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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب عن 57979 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح مصطفى سلٌمان اسماء -  1

 بجوار الدرٌسة شارع سلطان ابو:  بجهة ،( واالنترنت الكمبٌوتر وتورٌد العمالة تورٌد دون) عمومٌة وتورٌدات عمومٌة مماوالت

 سلٌمان دمحم على بملن ح س مدرسة

 طبما ستٌشن بالى عن 57991 برلم 21211329 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌف حلمى سمٌر مٌنا -  2

 دمحم بربرى المدثر بملن والغابه طنطا شارع 42 السالم حى:  بجهة ، 141/7827 رلم االمنٌه للموافمه

 مماوالت مكتب عن 57938 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سالم ابراهٌم عٌد -  3

 بملن الثالثٌنى من المتفرع صبٌح ش 19 السالم حى:  بجهة ،(  واالنترنت والكمبٌوتر العماله تورٌد دون) عمومٌه وتورٌدات عامه

 احمد دمحم ابراهٌم/ 

 57975 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌان عبده دمحم عبدالعزٌز/الدكتور صٌدلٌه -  4

 حامد بملن العبور حى الجدٌد المربع 314 رلم لطعه البحرى ش من متفرع فهمى فؤاد ش-السالم حى:  بجهة ، صٌدلٌه عن

 عبدالرحمن

 البمالة تجارة عن 57943 برلم 21211318 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  حامد دمحم دمحم حامد اسالم -  5

 مصطفى نهله بملن وثروت حمدان داود شارع تماطع الجدٌدة المحطة:  بجهة ،( ماركت سوبر) بالمطاعى

:  بجهة ، بماله عن 57968 برلم 21211321 فى لٌد ، 1211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم فاٌز شرٌف -  6

 حسن دمحم فاٌز/  بملن غرب المنطره الرٌاح غرب المنطره

 مكتب عن 44986 برلم 21211315 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنٌن خضر ابراهٌم صبرى دمحم -  7

 عبدالممصود سعد بملن 4 بلون 33 لطعة الحكومة موظفى ارض زاٌد الشٌخ:  بجهة ، وتشطٌبات دٌكورات

 غٌار لطع تجارة عن 57936 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم احمد وائل -  8

 حسن احمد اٌمن بملن االسماعٌلٌة ترعة اٌمن بر الجدٌدة المصاصٌن:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 44986 برلم 21211315 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنٌن خضر ابراهٌم صبرى دمحم -  9

 وكهربائٌة صحٌة وادوات بناء مواد وتورٌدات عمومٌة مماوالت مكتب نشاطه رئٌسى محل له:  بجهة ، وتشطٌبات دٌكورات

 44986 برلم وممٌد 2119/2/26فى884 برلم مودع السٌد فاطمة بملن الشهداء شل ش 46 بالعنوان

 مكتب عن 57965 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسطفانوس مسٌحه كمال هانى -  11

 محسن مجدى بملن مبدى صبرى ش علوى ثانى االسماعٌلٌة ابناء جمعٌه 3 زاٌد الشٌخ:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 تجهٌز عن 57951 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عباس السٌد ساندى -  11

 غالى عزٌز فؤاد ش والصٌادله االطباء جمعٌه ارض ق/1-زاٌد الشٌخ:  بجهة ،( االنترنت دون)اواى تٌن ومشروبات مأكوالت

 شولى دمحم سامح بملن

 ، خٌط تجارة عن 57937 برلم 21211317 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعاس دمحم عٌد فٌصل دمحم -  12

 دمحم عٌد فٌصل/  بملن المستشفى خلف ماهر الدكتور شارع الكبٌر التل:  بجهة

 مواشى معلف عن 57947 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب عبدالعزٌز عاطف -  13

 عبدالعزٌز عبدالممصود محمود بملن عازر روض عزبة البلد صوٌر ابو:  بجهة ، والبان تسمٌن
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مواشى معلف عن 57947 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دٌاب عبدالعزٌز عاطف -  14

