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 عن 25356 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن دمحم حسانٌن عبداللطٌف -  1

 رٌحان زٌدان عبدالجلٌل احمد/  ملن- المسٌري هشام/ ش- االمدٌد تمى:  بجهة ، عامة صٌدلٌة

 مكتب عن 25317 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسٌن رافت دمحم -  2

 السٌد عبدالمعطى دمحم السٌد/  ملن- المدٌنة مجلس امام- االمدٌد تمى:  بجهة ،(  العمارى التسوٌك عدا فٌما) عامة مماوالت
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 مصطفً عبدالباسط عبدهللا/  ملن- االمٌر كفر:  بجهة ، بطارٌات تجارة نع

 25281 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن احمد السعٌد رضا دمحم احمد -  5

 دمحم احمد شبانه عاٌده/بملن- المسلمانٌه ترعه:  بجهة ، بماله عن
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 غندور حسن عابد احمد/  ملن- الكمال:  بجهة ، وبطارٌات كاوتش
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 عبده عبدالحمٌد الددمونى/  ملن - بشمس - شفٌك عزبة:  بجهة ، مواشى تربٌة مزرعة

 عن 25355 برلم 25215318 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرمه احمد النبوى نبٌل نادر -  9

 عبدالمنعم شارع - السنبالوٌن:  بجهة ،"  ومستلزماتة االلى الحاسب فبماعدا"  الحاسبة واالالت االجهزة واصالح صٌانة

 عرمه احمد النبوى نبٌل/  ملن -

 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجدٌدة ابراهٌم اٌمان الدكتورة صٌدلٌة -  15

 تى او ام شركة/  ملن- لطفً احمد مدرسة امام- الحدٌد السكة محالت- السنبالوٌن:  بجهة ، صٌدلٌة عن 25363

 (مصر حدٌد لسكن المومٌة الهٌئة شركات احدى)  والمشروعات لالستثمار

 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبالً عبدالعزٌز عبدالوهاب امل -  11

 دمحم ابراهٌم دمحم شعبان/ ملن -الزلازٌك طرٌك- السنبالوٌن:  بجهة ، وغازات ورش لوازم تجارة عن 25364

 تجارة عن 25337 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم دمحم حمادة احمد -  12

 سالم دمحم حمادة/  ملن- العمومى/ ش 2- الشناوى دمحم كفر:  بجهة ، وبطارٌات اطارات

 عن 25455 برلم 25215329 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر ابراهٌم خاطر عمرو -  13

 دمحم دمحم عرفة امٌن/  ملن- الزهاٌرة طماى:  بجهة ، عطارة تجارة

 25455 برلم 25215331 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل راغب اسماعٌل ٌاسر -  14

 العوضً احمد الرفاعً العوضً/  ملن- البالمون:  بجهة ، وتجارتها مواشً تربٌة مزرعة عن

 مزرعة عن 25354 برلم 25215318 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم احمد عزت -  15

 عبدالداٌم احمد دمحم احمد/  ملن - الجدٌد الفتح:  بجهة ، مواشى تربٌة

 مطعم عن 12755 برلم 25215321 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فتوح احمد دمحم -  16

 عوض فتوح احمد/  ملن - الجمال ارض - السنبالوٌن:  بجهة ، سرٌعة مأكوالت

 حظٌرة عن 25353 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم خلٌل حسن دمحم -  17

 فرج دمحم خلٌل حسن/ ملن- العرب طرانٌس:  بجهة ، مواشً تربٌة

 25384 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً عبدالمنعم احمد السٌد -  18

 احمد سٌد عبدالسالم جماالت/  ملن-الخمسة:  بجهة ، بمحرن نجارة ورشة عن

 25384 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً عبدالمنعم احمد السٌد -  19

/  نشاط عن- مصطفً عبدالمنعم احمد/  ملن- الخمسة/  بناحٌة سابك محل للتاجر كان:  بجهة ، بمحرن نجارة ورشة عن

 السنبالوٌن 9716 السجل فً لٌدة رلم- 2519/9/19 بتارٌخ غلمه وتم- 2556/5/31 افتتاحه تارٌخ - نجارة ورشة

 عن 25392 برلم 25215325 فى لٌد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم محمود هانى -  25

 موسً احمد دمحم محمود/  ملن- ارةالسم:  بجهة ، منزلٌة ادوات
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 ابراهٌم ٌونس متولى/  ملن- شبراسندى:  بجهة ، لحام ورشة عن 25283
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 دمحم احمد سماح/  ملن- طرٌف نوب طرٌك- السنبالوٌن:  بجهة ، سٌرامٌن معرض

 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى مصطفً عبدالعال بسمة -  23

 حنان/  ملن- الحوال - السنبالوٌن:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة عن 25344

 السٌد السعٌد شحاته

 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى عطٌه عبدالعزٌز نجاح رجاء -  24

 عبدالبالً دمحم كمال سماح/  ملن-الجزار مجدى/  ش- الطٌارة- السنبالوٌن:  بجهة ، خردة حدٌد تجارة عن 25451

 25454 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبده المتولً عصام دمحم -  25
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 تجارة عن 25369 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران دمحم دمحم عواطف -  26

 عبدالحمٌد طلبه عبدالرحمن وفدى/  ملن- الشرفاء منشٌة:  بجهة ، اعالف

 25359 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالمعطى فتحى مدحت -  27

 غرٌب رمضان سمٌر/  ملن- شبراهور:  بجهة ، الصحٌة االدوات لتجارة مخزن عن

 عن 25373 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد احمد حمدى مصطفً -  28

 على احمد عبدالمعطى/  ملن - البوسطة ش- االمدٌد تمى:  بجهة ، شمسٌة نظارات تجارة

 عن 25312 برلم 25215359 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌوي زكً كمال كمال -  29

 عماره دمحم عزت جٌهان/  ملن - برهمتوش:  بجهة ، العماري التسوٌك ماعدا عامه مماوالت مكتب

 25378 برلم 25215323 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ٌوسف علً ابراهٌم حاتم -  35

 ٌوسف علً ابراهٌم دمحم تامر/ ملن- االلالم طوخ:  بجهة ، صحٌة ادوات وتوزٌع تجارة عن

 25395 برلم 25215325 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر عوض حلمى ماهر احمد -  31

 سلٌمان حسن امٌن حسن/  ملن- عبدالجلٌل ارض - العزب ش- السنبالوٌن:  بجهة ، عامة صٌدلٌة عن

 تجارة عن 25326 برلم 25215314 فى لٌد ، 35550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا فتحى السٌد رشا -  32

 حسن عبدالمجٌد عرفة صالح/  ملن - ابوداود:  بجهة ، ورش ولوازم عدد

 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه عبداللطٌف ٌسري  دمحم سهام -  33

 اللٌثً عبدالوهاب احمد اسماء/  ملن- الروضة:  بجهة ، اعالف تجارة عن 25453

 عن 25355 برلم 25215358 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً فرحات جابر دمحم -  34

 عبدالفتاح عبدالعزبز عبدالفتاح سمحة/  ملن- عبدهللا االمٌر كفر:  بجهة ، وبطارٌات اطارت تجارة

 عن 25314 برلم 25215315 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا دمحم ابراهٌم طارق احمد -  35

 والمرارات الموانٌن حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفمرة( 19) المجموعة فٌماعدا"  وتصدٌر استٌراد مكتب

 عبدالحمٌد احمد/  ملن - 23 العجمى حوزض - غمر مٌت طرٌك - النمر شارع - السنبالوٌن:  بجهة ، لذلن المنظمة

 الزهٌرى عبدهللا

 عن 25323 برلم 25215311 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى المهدى ٌوسف سامى -  36

