبع ببركة 25524 تابع

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 26271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاحون فرج كامل ٌارا -  33

  البالى عبد احمد البالى عبد اسامة/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف احمد عبدالحمٌد رشا -  34

  الجنش احمد بسٌونً/ بملن جنزور ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 24693    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد ٌوسف احمد -  35

  دمحم فتحى سمٌر/ بملن دمهوج لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 24693    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد ٌوسف احمد -  36

  عنه لالستغناء االخر الرئٌسى المحل ااغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 26355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم دمحم هناء -  37

  الغمري عبدالمجٌد طه نجوي/ بملن غراب شارع 24لوٌسنا لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 26316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولً حلمً صالح دمحم فاطمة -  38

  خضٌر زكً زكً مسعد/بملن الجدٌد العهد شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 26325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد دمحم بٌومً هرما -  39

  عبدالخالك عبدالرشٌد اٌهاب/ بملن الجٌش/ شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 26321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موافً رفاعً عبدالفتاح عصام -  45

  مصطفً عبدالفتاح صبري/ بملن برة مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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 25215354 تارٌخ وفً 26319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االعرج دمحم وهبه بشري -  41

 عٌطه المعاطً ابو صابر/  بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 26317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن جابر عٌد خضرة -  42

  عبدالرازق عبدالحمٌد رمضان/ بملن غرٌان بنً ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 16542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى حافظ سند حسام -  43

/ بملن الثوره شارع من متفرع سرور ابراهٌم شارع -شرق- السبع بركة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 احمد سلٌمان احمد السٌد

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 5732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التهامى حفنى فتحى ٌاسر -  44

 التهامى حفنى فتحى سعد/ بملن-غرب- السبع بركة مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 5732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التهامً حفنً فتحً ٌاسر -  45

 ونشاطه التهامى حفنى فتحى سعد/ بملن-غرب-السبع بركة مدٌنة بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 السبع بركة5732تابع ولٌد2521/3/4فى854برلم اودع بلدى مخبز

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسٌنى فهمى ابراهٌم نجوى -  46

  الحسٌنً فهمً ابراهٌم عالء/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تم 25215354 تارٌخ وفً 26318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دعبس صطفًم محمود الحفٌظ عبد سمر -  47

 عبدالرازق عبدالحمٌد رمضان/ بملن غرٌان بنً ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 16176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشً السٌد حبشً دمحم -  48

 حبشى السٌد حبشى السٌد/ بملن -بجٌرم-عبده حنا عزبة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرف الخالك عبد دمحم عبٌر -  49

  شرف مصٌلحً عبدالخالك دمحم/  بملن بخوم شبرا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االكول عطٌه دمحم مصطفً -  55

  عبدالنبً ملٌجً سامً/ بملن الرفاعً منشأة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دٌاب عبدالفتاح فكري دمحم -  51

 الشٌن رسالن محمود/ بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 12373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المنزلٌه  لالدوات الشٌخ)  الشٌخ سالم احمد سلٌمان -  52

 الشٌخ سالم احمد سلٌمان/ بملكه لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد على السٌد احمد -  53

 ابوالفتوح ابراهٌم امال/ بملن لوٌسنا- غرٌان بنى لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26324    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبلص دمحم فؤاد دمحم وائل -  54

 العزاوى عواد زٌنه/ بملن هورٌن كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً دمحم احمد دمحم -  55

  علً دمحم احمد/ بملن دملو منشأه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلً سلٌمان دمحم السٌد ابراهٌم -  56

  سلٌمان دمحم وجٌة نسمة/بملن بورسعٌد شارع شرق السبع بركة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد السٌد الجواد عبد وفاء -  57

 عرفات السٌد دمحم/ بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد محمود دمحم دعاء -  58

 البدوي احمد المجٌد عبد احمد مٌثا ملن طنبشا طوخ ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان عبدالغفار دمحم هوٌدة -  59

  احمد العٌسوي رفٌعة/ بملن هالل كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 26326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان عبدالغفار دمحم هوٌدة -  65

 افتتح حالبة مواشً مزرعة ونشاطه ابراهٌم دمحم نشأت/بملن هالل كفر بناحٌة تجاري سجل له كان ،:   الـتأشٌر وصف

  السبع ببركة 24121 دائم برلم ولٌد 2521/2/28 فً واغلك 2519/12/2 فً

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد على السٌد احمد -  61

 ابو ابراهٌم امال/ بملن لوٌسنا- غرٌان بنى لٌصبح االخر الرئٌسى للمحل بالنسبه العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 الفتوح



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 16176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشى السٌد حبشى دمحم -  62

 السٌد/ بملن -بجٌرم- عبده حنا عزبة لٌصبح 493برلم المودع االخر الرئٌسى المحل عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 حبشى السٌد حبشى

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 23345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ احمد سالم احمد احمد -  63

 الشٌخ سالم احمد سلٌمان/بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   شٌرالـتأ وصف

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 26332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالبل موسى الستار عبد دمحم الحسن -  64

 ندا محمود احمد دمحم/ بملن شبرا طه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 26333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشامً دمحم عبدالغنً مجدي دمحم -  65