 برلم ممٌد السالم 1 شمة 1 عمارة م 125 الشباب اسكان بالعنوان تصدٌر مكتب نشاطه رئٌسى محل له:  بجهة ، والبان تسمٌن

 2118/12/28فى26883

 ، احذٌه تجارة عن 57966 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفلح بدر محمود دمحم -  15

 دمحم عوض انور بملن الجٌش شارع غرب المنطره:  بجهة

 مشروبات تجهٌز عن 57986 برلم 21211325 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لرٌصه فهٌم جمال هانً -  16

 حسن نصار بملن البحر عروس لمطعم مالصك المعاهده شارع مستجد 2 رلم عمار غرب المنطره:  بجهة ،

 مكتب عن 57987 برلم 21211328 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على راضوان سعٌد على -  17

 محمود على محمود اٌمن/  بملن سوهاج شارع 11 السالم حى:  بجهة ،(  الطبٌه االدوٌه تورٌد دون) طبٌه مستلزمات تورٌدات

 احذٌه تجارة عن 57982 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز دمحم السٌد حسن -  18

 دمحم السٌد بملن الكبرى البعالوه الحربى 76 طرٌك الكبٌر التل:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)  ومالبس

 عبدالعزٌز

 مكتب عن 57932 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌع حسٌن البدوي احمد نعٌمة -  19

 الحكر الجمهورٌه شارع من الفتح حارة السالم حً:  بجهة ،(  والكمبٌوتر العماله تورٌد عدا فٌما)  تجمٌل ومستحضرات تورٌدات

 عبدالسالم السٌد عبدالناصر بملن االسماعٌلٌه

 مكتب عن 57932 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌع حسٌن البدوي احمد نعٌمة -  21

 دسوق - االستاد شارع عنوانه رئٌسً محل له:  بجهة ،(  والكمبٌوتر العماله تورٌد عدا فٌما)  تجمٌل ومستحضرات تورٌدات

 26261 برلم وممٌد 2116/1/25 تارٌخ فً 4189 برلم ومودع بالجمله تجمٌل مستحضرات وتوزٌع تجارة ونشاطه

)  خردوات تجارة عن 46191 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم غنٌم دمحم -  21

 بملكه 33/73 الوحده 1 رلم محل ز حرف 13 رلم لطعه والٌمامه حسٌن طه ش الجمعٌات ارض زاٌد الشٌخ:  بجهة ،(  بوتٌن

)  خردوات تجارة عن 46191 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم غنٌم دمحم -  22

 حسٌن طه ش زاٌد الشٌخ ثالث حً وعنوانه ومشروبات مأكوالت وتحضٌر تجهٌز مطعم نشاطه رئٌسً محل له:  بجهة ،(  بوتٌن

 46191 برلم وممٌد 2119/12/27 فً 4916 برلم ومودع بملكه الجمعٌات ارض 33/73 الوحده ز حرف 13 لطعه والٌمامه

 االسماعٌلٌه

 تجاره عن 57961 برلم 21211316 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  23

/  بملن رمسٌس وشارع الفتح حارة 15 رلم عمار الجدٌده المحطه:  بجهة ، والتصدٌر التجارٌه والتوكٌالت الغذائٌه المواد وتورٌد

 الدٌن كمال انتصار

 بماله تجارة عن 57954 برلم 21211314 فى لٌد ، 351110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا صالح احمد عبده -  24

 خلٌل طارق بملن السوٌدات المدٌمه المحسمه:  بجهة ، بالمطاعً

 بماله تجاره عن 57971 برلم 21211322 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد جمعه دمحم -  25

 جمعه ابراهٌم بملن 4نمره-بورسعٌد االسماعٌلٌه طرٌك:  بجهة ،( ماركت سوبر)بالمطاعى

 مالبس تجارة عن 57977 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار جوهر مصطفى -  26

 مكى هاشم سعد بملن كلٌوباترا شارع 12 عمار االفرنج اول حى:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)  جاهزه

 مالبس تجارة عن 57983 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود دمحم سعٌد -  27