 السروى اسماعٌل عوض رضا/  ملن- االلالم طوخ:  بجهة ، بمالة تجارة

 عن 25323 برلم 25215311 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى المهدى ٌوسف سامى -  37

 تجارة/  نشاط عن- عبدالوهاب رزق السٌد دمحم/ ملن- االلالم طوخ/ بناحٌة سابك محل للتاجر كان:  بجهة ، بمالة تجارة

 نبالوٌنالس 9175 السجل فى لٌده رلم-2525/9/25بتارٌخ غلمه وتم-1998/15/5 افتتاحه تارٌخ - بمالة

 عن 25383 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان السعٌد دمحم امل -  38

 دمحم عبدالرازق كساب عادل/  ملن- المماطعة:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فٌما)  عماري تسوٌك مكتب

 ورشة عن 25395 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عطٌه سالم هدى -  39

 حجاج السٌد حسٌن ماهر/  ملن- االلالم طوخ:  بجهة ، معادن ولحام خراطة

 عن 25284 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرماوى دمحم على رضا دمحم -  45

 على رضا عبدالهادى/  ملن- الجدٌدة السلخانة/  ش- 1 رلم عمار- السنبالوٌن:  بجهة ، وفاكهة خضار لومسٌنجى
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 صبحى هللا فتح تامر/  ملن- االمٌر كفر:  بجهة ،( العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما)  جاهزة  مالبس تجارة عن

 العدروسً

 عن 25361 برلم 25215321 فى لٌد ، 3555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً عبٌدة مصطفً دمحم -  42

 الدٌن نور دمحم السٌد فتحى حمدى/  ملن- البٌضا:  بجهة ، وموتوسٌكالت سٌارات تجارة

 ورشة عن 25357 برلم 25215358 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صالح شحته هانى -  43

 البٌومى كامل جمعة نورا/  ملن- الحصاٌنة:  بجهة ، نجارة

 عن 25313 برلم 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبالً دمحم كمال سماح -  44

 عبدالبالً دمحم كمال صبحى/ ملن-الرحٌم الرحمن مسجد بجوار - السنبالوٌن:  بجهة ، خردة تجارة

 عن 25313 برلم 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبالً دمحم كمال سماح -  45

 عن-عبدالرازق سعد الدٌن حسام/ ملن- نعناع/ ش-  السنبالوٌن/ بناحٌة سابك محل للتاجر كان:  بجهة ، خردة تجارة

 3692 رلم محو بامر-2517/9/19 بتارٌخ183 باٌداع غلمه وتم- بمالة/ نشاط

 عن 25316 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم ابراهٌم مرفت -  46

/  ملن -البلدٌة مخازن خلف صمر عزبة- السنبالوٌن:  بجهة ،(  العماري التسوٌك عدا فٌما) متكاملة مماوالت مكتب

 احمد سٌد عبدالعال دمحمى عبدالعال

 عن 25316 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم ابراهٌم مرفت -  47

 تارٌخ- النشاط وبنفس-العنوان بنفس سابك محل للتاجر كان:  بجهة ،(  العماري التسوٌك عدا فٌما) متكاملة مماوالت مكتب

 -السنبالوٌن 14312 لٌدة رلم- 3992 رلم محو بامر-2518/15/16 بتارٌخ غلمه وتم- 2514/15/2 افتتاحه

 برلم 25215311 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسً عبدالكرٌم عبدالسمٌع ازهار -  48

 ابراهٌم احمد رضوان ماٌسة/  ملن- االسالمى المجمع- االمدٌد تمى:  بجهة ، بمالة تجارة عن 25325

 عن 25376 برلم 25215323 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسٌونى كمال رمضان كمال -  49

 الوزٌر عٌسً احمد جابر/  ملن- العرب النور برج:  بجهة ، مواشً وتجارة تربٌة حظٌرة

 25335 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنٌم عبدالرحمن على رضا دمحم -  55

 مصطفً مصطفً جمال مصطفً/  ملن- البالمون:  بجهة ،(  العماري التسوٌك عدا فٌما)  عامة مماوالت مكتب عن

 11554 برلم 25215329 فى لٌد ، 15555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البٌطار دمحم على متولى شرٌف -  51

 البٌطار دمحم على متولى شرٌف/  ملن - المعاهدة - السنبالوٌن:  بجهة ، حدٌد تجارة عن

 برلم 25215331 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االودن شرف على مصلحى فوزى دمحم -  52

 مصلحى فوزى/  ملن- المماطعة:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة عن 25457

 على

 عن 25353 برلم 25215318 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد دمحم طه ناصر اسالم -  53

 الموانٌنى حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفمرة( 19) المجموعة فٌماعدا"  السلع لجمٌع وتصدٌر استٌراد مكتب

 المشد على دمحم المناوى احمد/  ملن - صمر كفر طرٌك - المعاهدة - السنبالوٌن:  بجهة ، المنظمةلذلن والمرارات

 25359 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لندٌل عوض عبدالعظٌم دمحم صفٌة -  54

 دمحم محمود دمحم/  ملن- المماطعة:  بجهة ، مواشً تربٌة مزرعة عن

 عن 25315 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السٌد مسعد هانى اسالم -  55

 حسن السٌد مسعد هانى/ ملن- صالح منشاة:  بجهة ، الومٌتال تجارة

 برلم 25215324 فى لٌد ، 3555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضً جمٌل عبدالوهاب فتحى -  56

 حسٌن مصطفً عبدالسالم على/  ملن- صدلا:  بجهة ، الخشب من الموبٌلٌات صناعة عرض عن 25381

 مكتب عن 25382 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والنمل للتورٌدات احمد -  57

- البالمون:  بجهة ، مٌاة ونمل(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة عدا فٌما)  عامة تورٌدات

 علً عبدالحلٌم دمحم دمحم/  ملن

 عن 25276 برلم 25215351 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وفا متولى طه طلعت دمحم -  58

/  ملن- المسجد/  ش- الحوال - السنبالوٌن:  بجهة ،(  العماري التسوٌك عدا فٌما)  بناء مواد وتورٌدات مماوالت مكتب

 حسانٌن دمحم حسانٌن

 عن 25345 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً اسماعٌل عادل اسماعٌل -  59

 ابراهٌم شاهٌن امتثال/  ملن - كفرغنام:  بجهة ، بمالة تجارة



 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 25456 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على المتولى شعبان المتولى -  65

 على المتولى شعبان/  ملن- المعاهدة/  ش:  بجهة ، وبطارٌات كاوتش تجارة

 عن 25288 برلم 25215353 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد على مختار عزٌز -  61

 دمحم مصطفً عبدالسالم بدرٌة/  ملن- الطٌارة- السنبالوٌن:  بجهة ،(  حرٌمى تون)  حرٌمى اكسسوار تجارة

 ، رخام ورشة عن 25355 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للرخام وحٌد -  62

 احمد سٌد الشربٌنً احمد سٌد وحٌد/  ملن - غرٌطة مٌت:  بجهة

 عن 25321 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات احمد فتحى رمضان -  63

 السٌد عبدالعال دمحم دمحم/  ملن - كفرسعد:  بجهة ،"  العمارات تسوٌك فٌماعدا"  عامة مماوالت مكتب

 عن 25387 برلم 25215324 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم فوزى ابراهٌم -  64

 اسماعٌل دمحم فوزى ابراهٌم/  ملن - المنطرة مٌدان - عبدالعزٌز احمد ش - السنبالوٌن:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر

 25285 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمود رمضان محمود -  65

 محمود رمضان محمود رمضان/   ملن- الحجر التمد:  بجهة ، زراعٌة اعالف تجارة عن

 عن 25295 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السعٌد السٌد دمحم -  66