 العرالً ٌسٌن بدوي/ بملن البلد لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 26334    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسالم عبدالستار سمٌر -  66

  دمحم عبدالستار نصر فاطمة/بملن المصري مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 15435    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل المرسى نبٌه دمحم احمد -  67

 بماله بنشاط الخاص االخر الرئٌسى المحل بالغاء التعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوفرج عبدالحمٌد سعٌد عماد -  68

 عبدالكرٌم السٌد عماد/ بملن  الشرلً البر الجٌش/ شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه العزم ابو السٌد الدٌساوى -  69

 الدٌساوى دمحم ابراهٌم/ بملن بخوم شبرا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 18957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصٌلحً الستار عبد مصٌلحً السٌد -  75

 دمحم خالد/ بملن لوٌسنا الثانٌة الصناعٌة المنطمة 133 المطعة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الفمى التهامى

 تم 25215359 تارٌخ وفً 26336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد الحمٌد عبد الرازق عبد احمد -  71

  الرازق عبد الحمٌد عبد الرازق عبد/  بملن غرٌان بنى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 21559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد مرسى شبل ٌوسف محمود -  72

 عبد دمحم طارق/  بملن  برة مٌت/  بملن بره مٌت بناحٌه آخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  السبع بركة 21559 تابع برلم ولٌد 2521/3/9 بتارٌخ 959 برلم اودع كاوتش تجارة نشاطة الرحمن

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحواله دمحم حمدى احمد -  73

  ابراهٌم المنعم عبد سلٌمان/   بملن الهدى مطعم بجوار الزراعٌه االدارة شارع السبع بركة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 23542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدي ٌوسف حنفً السعٌد محمود -  74

  الشطالوى دمحم ابراهٌم دمحم/  لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى دمحم ابراهٌم نجوان -  75

 بركات علٌمى مصطفى ابراهٌم/ بملن الحجر شنتنا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مصطفً عبدهللا رئٌفة -  76

  متولً علً شعبان محمود/بملن زغلول سعد شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 24531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسٌونً دمحم الفتاح عبد سعٌد احمد -  77

 عبد سعٌد احمد/ بملن الزهور بشارع الرابع الدور 4 لوٌسناعمار لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 بسٌونى دمحم الفتاح

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 24861    برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، دمحم علً عثمان علً -  78

 زاٌده مصطفى مصطفى ثروت/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 21559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد مرسى شبل ٌوسف محمود -  79

  الرحمن عبد دمحم طارق/  بملن برة مٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 26339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود دمحم ٌسري شٌماء -  85

  الملٌجً عبدالحلٌم الملٌجً احمد/بملن طنبشا طوخ ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 21357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً حسن علً بدٌعه -  81

  دمحم على ربه عبد/ بملن  شاهٌن ابو جامع شارع غرب االسبع بركة لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهدان محمود السٌد محمود -  82

  محمود احمد نجاة/بملن الفرجانً حاره مع الباجوري شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،" وهدان السٌد موبلٌات" وهدان محمود السٌد محمود لٌصبح التجارى االسم تعدٌل تم -  83

 تصنٌع ونشاطة اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14775

 احمد نجاة/ بملن الفرجانً حاره مع الباجوري/شارع لوٌسنا بناحٌة جنٌة الف خمسمائه 555555 مال راس بمدار موبٌلٌا

  محمود

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهدان محمود السٌد محمود -  84

 جنٌة الف خمسمائه 555555 مال راس بمدار موبٌلٌا تصنٌع ونشاطة اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  محمود احمد نجاة/ بملن الفرجانً حاره مع الباجوري/شارع لوٌسنا بناحٌة

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ فًو 26343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهدان احمد احمد دمحم محمود -  85

  وهدان احمد ابراهٌم نرجس/  بملن شبرا طه ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم محمود احمد -  86

  اسماعٌل الرحمن عبد العظٌم عبد/  بملن غراب شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌن الفتوح ابو الحمٌد عبد احمد -  87

 الفتوح ابو الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد/بملن هورٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام المغربً رٌاض عادل -  88

  ابراهٌم الصادق دمحم رحمة/ بملن الصباحً عبدالمحسن شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26349    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العطا ابو دمحم عبدهللا علً احمد -  89

  حسٌن عبدالحمٌد السباعً رمضان/ بملن هالل كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى محمود على الحمٌد عبد بسمه -  95

  اٌوب الٌزٌد ابو عزه/ بملن  هللا شكر عزبة طنبشا طوخ ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌده الحنفى ٌوسف دمحم -  91

  حجازى الفتوح ابو دمحم/  بملن هالل كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 26355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو الموجود عبد سالم الموجود عبد اسماء -  92

  البرلى اللٌثى محمود ابراهٌم/  بملن شرق السبع بركة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم محمود احمد دمحم -  93

  خطاب احمد ابراهٌم دمحم/  بملن الرمل اجهور ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26348    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطاوع  احمد سعد مسعد -  94

  مطاوع  سعد مسعد سعد بملن فكري الشهٌد ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 11428    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرٌه محمود شاكر دمحم ماجد -  95