 محسوب عزت بملن الكورنٌش شارع البلد الكبٌر التل:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)  جاهزة
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن 57991 برلم 21211329 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالفتاح محمود رضا محمود -  28

 دمحم انور اٌهاب/  بملن الزراعه مدرسه خلف الكبٌر التل:  بجهة ، بٌض توزٌع

 حدٌثه انظمه تجار عن 57989 برلم 21211329 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد على اٌمان -  29

 احمد بملن رشٌد ش اول -غرب المنطره:  بجهة ،( والحراسه واالمن واالنترنت الالسلكٌه الكامٌرات) فٌماعدا مرالبه وكامٌرات

 حسن ابراهٌم

 حداٌد تجارة عن 57972 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح دمحم نبٌل رشا -  31

 على دمحم احمد بملن الحربى 76 طرٌك المدٌمه المصاصٌن:  بجهة ، وبوٌات

 من حلوى بٌع عن 57935 برلم 21211314 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد راشد فواز وفاء -  31

 دمحم ابراهٌم احمد بملن الجاوٌش أرض محمود عبدالحلٌم ش8-السالم حى:  بجهة ، عجٌن

 بٌع معرض عن 57964 برلم 21211317 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبٌد جوده دمحم ولٌد -  32

 جوده دمحم بملن شمس مصنع بجوار المالن وادى الكبٌر التل:  بجهة ، سٌارات

 مالبس مشغل عن 57957 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس السن حسن حمدٌه -  33

 شاكر دمحم حنان بملن جابر احمد عزبة غرب المنطرة:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)  جاهزة

 ، مواشى معلف عن 57958 برلم 21211316 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سلٌمان حسٌن سالم -  34

 سالمه دروٌش بملن النصر لرٌه الكوامله 15ن غرب المنطره:  بجهة

 مكتب عن 57961 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد دمحم رمضان -  35

 محمود احمد دمحم بملن طنطا شارع ج 7 بلون 18 عمار 2 شمه السالم حً:  بجهة ، عامه وتورٌدات عمومٌه مماوالت

 بمالة تجارة عن 57962 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم دمحم اسماء -  36

 احمد صابر حنان بملن الجدٌد الشارع عطوة ابو:  بجهة ،( ماركت سوبر) بالمطاعى

 مماوالت مكتب عن 57978 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده دمحم ابراهٌم بسام -  37

 العرب المماولون طرٌك االوسط الطرٌك 7 ن:  بجهة ،( واالنترنت لعمالةوا الكمبٌوتر تورٌد دون) عمومٌة وتورٌدات عمومٌة

 حسن عٌد فرج بملن

 مواد تجاره عن 52163 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالرزاق دمحم سعٌد -  38

 بدٌع دمحم/ بملن العبور حى شعراوى هدى من باهلل االٌمان ش 19 مربع 69 عماره السالم حى:  بجهة ، بناء

 مماوالت مكتب عن 45842 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمود تامر -  39

 عبدالهادى على هبه بملن علوى السابع الدور الٌاسمٌن برج الكوم شبٌن ش السالم حى:  بجهة ، عمومٌة

 مواد تجاره عن 52163 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالرزاق دمحم سعٌد -  41

 العبور حى البالبسه  الممصود عبد عبدهللا امال/  بملن التالتٌنى من متفرع ٌوسف ش وعنوانه رئٌسى محل له:  بجهة ، بناء

 االسماعٌلٌه 52163 برلم وممٌد 2114/9/11 فى 3316 برلم وممودع بناء ومواد عمومٌه مماوالت مكتب ونشاطه

 عصائر بٌع عن 57941 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوان عزٌز عدلى مٌنا -  41

 دمحم ابراهٌم طارق بملن الجمعٌات ارض 33 لطعة 51 بلون زاٌد الشٌخ:  بجهة ، وحلوٌات كرٌم واٌس

 تجاره عن 57941 برلم 21211317 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالسالم صالح دمحم -  42

 الغربى البر المخاضه عزبه سلطان ابو فاٌد:  بجهة ،(  واالنترنت والكمبٌوتر العماله تورٌد فٌماعدا) والتورٌدات الغذائٌه المواد