 السعٌد فرٌد تامر/ ملن- االلالم طوخ:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع تجارة

 25362 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسً عبداللطٌف عبدالمنعم سها -  67

:  بجهة ،( العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة عدا فٌما) عامة وتورٌدات بضائع ملن مكتب عن

 موسً عبداللطٌف عبدالمنعم فاتن/  ملن- البٌضا

 25367 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم البندارى احمد رضا -  68

 ابراهٌم دمحم البندارى احمد محمود/  ملن - العزاوى:  بجهة ، مخلالت مصنع عن

 25325 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى سدٌن ابراهٌم دمحم امٌرة -  69

 ملن- الدٌنى المعهد ش-السنبالوٌن بناحٌة سابك محل للتاجر كان:  بجهة ، كهربائٌة واجهزة منزلٌة ادوات تجارة عن

- 2525/9/24 بتارٌخ  غلمه وتم- 2515/9/1/افتتاحه تارٌخ-وكهربائٌة منزلٌة ادوات بٌع/  نشاط عن- زٌد ابو دمحم سحر/

 السنبالوٌن 12538 لٌدة رلم

 25325 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى سدٌن ابراهٌم دمحم امٌرة -  75

 داود السٌد مصطفً صفٌه/  ملن - الجدٌد طنبول كفر:  بجهة ، كهربائٌة واجهزة منزلٌة ادوات تجارة عن

 عن 25385 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل ابراهٌم احمد -  71

 اسماعٌل دمحم اسماعٌل ابراهٌم/  ملن- البكارٌة:  بجهة ، استورجٌة دهانات ورشة

 عن 25277 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على احمد عنتر -  72

 ابراهٌم على احمد دمحم/  ملن - ظفر:  بجهة ، اخشاب تجارة

 عن 25334 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاتة هللا عوض شحاتة دمحم -  73

 شحاتة هللا عوض شحاتة/  ملن - المماطعة:  بجهة ، وبوٌات حداٌد تجارة

 عن 25336 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ممبل حسن محمود -  74

 عبدالممصود دمحم على سامٌة/  ملن- السباخ ابوداود:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 عن 25348 برلم 25215317 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على خطاب وهبة عزٌز -  75

 وهبة رضا/  ملن- الغرباوى عزبة:  بجهة ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة عدا فٌما)  كهربائٌة اجهزة صٌانة مركز

 على خطاب

 عن 25375 برلم 25215322 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌاض محمود رجب حمادة -  76

 محمود رٌاض محمود رجب/   ملن- العزاوى:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع تجارة

 مكتب عن 25351 برلم 25215358 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر دمحم جبر جبر دمحم -  77

/  ملن- غنام كفر:  بجهة ،( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  السلع جمٌع وتصدٌر استٌراد

 جبر محمود حسٌن عبدالرحمن

 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسً عبدالممصود صبري محمود -  78

 الدٌن نور دمحم السٌد فتحً سمٌر/  ملن - البٌضاء:  بجهة ، انترٌه كعوب معرض عن 25311

 تجارة عن 25377 برلم 25215323 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم احمد منصور -  79

 المجٌد عبد احمد الرحمن عبد السعٌد/بملن-الصفا:  بجهة ، وكهربائٌه منزلٌه ادوات



 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

 عن 25389 برلم 25215325 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رٌاض حماد دمحم -  85

 عطٌه فرج رجب ثروت/  ملن - الرمزٌة:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 مكتب عن 25333 برلم 25215314 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن ابراهٌم دمحم -  81

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد"  السٌاحٌة االنشطة فٌماعدا"  داخلٌة رحالت

 احمد دمحم حسن ابراهٌم/  ملن - الشرفاء منشٌة:  بجهة ، والدولى

 تجارة عن 25346 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم دمحم مصطفً احمد -  82

 سالم دمحم مصطفً السٌد/  ملن - طهواي:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرلاوى حسن محمود طلعت عبٌر -  83

 حسن السٌد حسن السٌد/  ملن -السرس:  بجهة ، حالبة مواشً حظٌرة عن 25292

 تجارة عن 25298 برلم 25215357 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن كامل حسن امٌره -  84

 الدٌن محى عامر عبدالمادر مجدى/  ملن - الزهاٌرة:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 25358 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد رجب على دمحم -  85

 حامد رجب على/  ملن -الرون كفر:  بجهة ، صحٌة ادوات

 تجارة عن 25386 برلم 25215324 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا ابراهٌم طارق دمحم -  86

 الدسولً دمحم الحسٌنى/  ملن- عبدالمنعم ش22- السنبالوٌن:  بجهة ، منزلٌة ادوات

 برلم 25215351 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبطارٌات الكاوتش لتجارة الصٌاد -  87

 السعٌد شحاته دمحم سمٌر/  ملن- المعاهدة/ ش - السنبالوٌن:  بجهة ، وبطارٌات كاوتش تجارة عن 25274

 برلم 25215315 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه ابراهٌم عبدالعاطى الولٌد فٌصل -  88

 عبدربه ابراهٌم عبدالعاطى الولٌد/  ملن- سالمة كفر:  بجهة ، مستعملة سٌارات غٌار لطع تجارة عن 25339

 عن 25342 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسٌونً متولً حسن سعد -  89

 بدوي مصطفً فؤاد نواره/  ملن - االلالم طوخ:  بجهة ، معادن ولحام خراطة ورشة

 25349 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد فاروق صالح سالً -  95

 والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة مجاالت عدا فٌما) عامة وتورٌدات( العماري التسوٌك عدا فٌما) عامة مماوالت مكتب عن

 منصور ابوالمعاطً عثمان/  ملن - البٌضاء:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته

 25393 برلم 25215325 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سانٌنح عبدالجواد حسانٌن منى -  91

 السٌد دمحم على/  ملن- غراب مٌت كفر:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما)  جاهزة مالبس مصنع عن

 حجاج احمد

 25391 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على سعٌد فوزى نادٌة -  92

 عبدالرحٌم المتولى لٌلً/  ملن- غنام كفر:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما) جاهزة مالبس تجارة عن

 احمد

 16318 برلم 25215352 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  93

 ، ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما(  رٌاضً وجٌم ومطعم شوب وكوفً سٌارات تاجٌر مكتب) عن عبارة تجاري مول عن

 فخرالدٌن امٌن ابراهٌم/  بملن - برهمتوش:  بجهة

 16318 برلم 25215352 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  94

 ، ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما(  رٌاضً وجٌم ومطعم شوب وكوفً سٌارات تاجٌر مكتب) عن عبارة تجاري مول عن

- 2517/8/3/ االفتتاح تارٌخ- جزارة محل/  التجارة نوع- الدٌن فخر امٌن ابراهٌم/  ملن -برهمتوش/  العنوان:  بجهة

 2517/8/6 بتارٌخ 1481 برلم اودع

 برلم 25215314 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد عبدالرحمن دمحم السٌد فتحى -  95

 دمحم محمود ناهد/ ملن- الكبري طنبول:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة عن 25335

 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري ابوغنام مصطفً ابوغنام مصطفً -  96

- كامل مصطفً شارع- السنبالوٌن:  بجهة ،" الكحولٌة المشروبات فٌماعدا"  وباردة ساخنة مشروبات بٌع عن 25328

 احمد النبوى احمد دمحم/  ملن

 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشترى علً عبدالحمٌد احمد وسام -  97

/  ش- السنبالوٌن:  بجهة ، ومفروشات(  العسكرٌة بسوالمال المهمات عدا فٌما)  جاهزة مالبس تجارة عن 25452