 مماوالت مكتب ونشاطة فهمً لولا اشرف/ بملن طنبشا طوخ بناحٌة اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 11428 تابع برلم ولٌد 965 برلم واودع وتورٌدات ونمل عمومٌة

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدهللا اشرف عبدهللا -  96

 احمد سٌد السٌد عبدهللا اشرف/ بملن الرمل اجهور ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ابراهٌم احمد مصطفً -  97

  السٌد ابراهٌم احمد مصطفً/ بملن علٌم كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 12373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ سالم احمد سلٌمان -  98

 الشٌخ سالم احمد سلٌمان/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  كهربائٌة اجهزة لتجارة الشٌخ) الشٌخ سالم احمد سلٌمان لٌصبح التجاري االسم تعدٌل تم -  99

 سلٌمان/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 12373    برلم

 الشٌخ سالم احمد

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم متولً حسٌن الشحات -  155

  عبدالرازق رؤف احمد/ بملن الرمل اجهور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 11428    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرٌة محمود شاكر دمحم ماجد -  151

  فهمً لولا اشرف بملن/ طنبشا طوخ ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البراوي السٌد وحٌد ساره -  152

  الستار عبد عاطف دمحم/ بملن جنزور  ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر احمد الظاهر عبد دمحم نعٌمه -  153

  العال عبد احمد محسن/  بملن  بورسعٌد شارع لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البراوى السٌد وحٌد سارة -  154

 المحاجر و التعدٌن نشاطه و الستار عبد عاطف دمحم/ بملن جنزور بناحٌه اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 السبع بركه 26221 تابع برلم لٌد و 959 برلم اودع

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صعوان السٌد دمحم حسام -  155

  السٌد لبٌب السٌد/ بملن برة مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صعوان السٌد دمحم حسام -  156

 صناعٌة منظفات بٌع ونشاطه محمود حامد سعاد/بملن برة مٌت لوٌسنا بناحٌة تجاري سجل له كان ،:   الـتأشٌر وصف

 25582 برلم ولٌد 2525/8/24 فً واغلك 2517/11/19 فً افتتح

 تارٌخ وفً 12373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المنزلٌه  لالدوات الشٌخ)  الشٌخ سالم احمد سلٌمان -  157

 الشٌخ احمد سلٌمان تفٌدة/  بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 23669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ابراهٌم مصطفى ابراهٌم -  158

 ونشاطه صالح مصطفى ابراهٌم مصطفى/ بملن ملٌج بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الكوم شبٌن 99553 برلم ولٌد 2521/53/29 بتارٌخ 2318 برلم اودع بماله

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 21319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحسانٌن االمام المٌمونى دمحم -  159

 بملن السادسة الصناعٌة الورشة( 6162) لطعة السادات بمدٌنة آخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 %95 صودٌوم كلورٌد محلول مستمر درٌتونى نخٌل محلول ممطرنمى ماء تجارة نشاطه. المكاوى رزق دمحم زكرٌا/ 

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 23669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح ابراهٌم مصطفى ابراهٌم -  115

 ونشاطه صالح مصطفى ابراهٌم مصطفى/ بملن ملٌج بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الكوم شبٌن 99553 برلم ولٌد 2521/53/29 بتارٌخ 2318 برلم اودع بماله

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسه دمحم ابراهٌم دمحم هناء -  111

  حسن سعد حسن مدبولً/  بملن ابنهس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 26358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد سعد حسن محمود -  112

  عٌد سعد حسن سعد/ بملن ابنهس ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد دمحم العال عبد السٌد -  113

  دمحم عبدالعال محمود/ بملن لٌصبح المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 15554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى دمحم الفضٌل عبد اٌمن -  114

 اودع د( 2) رلم وحدة( 23) عمارة( 9) المجاورة السادس الحى اكتوبر 6 بناحٌة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

  برلم ولٌد      بتارٌخ        برلم

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد الدٌن صالح احمد -  115

 حماد ابوالعال ابراهٌم هدى/ بملن الرمل عرب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده حلمً طارق طارق -  116

 علً مشرف مجدي ملن الرمل كفور ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المط دمحم احمد احمد عماد -  117

 هشله موسً سعد راجح ملن الجدٌد العهد/ ش - لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26362    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الوهاب عبد سعٌد ابراهٌم -  118

  سرور السٌد الوهاب عبد سعٌد/  بملن شبرا طه كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي علً فتحً رمضان شٌماء -  119

 سعدهللا مرسً سعد آمال و دمحم المرضً عبد دمحم ملن البلد لوٌسنا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد حسن العال عبد ابراهٌم -  125

 العال عبد حسن العال عبد حسن/ بملن سراج مٌت كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى على دمحم حسن روحٌه -  121

 امام حامد امام/ بملن شرانٌس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى ملٌجى هللا عبد نجفه -  122

  سالم امٌن الممصود عبد عماد/  بملن الحجر شنتنا ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26367    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار دمحم محمود وجٌه فاطمه -  123

 البلشً السٌد دمحم العلٌمً وجدي ملن سوٌلم/ ش - شرق السبع بركه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السرساوى العزٌز عبد صبرى احمد -  124
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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