 ابراهٌم احمد صباح/ بملن

 مماوالت مكتب عن 45842 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمود تامر -  43

 عبدالرحمن عبدالوهاب محمود بملن كسفرٌت فاٌد:  بجهة ، عمومٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الغذائٌة المواد جارةت عن 57981 برلم 21211324 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم كمال دمحم هانى -  44

 حسنى محمود بملن الممابر بجوار الدبابات عطوة ابو:  بجهة ،( بمالة)

 بٌع عن 57959 برلم 21211316 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجرودى عبدهللا عٌد فوده احمد -  45

 احمد دمحم بملن االسالم وفجر 212 ش د/12 مربع38-السالم حى:  بجهة ،( واكسواراتها العسكرٌه المالبس دون)جاهزه مالبس

 احمد

 تجارة عن 57945 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل ٌوسف عبدالسالم فتحٌه -  46

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بملن صبرى عزبه الجدٌدة المصاصٌن:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 جاهزة مالبس مشغل عن 57949 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ احمد رباب -  47

 سالم على دمحم بملن فوزي عزبه سٌناء كوبري بلح ابو:  بجهة ،( واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)

 اجهزه تجاره عن 57934 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله مكى هاشم رجب -  48

 مكى هاشم ضاحى/  بملن دمنهور شارع 211 السالم حى:  بجهة ، جى دى

 ،( بٌع) خرده شونة عن 57933 برلم 21211312 فى لٌد ، 1611110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم ٌاسٌن -  49

 عطٌه دمحم السٌده/ بملن الطبى الكبٌربجوارالمركز التل:  بجهة

 تجارة عن 57955 برلم 21211315 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تهامً عبدالمنعم سعٌد شندي -  51

 عبدهللا نادٌه بملن البعر تل الكبٌر التل:  بجهة ، اعالف

 معرض عن 57981 برلم 21211324 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان على دمحم احمد مصطفى -  51

 على السٌد عبده بملن الجٌش شارع غرب المنطرة:  بجهة ، الغٌر لحساب واستبدال وشراء بٌع سٌارات

 مالبس بٌع عن 57984 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم بدٌر محمود نوره -  52

 دمحم سلٌم دمحم بملن فرٌد دمحم شارع 22 االفرنج:  بجهة ،( واكسسوارتها العسكرٌة المالبس دون)

 تجارة عن 57339 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عرابً على احمد سمر -  53

 ونشاطه عبدالرحمن دمحم بملن االلصر شارع 114 مصر عراٌشٌه ثانً حً عنوانه رئٌسً محل له:  بجهة ، واعشاب عطاره

 االسماعٌلٌه 57339 سجل برلم وممٌد 2121/3/8 فً 917 برلم المودع خٌاطه ورشه

 حداٌد تجارة عن 57948 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن خلٌل حسان اٌه -  54

 نصار دمحم محمود بملن الزراعه مسجد امام المعاهده شارع غرب المنطره:  بجهة ، وبوٌات

 تجارة عن 57339 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عرابً على احمد سمر -  55

 محمود عبدالحمٌد هبه بملن سورٌا شارع 42 الجدٌده المحطه اول حى:  بجهة ، واعشاب عطاره

 تجارة عن 57971 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز عبدالنعٌم فنجري سٌد -  56

 فنجري نجاح بملن الزراعٌه امون جمعٌه الكبٌر التل:  بجهة ، بالمطاعً بماله

 عمومٌه مماوالت مكتب عن 57976 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمٌد سالم كرٌر -  57

 عٌد عوده صالح/  بملن الجٌش شارع غرب المنطره:  بجهة ،

 تورٌد عن 57951 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عبدالحمٌد احمد امنٌه -  58

 عبدالحمٌد احمد بملن العاص بن عمر 33 عمار االفرنج اول حً:  بجهة ، نظافه وادوات ومستلزمات مكتبٌه مهمات

 مماوالت مكتب عن 57952 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن دمحم والء -  59