 اسماعٌل دمحم هانم/  ملن- المستشار



 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 25294 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوز احمد دمحم دمحم سامى -  98

/  ملن -موافى احمد/ ش- السنبالوٌن:  بجهة ، البناء مواد وتورٌدات(  العمارى التسوٌك عدا فٌما)  عامة مماوالت مكتب

 السٌد ٌسري حسٌن سحر

 عن 25365 برلم 25215321 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالجلٌل دمحم محب -  99

 المنظمة والمرارات الموانٌن حدود فً(  6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد مكتب

 علً لطفً صالح/  ملن- المعاهدة حى- السنبالوٌن:  بجهة ، لذلن

 عن 25374 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محجوب دمحم فاتن -  155

 عبدالجلٌل مهدى احمد/   ملن- المحلج ارض- النمراشً/ ش- السنبالوٌن:  بجهة ، نظارات تجارة

 25394 برلم 25215325 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهٌم دمحم حسن شعبان -  151

 على ابراهٌم دمحم حسن/  ملن- البشنٌن:  بجهة ، وشبان باب نجارة ورشة عن

 برلم 25215328 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالممصود اسماعٌل نجاح دمحم محمود -  152

/  ملن- عاصم عزبة:  بجهة ،(  العماري التسوٌك عدا فٌما)  عامة ومماوالت مصاعد وصٌانة تركٌب عن 25397

 الباز السٌد جودة سلطان

 تجارة عن 25278 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم دمحم عثمان زٌنب -  153

 دمحم عثمان دمحم/  ملن - ابوداود:  بجهة ، بمالة

 مصنع عن 25286 برلم 25215352 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسً علً دمحم رضا -  154

 عٌسى على دمحم عوض ملن/ المماطعة - عوٌلى عزبة:  بجهة ، دائري ترٌكو

 مصنع عن 25327 برلم 25215314 فى لٌد ، 155555.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم السٌد هٌسم -  155

 حسن دمحم على نبٌل/  ملن - الحصوة:  بجهة ، دائرى ترٌكو

 عن 16458 برلم 25215357 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهٌم فوزى دمحم -  156

 ملن - ابوعلم صبرى شارع - النخل حى - السنبالوٌن:  بجهة ،"  ومستلزماتة الكمبٌوتر فٌماعدا"  كهربائٌة اجهزة تجارة

 العرب فخر عبدالممصود دمحم شٌرٌن/ 

 برلم 25215357 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنه ٌوسف النبوى دمحم نبٌل سمر -  157

 - السادات حى - الهداٌة مسجد - ابوالخٌر شارع - السنبالوٌن:  بجهة ، مجمدة لحوم وبٌع تجارٌة توكٌالت عن 25297

 غانم دمحم ابراهٌم دمحم احمد/  ملن

 عن 25347 برلم 25215317 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالنبً وحٌد نبوٌه -  158

 شحاته دمحم علً السٌد/  ملن - جبران منشأة:  بجهة ، االلبان وانتاج لتربٌتها مواشً حظٌرة

 عن 25356 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فوزى احمد فوزى -  159

 عبدالحمٌد السعٌد جمال/ ملن  الزهاٌره:  بجهة ، دٌكور مكتب

 عن 25357 برلم 25215318 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان دمحم عمر احمد -  115

 حمدان دمحم عمر/  ملن - البٌضاء:  بجهة ، معدات وتورٌد واٌجار(  العمارات تسوٌك فٌماعدا)  عامة مماوالت مكتب

 عن 25355 برلم 25215358 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السعٌد رضا اسالم -  111

 عبدالفتاح دمحم السعٌد رضا/  ملن- االلالم طوخ:  بجهة ، الومٌتال ورشة

 25318 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البٌومى المتولى شحته نسرٌن -  112

 دمحم نبٌة عطٌة حسام/ ملن- المدٌم طنبول كفر:  بجهة ، بمالة عن

 25319 برلم 25215315 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل السنوسً سالم السنوسً -  113

 دمحم متولى حامد فاتن/  ملن -االمدٌد تمى:  بجهة ، حاوٌات نمل مكتب عن

 عن 25388 برلم 25215324 فى لٌد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم حامد صبرٌن -  114

 مصطفً مصطفً دمحم دمحم/  ملن - الحصاٌنة:  بجهة ، بمالة

 تجارة عن 25275 برلم 25215351 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اٌوب فرٌد دمحم اسالم -  115

 دمحم السٌد ابراهٌم احمد/   ملن- الصفا:  بجهة ، ولوازمها الصحٌة االدوات

 25341 برلم 25215316 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز دمحم عبدالسالم احمد -  116

 العزٌز عبد دمحم عبدالسالم/  ملن - برلٌن - مظهر عزبة:  بجهة ، ونسٌج غزل مصنع عن

 عن 25399 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور بالل ابراهٌم جمال -  117

 دمحم توفٌك عبدهللا سامٌة/  ملن - المتوة:  بجهة ،"  المستندات تصوٌر فٌماعدا"  مكتبٌة ادوات تجارة



 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

 عن 25398 برلم 25215329 فى لٌد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه دمحم السٌد دمحم عبدهللا -  118

 فى 2258 رلم امنٌة موافمة - لذلن الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن االنترنت خدمات فٌماعدا افراح لاعة

 بحبح السٌد عبدالحمٌد عزت هانى/  ملن - الزلازٌك طرٌك - السنبالوٌن:  بجهة ، 2521/53/16

 محل عن 25295 برلم 25215353 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم زغلول سعد -  119

 احمد علً احمد حمدي/  ملن - البشنٌن:  بجهة ،( العسكرٌة واالحذٌة المهمات فٌماعدا) احذٌة

 عن 25291 برلم 25215353 فى لٌد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس حسن متولى شٌرٌن -  125

 بركات دمحم عبدالرازق/  ملن- المماطعة:  بجهة ، دائرى ترٌكو مصنع

 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالفتاح عبدالناصر جمال محمود -  121

 محمود عبدالفتاح عبدالناصر جمال/   ملن - ظفر:  بجهة ، ولحام خراطة ورشة عن 25351 برلم

 25352 برلم 25215318 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى السعٌد احمد نصرة -  122

 حسن احمد المتولى اٌهاب/  ملن - ظفر:  بجهة ، منزلٌة ادوات تجارة عن

 عن 25365 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفٌك صالح توفٌك -  123

 ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة فٌماعدا)  وتورٌدات(  العمارى التسوٌك عدا فٌما) عامة مماوالت مكتب

 دمحم سلٌم السٌد احمد/  ملن- المنان:  بجهة ،(  العمالة تورٌد

 برلم 25215321 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحمٌد عبدالعزٌز محسن -  124

 ملن- السباخ ابوداود:  بجهة ،( العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  الجاهزة والمالبس الخردوات تجارة عن 25366

 سالم محمود ابراهٌم/ 

 تجارة عن 25352 برلم 25215358 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد السٌد ولٌد -  125

 عبدالجواد ابراهٌم احمد احمد السٌد/ ملن - غراب مٌت:  بجهة ، العطارة

 تجارة عن 25354 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدة احمد نها -  126

 زاٌد عوض دمحم فتحى/  ملن- الخمسة:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما) جاهزة مالبس

 عن 25379 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عبدالفتاح السٌد -  127

 عبدهللا احمد نحس عبدالفتاح/  ملن - الحلو عزبة - المماطعه:  بجهة ، غذائٌة مواد تعبئة

 عن 25385 برلم 25215324 فى لٌد ، 8555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج متولى على شولً -  128

 فرج متولى على شولً/   ملن- الوسطى دٌو:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 تجارة عن 25279 برلم 25215352 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن دمحم اٌمن -  129

 مروان حامد احمد لطفً/  ملن- الشعالة:  بجهة ، وبطارٌات كاوتش

 عن 25285 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غندور حسن عابد احمد -  135

 غندور حسن ناجً دمحم/  ملن - الكمال:  بجهة ، وبطارٌات كاوتش تجارة

 عن 25338 برلم 25215315 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البندارى دمحم احمد دمحم -  131

 الشاذلى عوض انصاف/ ملن -طرٌف نوب طرٌك اول- السنبالوٌن:  بجهة ، وممطورات لالبات وتصنٌع لحام ورشة

 25343 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود عبدالفتاح محمود -  132

 سلٌمان على محمود عبدالفتاح/   ملن- شبانة عزبة - الجامع ش- المماطعة:  بجهة ، ونسٌج غزل مصنع عن

 تجارة عن 25289 برلم 25215353 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم احمد دمحم -  133

 عٌسً احمد دمحم جمال/  ملن- الربع:  بجهة ، غذائٌة مواد

 عن 25293 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم رضا مروى -  134

 الممصود عبد الحلٌم عبد السٌد/  ملن- السرس:  بجهة ، وتجارتها مواشً حظٌرة

 25368 برلم 25215322 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان رمضان محمود شحته -  135

 فرحات رشاد محرم/  ملن - الحجر التمد:  بجهة ،(  تسمٌن)  ماشٌة تربٌة مزرعة عن

 عن 25372 برلم 25215322 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى احمد سمٌر دمحم -  136

 سلٌمان متولى احمد سمٌر/  ملن صدلا:  بجهة ، مواشً تسمٌن حظٌرة

 25324 برلم 25215311 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سعٌد عبدالباسط رجب -  137

 ابراهٌم سعٌد عبدالباسط ولٌد/ ملن -بشمس:  بجهة ، مواشً وتجارة تربٌة حظٌرة عن

 عن 25375 برلم 25215323 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد الصاوى السعٌد عالء -  138

 المتولى دمحم عبدهللا سهام/  ملن- بشمس:  بجهة ، حالبة مواشً حظٌرة



 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

 25332 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض السٌد مصطفً رمضان -  139

 منشاة:  بجهة ،(  العمالة تورٌد ودون ومستلزماته والكمبٌوتر واالعالن الدعاٌة عدا فٌما)  عامة تورٌدات مكتب عن

 عوض السٌد مصطفً السٌد/  ملن- الرضا

 عن 25345 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالحمٌد حسن اكرام -  145

 عبدالمادر هدى/  ملن- غزالة:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما)  الجاهزة والمالبس الخرداوات تجارة

 اسماعٌل ناصر

 تجارة عن 25296 برلم 25215354 فى لٌد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج تادرس فرج بوال -  141

 محمود عبدالفتاح نادٌة/  ملن- ابوكبٌر طرٌك- المعاهدة- السنبالوٌن:  بجهة ، العسل منتجات

 25358 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب دمحم محمود مصطفى خالد -  142

 ابو على فتحى لٌلى/ ملن عبدالمنعم شارع السنبالوٌن:  بجهة ، لذلن الالزمه التراخٌص استخراج بعد جمباز صالة عن

 زٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،رأس  حكومة وشغل شمك وتمفٌل والمطابخ االلومٌتال لصناعة ورشة  ،  شركة   جروب عبدهللا ودمحم عمر شركة -  1

 شمك وتمفٌل والمطابخ االلومٌتال لصناعة ورشة عن ، 25315 برلم 25215359 فى ،لٌدت 195550555   مالها

 بركات صبح عوض عصام/  ملن- المماطعة:  بجهة ، حكومة وشغل

 التشخٌصٌة االشعة لعمل طبى مركز وتشغٌل ادارة  ،  شركة   وشرٌكة عٌسى العوضى مصطفى جمال دمحم كةشر -  2

 مركز وتشغٌل ادارة عن ، 25371 برلم 25215322 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  التجارٌة والتوكٌالت

/  ملن - سلٌط عثمان شارع -( 11) رلم عمار - السنبالوٌن:  بجهة ، التجارٌة والتوكٌالت التشخٌصٌة االشعة لعمل طبى

 سلٌمان عوض سلٌمان

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   12317:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البطل السٌد دمحم رأفت شرٌن   - 1

 نهائٌا التجارة العتزالها الفٌد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   6392:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم ابراهٌم دمحم   - 2

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   6556:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد السالم عبد احمد فاطمه   - 3

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   25597:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحلٌم بكر دمحم سماح   - 4

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   11941:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن بالسى جمال احمد   - 5

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   15461:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرحات اسماعٌل احمد بكر   - 6

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215353 تارٌخ وفى ،   7165:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان رمضان توفٌك عماد   - 7

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   14855:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد فهمى كمال فهمى   - 8

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   19618:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  همام بدران همام مروة   - 9

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   15139:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم السٌد نسرٌن   - 15

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   8555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النمر ابراهٌم احمد دمحم   - 11

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   16551:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على على سعد دمحم   - 12

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   25215358 تارٌخ وفى ،   19563:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود حسٌب محمود   - 13

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   25215359 تارٌخ وفى ،   5657:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان السٌد دمحم الحمٌد عبد الناصر عبد   - 14

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   25215359 تارٌخ وفى ،   15559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفً زكً مصطفً زكً   - 15

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   6178:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربٌنً محمود كامٌلٌا   - 16

 الشأن صاحبة لوفاة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   13559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق على دمحم على امٌنه   - 17

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   19587:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم الماسمى عبدالباسط رضا   - 18

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   19567:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن العوضً السٌد طلبه اسامة   - 19

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل شطب/محو

   25215314 تارٌخ وفى ،   11255:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتورٌدات للمماوالت الرفاعى مؤسسة   - 25

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   12829:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزٌز احمد السعٌد عفاف   - 21

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   9365:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجدامً دمحم السٌد ناجً   - 22

 نهائٌا التجارة العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   9516:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم هللا عوض دمحم   - 23

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   25215316 تارٌخ وفى ،   14656:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزٌز السٌد صالح وائل   - 24

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   13885:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح عبدالحكٌم صالح   - 25

 صاحبه لوفاة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   17248:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم على دمحم على دمحم على   - 26

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 ،   18148:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكهربائٌة واالجهزة المنزلٌة االدوات لتجارة السعدنى/  الى تعدل   - 27

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى

 تارٌخ وفى ،   18148:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والمنزلٌة الكهربائٌة االدوات لتجارة السعدنى   - 28

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215317

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   4955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض السالم عبد ممدوحه   - 29

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   15553:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دروٌش دمحم فهمى السعٌد دمحم احمد   - 35

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   2515:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مطاوع ابراهٌم زغلول   - 31

 الشأن صاحب لوفاة الفٌد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   19764:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم جمعه دمحم   - 32

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   14351:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم السٌد احمد اسالم   - 33

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   18268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف دمحم دمحم ابراهٌم   - 34

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215322 تارٌخ وفى ،   16531:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منشاوى عبدالجلٌل مهدى احمد   - 35

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215322 تارٌخ وفى ،   15845:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدربه عبدالغفار دمحم عرٌفه   - 36

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   25252:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على احمد سلٌمان على   - 37

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215323 تارٌخ وفى ،   16944:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن مصطفى فتحى لٌلى   - 38

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215323 تارٌخ وفى ،   11197:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشحات محفوظ ابراهٌم دمحم   - 39

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   15457:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جاد السٌد سعد اسامه   - 45