 دمحم دمحم احمد بملن 21لطعه 2شارع-البالح-المدٌمه الجامعه:  بجهة ، عمومٌه



 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

 مكتب عن 57967 برلم 21211321 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم السٌد فوزى رافت -  61

 الطبٌعه ذات المواد او المشعه المواد وتصدٌر استٌراد عدا وفٌما 6المجموعه من 36والفمره 19المجموعه فٌماعدا وتصدٌر استٌراد

 السٌد فوزى بملن بورسعٌد 7ن- بورسعٌد االسماعٌلٌه طرٌك:  بجهة ، االشعاعٌه

)  سٌارات معرض عن 57956 برلم 21211315 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم عٌد اشرف -  61

 عبدالكرٌم دمحم بسام بملن مطٌر اسامه مول غرب المنطرة:  بجهة ،( الغٌر لحساب استبدال - شراء - بٌع

 بٌع عن 57963 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمغٌث امٌن دمحم امٌن -  62

 حسن شحاته السٌد بملن 4 رلم محل فرٌد دمحم شارع 33 االفرنج اول حً:  بجهة ، وهداٌا ورجالً حرٌمً اكسسوارات

 بماله عن 57992 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح دمحم احمد مصطفى -  63

 منصور جمعه احمد ام/  بملن صالح ابو احمد الحاج عزبه 6 و 5 ن بورسعٌد االسماعٌلٌه طرٌك:  بجهة ، بالمطاعى

 مكتب عن 57993 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان دمحم منصور سلٌمان دمحم -  64

 نصار دمحم اسلٌمان بملن المعاهدة ش غرب المنطره:  بجهة ، زراعٌة وحاصالت فواكه تورٌد

 بماله عن 41315 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عطٌه عبدالرؤف احمد -  65

 احمد على السٌد/ بملن المزلمان بجوار الواصفٌه ابوصوٌر:  بجهة ، تموٌنٌه

 بماله عن 41315 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عطٌه عبدالرؤف احمد -  66

 برلم ومودع عبدالعاطى عطٌه عبدالروؤف/ بملن الواصفٌه وعنوانه تموٌنٌه بماله تجاره وعنوانه رئسٌى محل له:  بجهة ، تموٌنٌه

 االسماعٌلٌه 41315 برلم وممٌد 2117/4/8 فى 1386

 تعبئة عن 57985 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المراجع احمد حسن دمحم هٌثم -  67

 رزق مصطفى مصطفى بملن صوٌر ابو المناٌف:  بجهة ، بانواعه والمخلل الزٌوت

 معرض عن 57946 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم السٌد عفٌفى عزت عادل -  68

 السٌد عفٌفى عزت بملن االسماعٌلٌه ترعه اٌمن بر الكبرى البعالوه-المدٌمه المصاصٌن:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 57973 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم ٌاسمٌن -  69

 فؤاد احمد صالح بملن المدارس ش15-مصر ٌهعراٌش:  بجهة ،( واالنترنت والكمبٌوتر العماله تورٌد عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات

 دمحم

 وشوي تجارة عن 57974 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم حسن عبود -  71

 فاروق بشري بملن الجمعٌات ارض العاشره المجاوره 41 زاٌد الشٌخ:  بجهة ، اسمان

 تعبئة عن 57985 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المراجع احمد حسن دمحم هٌثم -  71

 بالعنوان انواعها بكافه ومخلالت وزٌوت وممرمشات سناكس مصنع نشاطه رئٌسى محل له:  بجهة ، بانواعه والمخلل الزٌوت

 23931 برلم وممٌد 2119/11/11 فى مودع 7193/2رلم لطعة من جزء السابعة الصناعٌة المنطمة السادات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،رأس(  واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)جاهزه مالبس مشغل  ،  شركة   وشرٌكها عوضٌن محمود عبدالرحمن حنان -  1

 ،( واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)جاهزه مالبس مشغل عن ، 57969 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 سالمان اسماعٌل بملن-البرالغربى 7ن-البلد ابوصوٌر:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