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215324 تارٌخ وفى ،   19145:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم لطفى احمد ابراهٌم   - 41

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   15787:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد رضوان السٌد نهلة   - 42

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   6852:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق المرسً دمحم محمود   - 43

 نهائٌا التجارة العتزالة المٌد محو تم  السجل

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   6561:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم هللا عطا الغفار عبد هانً   - 44

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   973:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عزٌزه الباز الدسولً احمد   - 45

 غساالت تصلٌح نشاط عن التأشٌر طلب بموجب المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   7687:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً السٌد المتولً السٌد   - 46

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   25215335 تارٌخ وفى ،   25285:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رمضان محمود رمضان محمود   - 47

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   25215335 تارٌخ وفى ،   9553:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جمعه عبدهللا رجب عرفات   - 48

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215331 تارٌخ وفى ،   14953:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  متولى دمحم احمد فاٌزه   - 49

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  12711 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطاوع دمحم عبدالشافى وحٌد مصطفى -  1

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  19442 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى احمد فتحى احمد -  2

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  18751 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل على اسماعٌل دمحم -  3

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  19153 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطاوع ابراهٌم زغلول عبدالهادى -  4

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  4755 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبده ابراهٌم اشرف -  5

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  16318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  6

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  19579 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حرب على دمحم ٌسري دمحم -  7

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  19439 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد احمد جمعة السٌد -  8

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19878 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالحى ٌحٌى احمد -  9

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

 رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19514 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البغدادى مصطفى دمحم احمد خالد -  15

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

 تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  11875 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالهادى حسن عبدالكرٌم عبدهللا -  11

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

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  13762 برلم ٌدهل سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان عطٌة دمحم عاطف دمحم -  12

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  18579 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان السٌد سلٌمان السٌد -  13

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  11348 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موافى السٌد عزت ابراهٌم -  14

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

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والشحومات المعدنٌه الزٌوت لتجارة جروب موافى/  الى التجارى االسم تعدٌل -  15

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  11348

  جنٌه  5555550555،

 ، تارٌخ وفً  11348 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موافى السٌد عزت ابراهٌم/  الى التجارى االسم تعدٌل -  16

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315

 تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  18188 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رضوان ابوالعنٌن عبدالخالك محمود -  17

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

 رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  14981 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغذائٌه المواد لتجارة بٌومى -  18

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

 رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  17126 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد محمود دمحم حسن -  19

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

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  25116 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغرٌب ابراهٌم دمحم احمد عامر -  25

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  4833 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم علً مصطفً ولٌد -  21

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  18235 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود ابراهٌم منٌر منٌر -  22

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

 رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  14653 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم مصطفى ابراهٌم شاكر -  23

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

 رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  19939 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حامد عبدالغنى محمود سمٌر -  24

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  17518 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى مصطفى دمحم رشا -  25

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



 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  25215318 ، تارٌخ وفً  15363 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف احمد محمود مدحت -  26

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

 تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  18483 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشترى على عبدالحمٌد احمد دمحم -  27

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

 رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  19241 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  استانلس المعادن لتشٌكل عرابى -  28

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

 رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  16564 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم السٌد رٌاض عزالدٌن -  29

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  11473 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طرباى ابراهٌم احمد لٌلى -  35

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  18243 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمادر احمد رجب دمحم -  31

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

 تم  25215323 ، تارٌخ وفً  15391 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال عوض صبحى ابراهٌم حمدى -  32

  جنٌه  7555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  13468 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم زٌدان ماهر دمحم -  33

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

 رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  17595 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان مصطفى شعبان مؤمن -  34

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

 رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  13877 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على حسٌن ٌحى عبدالعظٌم -  35

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

 تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  15673 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر مصطفً مصطفً السٌد دمحم -  36

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  15875 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحى وهبة دمحم هنادى -  37

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215328 ، تارٌخ وفً  973 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عزٌزه الباز الدسولً احمد -  38

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  14785 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد السٌد صبرى دمحم -  39

  جنٌه  525550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  13375 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن ٌوسف حسن دمحم -  45

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

 تم  25215329 ، تارٌخ وفً  11554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المعادن وتصنٌع لتشكٌل البٌطار/  الى تعدل -  41

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

  25215329 ، تارٌخ وفً  11554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحدٌد لتجارة البٌطار/  الى التجارى االسم تعدل -  42

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر صفو,  المال رأس تعدٌل تم

 رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  11554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البٌطار دمحم علً متولً شرٌف -  43

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

 تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  16733 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل على محمود ابراهٌم محمود -  44

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

 تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  25238 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البنا على دمحم ابراهٌم احمد اسامة -  45

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  18511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السعٌد عبدالفتاح دمحم سمٌر -  46

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

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  14566 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد الصاوى عوض ابراهٌم -  47

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



 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

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  16318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  48

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

 رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  16318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  49

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب فرٌد دمحم اسالم -  1

 دمحم السٌد ابراهٌم احمد/   ملن- الصفا ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والبطارٌات الكاوتش لتجارة الصٌاد -  2

 السعٌد شحاته دمحم سمٌر/  ملن- المعاهدة/ ش - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وفا متولى طه طلعت دمحم -  3

 حسانٌن دمحم حسانٌن/  ملن- المسجد/  ش- الحوال - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 19918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حامد السٌد دمحم -  4

 دمحم حامد السٌد دمحم/  ملن - الوسطى دٌو/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم عثمان زٌنب -  5

 دمحم عثمان دمحم/  ملن - ابوداود ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25277    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على احمد عنتر -  6

 ابراهٌم على احمد دمحم/  ملن - ظفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 16318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  7

 شوب وكوفً سٌارات تاجٌر مكتب عن ةعبار)  تجارى مول/  نشاط عن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 امٌن ابراهٌم/  ملن- برهمتوش/  بناحٌة - مصرٌا جنٌها الف مائتٌن255555 ولدرة مال راس-(رٌاضً وجٌم ومطعم

 /2521 بتارٌخ 585 برلم اودع- الدٌن فخر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غندور حسن عابد احمد -  8

 غندور حسن ناجً دمحم/  ملن - الكمال ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم اٌمن -  9

 مروان حامد احمد لطفً/  ملن- الشعالة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرماوى دمحم على رضا دمحم -  15

 على رضا عبدالهادى/  ملن- الجدٌدة السلخانة/  ش- 1 رلم عمار- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسً علً دمحم رضا -  11

 عٌسى على دمحم عوض ملن/ المماطعة - عوٌلى عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم ابراهٌم ٌونس متولى دمحم -  12

 ابراهٌم ٌونس متولى/  ملن- شبراسندى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 16318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  13

 فخرالدٌن امٌن ابراهٌم/  بملن - برهمتوش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وانالعن تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 16318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف -  14

 االفتتاح تارٌخ- جزارة محل/  التجارة نوع- الدٌن فخر امٌن ابراهٌم/  ملن -برهمتوش/  العنوان ،:   الـتأشٌر وصف, 

 2517/8/6 بتارٌخ 1481 برلم اودع- 2517/8/3/

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان محمود رمضان محمود -  15

 محمود رمضان محمود رمضان/   ملن- الحجر التمد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غندور حسن ناجى دمحم -  16

 غندور حسن عابد احمد/  ملن- الكمال ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن احمد السعٌد رضا دمحم احمد -  17

 دمحم احمد شبانه عاٌده/بملن- المسلمانٌه ترعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد على مختار عزٌز -  18

 دمحم مصطفً عبدالسالم بدرٌة/  ملن- الطٌارة- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه احمد دمحم على -  19

 عطٌه احمد دمحم على/  ملن-  المماطعة - عثمان عزبة/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مدٌن عبدالغنى السٌد اسالم -  25

 الطنطاوى ابوالفضل دمحم مرفت/  ملن- ظفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  نالعنوا تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حسن متولى شٌرٌن -  21

 بركات دمحم عبدالرازق/  ملن- المماطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم احمد دمحم -  22

 عٌسً احمد دمحم جمال/  ملن- الربع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم زغلول سعد -  23

 احمد علً احمد حمدي/  ملن - البشنٌن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق لطفى السعٌد سامح -  24

 صادق لطفى السعٌد سامح/  ملن - كفربدوى/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم رضا مروى -  25

 الممصود عبد الحلٌم عبد السٌد/  ملن- السرس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجوز احمد دمحم دمحم سامى -  26

 السٌد ٌسري حسٌن سحر/  ملن -موافى احمد/ ش- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى حسن محمود طلعت عبٌر -  27

 حسن السٌد حسن السٌد/  ملن -السرس ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج تادرس فرج بوال -  28

 محمود عبدالفتاح نادٌة/  ملن- ابوكبٌر طرٌك- المعاهدة- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود السعٌد السٌد دمحم -  29

 السعٌد فرٌد تامر/ ملن- االلالم طوخ ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 15912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوى دمحم فتحً ماجده -  35

 حسٌن عبدالمجٌد السٌد/  ملن - الحصاٌنة - موافى عزبة/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده عبدالحمٌد الددمونى دمحم -  31

 عبده عبدالحمٌد الددمونى/  ملن - بشمس - شفٌك عزبة ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن كامل حسن امٌره -  32

 الدٌن محى عامر عبدالمادر مجدى/  ملن - الزهاٌرة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 13285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حمزه حسن حمزه -  33

 مصطفى ذكى منى/بملن -الجدٌد طنبول كفر/الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 16458    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم فوزى دمحم -  34

 دمحم شٌرٌن/  ملن - ابوعلم صبرى شارع - النخل حى/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 فى 632 برلمن اودع - جنٌه155555 براسمال - كهربائٌة اجهزة تجارة/  نشاط عن - العرب فخر عبدالممصود

 السنبالوٌن 16458 تابع برلم ولٌد 2521/53/57

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 16458    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم فوزى دمحم -  35

 العرب فخر عبدالممصود دمحم شٌرٌن/  ملن - ابوعلم صبرى شارع - النخل حى - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنه ٌوسف النبوى دمحم نبٌل سمر -  36

 دمحم ابراهٌم دمحم احمد / ملن - السادات حى - الهداٌة مسجد - ابوالخٌر شارع - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 غانم

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر دمحم جبر جبر دمحم -  37

 جبر محمود حسٌن عبدالرحمن/  ملن- غنام كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً فرحات جابر دمحم -  38

 عبدالفتاح عبدالعزبز عبدالفتاح سمحة/  ملن- عبدهللا االمٌر كفر ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدة احمد نها -  39

 زاٌد عوض دمحم فتحى/  ملن- الخمسة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم حسانٌن عبداللطٌف -  45

 رٌحان زٌدان عبدالجلٌل احمد/  ملن- المسٌري هشام/ ش- االمدٌد تمى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل حسن دمحم -  41

 فرج دمحم خلٌل حسن/ ملن- العرب طرانٌس ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح شحته هانى -  42

 البٌومى كامل جمعة نورا/  ملن- الحصاٌنة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد رجب على دمحم -  43

 حامد رجب على/  ملن -الرون كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السعٌد رضا اسالم -  44

 عبدالفتاح دمحم السعٌد رضا/  ملن- االلالم طوخ ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد السٌد ولٌد -  45

 عبدالجواد ابراهٌم احمد احمد السٌد/ ملن - غراب مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل عوض لعظٌمعبدا دمحم صفٌة -  46

 دمحم محمود دمحم/  ملن- المماطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً عبدالممصود صبري محمود -  47

 الدٌن نور دمحم السٌد فتحً سمٌر/  ملن - البٌضاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم كمال سماح -  48

 عبدالبالً دمحم كمال صبحى/ ملن-الرحٌم الرحمن مسجد بجوار - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم كمال سماح -  49

 نشاط عن-عبدالرازق سعد الدٌن حسام/ ملن- نعناع/ ش-  السنبالوٌن/ بناحٌة سابك محل للتاجر كان ،:   الـتأشٌر وصف

  3692 رلم محو بامر-2517/9/19 بتارٌخ183 باٌداع غلمه وتم- بمالة/

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌوي زكً كمال كمال -  55

 عماره دمحم عزت جٌهان/  ملن - برهمتوش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد عوض دمحم سنٌه -  51

 علً الشحات دمحم هانً/  ملن - الخمسة/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل السنوسً سالم السنوسً -  52

 دمحم متولى حامد فاتن/  ملن -االمدٌد تمى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌومى المتولى شحته نسرٌن -  53

 دمحم نبٌة عطٌة حسام/ ملن- المدٌم طنبول كفر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على السٌد -  54

 البسٌونى ابراهٌم السٌد محسن/  ملن - المماطعة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ندا دمحم ابراهٌم طارق احمد -  55

 عبدهللا عبدالحمٌد احمد/  ملن - 23 العجمى حوزض - غمر مٌت طرٌك - النمر شارع - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 الزهٌرى

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السٌد مسعد هانى اسالم -  56

 حسن السٌد مسعد هانى/ ملن- صالح منشاة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن رافت دمحم -  57

 السٌد عبدالمعطى دمحم السٌد/  ملن- المدٌنة مجلس امام- االمدٌد تمى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات احمد فتحى رمضان -  58

 السٌد عبدالعال دمحم دمحم/  ملن - كفرسعد ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم ابراهٌم مرفت -  59

 احمد سٌد عبدالعال دمحمى عبدالعال/  ملن -البلدٌة مخازن خلف صمر عزبة- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم ابراهٌم فتمر -  65

 بتارٌخ غلمه وتم- 2514/15/2 افتتاحه تارٌخ- النشاط وبنفس-العنوان بنفس سابك محل للتاجر كان ،:   الـتأشٌر وصف

 -السنبالوٌن 14312 لٌدة رلم- 3992 رلم محو بامر-2518/15/16

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشابورى سدٌن ابراهٌم دمحم امٌرة -  61

 داود السٌد مصطفً صفٌه/  ملن - الجدٌد طنبول كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشابورى سدٌن ابراهٌم دمحم امٌرة -  62

 عن- زٌد ابو دمحم سحر/ ملن- الدٌنى المعهد ش-السنبالوٌن بناحٌة سابك محل للتاجر كان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 12538 لٌدة رلم- 2525/9/24 بتارٌخ  غلمه وتم- 2515/9/1/افتتاحه تارٌخ-وكهربائٌة منزلٌة ادوات بٌع/  نشاط

 السنبالوٌن

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25324    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم سعٌد عبدالباسط رجب -  63

 ابراهٌم سعٌد عبدالباسط ولٌد/ ملن -بشمس ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسً عبدالكرٌم عبدالسمٌع ازهار -  64

 ابراهٌم احمد رضوان ماٌسة/  ملن- االسالمى المجمع- االمدٌد تمى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى المهدى ٌوسف سامى -  65

 السروى اسماعٌل عوض رضا/  ملن- االلالم طوخ ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى المهدى ٌوسف سامى -  66

 تجارة/  نشاط عن- عبدالوهاب رزق السٌد دمحم/ ملن- االلالم طوخ/ بناحٌة سابك محل للتاجر كان ،:   الـتأشٌر وصف, 