(   واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون)  جاهزة مالبس تجارة  ،  شركة   وشرٌكته المعصراوي عطٌه احمد احمد صالح -  2

 العسكرٌه المالبس دون)  جاهزة مالبس تجارة عن ، 57953 برلم 21211314 فى ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس

 احمد احمد صالح بملن الجباسات شارع غرب المنطره:  بجهة ،(  واكسسواراتها

 والكمبٌوتر العماله تورٌد دون)عامه وتورٌدات عامه مماوالت مكتب  ،  شركة   وشرٌكه متولً حسن سمٌر عرفات -  3

 دون)عامه وتورٌدات عامه مماوالت مكتب عن ، 57939 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس(  واالنترنت

 فتحى شٌماء بملن الكبٌر التل-الكورنٌش ش:  بجهة ،( واالنترنت والكمبٌوتر العماله تورٌد

   مالها ،رأس  الزراعٌة الحاصالت تصدٌر  ،  شركة   عبدالمحسن دمحم محمود دمحم وشرٌكه مسعود على حسٌن على شركة -  4

 طرٌك الواحة منتجع فاٌد:  بجهة ، الزراعٌة الحاصالت تصدٌر عن ، 57942 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111

 دمحم محمود دمحم بملن الصحراوى السوٌس اسماعٌلٌة

 911110111   مالها ،رأس  والورق والتغلٌف التعبئة مواد وتورٌد تجارة  ،  شركة   وشرٌكه خمٌس حافظ ابراهٌم رجب -  5

 زاٌد الشٌخ-الحرفٌٌن سوق89:  بجهة ، والورق والتغلٌف التعبئة مواد وتورٌد تجارة عن ، 57944 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 العمالة تورٌد دون) عمومٌة وتورٌدات عمومٌة مماوالت مكتب  ،  شركة   وشرٌكه  ابراهٌم عثمان على زكرٌا عمرو شركه -  6

 عمومٌة مماوالت مكتب عن ، 57988 برلم 21211328 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس(  واالنترنت والكمبٌوتر

 السٌد عطٌه سعٌد بملن المطار شارع المحطة صوٌر ابو:  بجهة ،( واالنترنت والكمبٌوتر العمالة تورٌد دون) عمومٌة وتورٌدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل التتعدٌ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   57561:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بغدادى دمحم دمحم السٌد دمحم   - 1

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   44122:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فهٌد سالمه هللا عبد دمحم   - 2

 عنه لالستغناء المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   49371:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اٌلٌا فهمى صفوت رومانى   - 3

 التجارة العتزال المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   25354:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الموجود عبد هاشم عالء   - 4

 التجارة العتزال المٌد شطب

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   37695:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم احمد الدكتور صٌدلٌه   - 5

 التجاره العتزال المٌد شطب  السجل

 المٌد شطب  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   29141:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم دمحم دمحم   - 6

 التجارة العتزال



 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

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   36392:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال عبدالسالم دمحم السٌد   - 7

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   51694:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خله وهبه نعٌم مٌال   - 8

 التجارة العتزال المٌد

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   41371:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود سمان دمحم ابراهٌم محمود   - 9

 التجاره العتزال المٌد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   33652:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العسال علً نصر خالد   - 11

 التجارة العتزال المٌد شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   33118:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عطٌه دمحمي   - 11

 التجارة العتزال المٌد

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   57481:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربٌنى دمحم ابراهٌم شاكر محمود   - 12

 التجاره العتزال المٌد شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   57594:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد الفولى عدلى اسالم   - 13

 التجارة العتزال المٌد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   55986:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم نصر ابراهٌم النصر سٌف   - 14

 التجاره العتزال المٌد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   51581:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحلوس احمد سلٌم فاروق   - 15

 التجارة العتزال المٌد شطب

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   15289:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم فرج السٌد عبدالمادر سٌد   - 16

 نهائٌا التجاره العتزال المٌد شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   17496:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم  احمد  سعٌد  على  دمحم   - 17

 التجاره العتزال المٌد شطب  السجل
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