 السنبالوٌن 9175 السجل فى لٌده رلم-2525/9/25بتارٌخ غلمه وتم-1998/15/5 افتتاحه تارٌخ - بمالة

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام عطٌة دمحم دمحم نبوٌة -  67

 عبدالمادر دمحم احمد الهادى/  ملن - بشمس/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا فتحى السٌد رشا -  68

 حسن عبدالمجٌد عرفة صالح/  ملن - ابوداود ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم السٌد هٌسم -  69

 حسن دمحم على نبٌل/  ملن - الحصوة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض السٌد مصطفً رمضان -  75

 عوض السٌد مصطفً السٌد/  ملن- الرضا منشاة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البندارى حسٌن احمد وائل -  71

 دمحم احمد سماح/  ملن- طرٌف نوب طرٌك- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالمجد عبدالرحمن دمحم السٌد فتحى -  72

 دمحم محمود ناهد/ ملن- الكبري طنبول ،:   شٌرالـتأ وصف,  العنوان

 تم 25215314 تارٌخ وفً 25328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري ابوغنام مصطفً ابوغنام مصطفً -  73

 احمد النبوى احمد دمحم/  ملن- كامل مصطفً شارع- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العدروسً صبحى هللا فتح تامر -  74

 العدروسً صبحى هللا فتح تامر/  ملن- االمٌر كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن ابراهٌم دمحم -  75
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 حسٌن السٌد لطفى شهٌرة/  ملن - شبراسندى/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم حمادة احمد -  77

 سالم دمحم حمادة/  ملن- العمومى/ ش 2- الشناوى دمحم كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن ممبل حسن محمود -  78
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 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
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 ابراهٌم شاهٌن امتثال/  ملن - كفرغنام ،:   الـتأشٌر وصف, 
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 الدسولً دمحم الحسٌنى/  ملن- عبدالمنعم ش22- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر فوص

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25387    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم فوزى ابراهٌم -  141

 اسماعٌل دمحم فوزى ابراهٌم/  ملن - المنطرة مٌدان - عبدالعزٌز احمد ش - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25385    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج متولى على شولً -  142

 فرج متولى على شولً/   ملن- الوسطى دٌو ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم محمود هانى -  143

 موسً احمد دمحم محمود/  ملن- السمارة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهٌم دمحم حسن شعبان -  144

 على ابراهٌم دمحم حسن/  ملن- البشنٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عطٌه سالم هدى -  145

 حجاج السٌد حسٌن ماهر/  ملن- االلالم طوخ ،:   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

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على سعٌد فوزى نادٌة -  146

 احمد عبدالرحٌم المتولى لٌلً/  ملن- غنام كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر عوض حلمى ماهر احمد -  147

 سلٌمان حسن امٌن حسن/  ملن- عبدالجلٌل ارض - العزب ش- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 15673    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر مصطفً مصطفً السٌد دمحم -  148

 حسنٌن السعٌد دمحم سهٌر/  ملن - الجٌش شارع - السنبالوٌن/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25393    برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن عبدالجواد حسانٌن منى -  149

 حجاج احمد السٌد دمحم على/  ملن- غراب مٌت كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان رٌاض حماد دمحم -  155

 عطٌه فرج رجب ثروت/  ملن - الرمزٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25396    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً عبدالباسط عبدهللا محمود -  151

 مصطفً عبدالباسط عبدهللا/  ملن- االمٌر كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد عوض دمحم سنٌه -  152

 متولى فرج دمحم السٌد/  ملن - الخمسة/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدة احمد نها -  153

 حسن عوض دمحم سامٌة/  ملن- الخمسة/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌزه الباز الدسولً احمد -  154

 السروى احمد عبدالفتاح/  ملن - السنبالوٌن - االولٌاء شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌزه الباز الدسولً احمد -  155

 الطنطاوى دمحم احمد/  بملن - كامل مصطفى شارع - السنبالوٌن/  الى االخر الرئٌسى المحل تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

,  انالعنو تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌزه الباز الدسولً احمد -  156

 - السنبالوٌن 973 برلم والممٌد 2556/54/59 فى 331 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 غساالت تصلٌح/  نشاطن عن

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌزه الباز الدسولً احمد -  157

 الطنطاوى دمحم احمد/  ملن - كامل مصطفى شارع - السنبالوٌن/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 25215328 تارٌخ وفً 25397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود اسماعٌل نجاح دمحم محمود -  158

 الباز السٌد جودة سلطان/  ملن- عاصم عزبة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 25215329 تارٌخ وفً 25451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السكرى عطٌه عبدالعزٌز نجاح رجاء -  159

 عبدالبالً دمحم كمال سماح/  ملن-الجزار مجدى/  ش- الطٌارة- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 11554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحدٌد لتجارة البٌطار/  الى التجارى االسم تعدل -  165

/  ملن - المعاهدة - السنبالوٌن/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329

 فى 926 برلم اودع - جنٌه 1555555براسمال  - حدٌد تجارة/  شاط عن - البطار دمحم على متولى شرٌف

 السنبالوٌن 11554 بعتا برلم ولٌد 2521/53/29

 25215329 تارٌخ وفً 11554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعادن وتصنٌع لتشكٌل البٌطار/  الى تعدل -  161

 متولى شرٌف/  ملن - المعاهدة - السنبالوٌن/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 برلم ولٌد 2521/53/29 فى 926 برلم اودع - جنٌه 1555555براسمال  - حدٌد تجارة/  شاط عن - البطار دمحم على

 السنبالوٌن 11554 تابع

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 11554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطار دمحم علً متولً شرٌف -  162

 دمحم على متولى شرٌف/  ملن - المعاهدة - السنبالوٌن/  بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تابع برلم ولٌد 2521/53/29 فى 926 برلم اودع - جنٌه 1555555براسمال  - حدٌد تجارة/  شاط عن - البطار

 السنبالوٌن 11554

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25452    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشترى علً عبدالحمٌد احمد وسام -  163

 اسماعٌل دمحم هانم/  ملن- المستشار/  ش- السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 11554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌطار دمحم على متولى شرٌف -  164

 البٌطار دمحم على متولى شرٌف/  نمل - المعاهدة - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25399    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرور بالل ابراهٌم جمال -  165

 دمحم توفٌك عبدهللا سامٌة/  ملن - المتوة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدربه دمحم السٌد دمحم عبدهللا -  166

 بحبح السٌد عبدالحمٌد عزت هانى/  ملن - الزلازٌك طرٌك - السنبالوٌن ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خاطر ابراهٌم خاطر عمرو -  167

 دمحم دمحم عرفة امٌن/  ملن- الزهاٌرة طماى ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25453    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه عبداللطٌف ٌسري  دمحم سهام -  168

 اللٌثً عبدالوهاب احمد اسماء/  ملن- الروضة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25454    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده المتولً عصام دمحم -  169

 ابراهٌم عبده المتولً عصام/  ملن - الزهاٌرة طماي ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 14566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الصاوى عوض ابراهٌم -  175

 عوض احمد سٌد عرفة السٌد/  ملن-الحوال - التامٌنات ش- السنبالوٌن/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 25455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل راغب اسماعٌل ٌاسر -  171

 العوضً احمد الرفاعً العوضً/  ملن- البالمون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 25456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على المتولى شعبان المتولى -  172

 على المتولى شعبان/  ملن- المعاهدة/  ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السعٌد عبدالفتاح دمحم سمٌر -  173

 فخرالدٌن امٌن ابراهٌم اشرف/  ملن - برهمتوش/  الى تعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 25457    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االودن شرف على مصلحى فوزى دمحم -  174

 على مصلحى فوزى/  ملن- المماطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 


