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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 لطع تجارة عن 73337 برلم 23213519 فى لٌد ، 3333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن أبوالحسن دمحم أحمد -  1

 رجب مرسً سعد رزق هوٌدا/ملن - الجدٌده المناٌل - الخلٌج شارع - 3رلم عمار:  بجهة ، سٌارات غٌار

 ، بلدى مخبز عن 72939 برلم 23213539 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كامل رشاد عوض كامل -  2

 رشاد عوض رشاد/ ملن - الحواله عرب:  بجهة

 نمل مكتب عن 72915 برلم 23213539 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالعزٌز دمحم سماح -  3

 7 عمار عمارات السبع:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال

 السباعً مصطفى ممدوح/ ملن- 7 ش

 لتربٌة حظٌرة عن 72934 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دغٌدى دمحم عبدالحكٌم مروه -  4

 دغٌدى احمد دمحم عبدالحكٌم/ ملن -  شهاب شبرا:  بجهة ، والتسمٌن الحالبه المواشى وبٌع

 عن 72947 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد عبدالمعطى رشاد دعاء -  5

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 حافظ احمد دمحم احمد دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - خضره ابو عزبه

 بعد)   عمال نمل عن 72946 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم -  6

 -  7 شمه - عمارات السبع شارع:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل متنظٌ جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول

 السباعى مصطفى ممدوح/ بملن

 تجارة مكتب عن 72966 برلم 23213517 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الالدٌوس زكى مورٌد هانى -  7

 شهدى/ ملن - الملٌوبٌة - الخانكه - الخصوص - باهلل التوفٌك مسجد ش 1:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 الالدٌوس ملن شنوده

 مكتب عن 73348 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالبارى محمود دمحم -  8

 دمحم خطاب حمدى/  بملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر م - شلمان - الفمهاء درب ش:  بجهة ، هندسٌه واستشارات عامه مماوالت

 عن 73337 برلم 23213523 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم إبراهٌم عبدالحمٌد عطا شعٌب -  9

 شارع:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) تورٌدات مكتب عمومٌه وتورٌدات مماوالت مكتب

 حسن عبدالمنعم حسن/ملن - أبوزعبل ورش مساكن - الجٌش

 مخبز عن 72869 برلم 23213535 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مصطفى دمحم دمحم احمد -  13

 عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز/ ملن -الشرفا كفر:  بجهة ، الً نصف بلدي

 تورٌدات مكتب عن 72889 برلم 23213535 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسٌن علً سٌد -  11

 التوفٌمٌه ترعة شارع االؤل الدور فً شمه:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن)  عمومٌه

 السٌد ابراهٌم هاشم ام/ ملن  الخصوص

 مكتب عن 72994 برلم 23213518 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم دمحم عبدالحمٌد تجمٌال -  12

 - الشوبن:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 حمدان ابراهٌم دمحم شحات دمحم/  ملن - الملٌوبٌة - المناطر شبٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ونمل رحالت مكتب عن 73332 برلم 23213518 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاعود بدر دمحم طاهر -  13

 - الدٌنى المعهد ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال

 لاعود حسن بدر دمحم على/ ملن -  سندٌون

 تعبئة عن 72964 برلم 23213517 فى لٌد ، 553330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم احمد السٌد محمود -  14

 محسن/ ملن -الملٌوبٌة -بنها مركز -عاصم مٌت - ابوخلٌل عزبه شارع:  بجهة ،(  الطباعه عدا فٌما)  غذائٌة مواد وتغلٌف

 عبدالعزٌز عبدالعزٌز

 مكتب عن 72973 برلم 23213517 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج عبدالسالم سعٌد أسامه دمحم -  15

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العمالة تورٌد دون وذلن) ركاب نمل

 عبدالسالم سعٌد أحمد/ملن - البحرٌه الشعٌر جزٌرة

 صناعة عن 73377 برلم 23213524 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح ابراهٌم السٌد عبده -  16

 السٌد احمد عبدالسالم سٌده/ ملن -االحراز:  بجهة ، كنافة

 مكتب عن 41628 برلم 23213523 فى لٌد ، 5333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مالن اسكندر نجٌب مجدى -  17

 على للرلابة العامة بالهٌئة لذالن المنظمة للموانٌن طبما 6 عة 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا ٌما)  وتصدٌر استٌراد

 عبدالحفٌظ عبدالعزٌز رضا/  بملن - الدلتا ش6:  بجهة ،(  والوردات الصادرات

 حظٌرة عن 73386 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرلاوي عبدالعظٌم دمحم عصام -  18

 دمحم عبدالخالك السٌد عبدالخالك/ ملن -العطار مٌت:  بجهة ، المواشً وبٌع لتربٌة

 نمل مكتب عن 73361 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ٌونس حسٌن محمود دعاء -  19

 عرب:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) ورحالت عمال

 سالم على سالم على/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - الصوالحه

 ، بماله عن 73399 برلم 23213525 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم حسن سٌد عبدالمنعم ماهر -  23

 عطٌه التونى سعٌد اٌه/ ملن -  السٌاحى التمسٌم:  بجهة

 لتجارة معرض عن 73115 برلم 23213526 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزت سمٌح معرض -  21

 تهامى تهامى غنٌمى رتٌبه/ ملن - الكبرى العمار:  بجهة ، والدٌكورات الكهرباء مستلزمات

 اكسسوار عن 72933 برلم 23213539 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه غندور سالمه اسماء -  22

 عبدالهادى ابوزٌد فتحى/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - العمومى - سالمه الشٌخه كفر:  بجهة ،(  االنترنت عدا فٌما)  محمول

 محل عن 72935 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى سلٌمان دمحم دمحم كمال دمحم -  23

 عاصى دمحم دمحم كمال ماهر/ ملن - شبٌن كفر طرٌك:  بجهة ، منظفات

 مكتب عن 72958 برلم 23213517 فى لٌد ، 2333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى محمود عبدالعال دمحم احمد -  24

 عبده كمال مصطفى/ ملن -الملٌوبٌة -العبور -االول الحى -6 محلٌه -ب 71 عماره - 38 شمة:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 تسمٌن مزرعه عن 41557 برلم 23213534 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم دمحم دمحم زٌنهم دمحم -  25

 هاشم دمحم دمحم زٌنهم/ملن -الملٌوبٌه -بنها -طحله طرٌك -العطار مٌت:  بجهة ، ودواجن مواشى وبٌع

 ، سٌارات تجارة عن 72887 برلم 23213535 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فهمً دمحم احمد -  26

 احمد فهمً دمحم بملن - الخصوص بخٌت ابراهٌم ش:  بجهة

 تربٌة عن 72963 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد المنصف عبد حمادة -  27

 دبوس حسن احمد المنصف عبد بملن - سندبٌس:  بجهة ، مواشً  وتجارة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع حظٌره عن 72999 برلم 23213518 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض دمحم نجٌب دمحم نٌرمٌن -  28

 عبدالعاطى سعٌد هانى/ بملن - طحا كفر:  بجهة ، وحالبه تسمٌن مواشى

 فٌما] مطبعه عن 73333 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن حسٌن حامد حسٌن -  29

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واإلنترنت العسكرٌه والمالبس والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف إصدار عدا

 الهلٌلً عبدالحمٌد عزت/ملن - البلد للٌوب - المٌاه باجور شارع من - سالم عبدالمطلب شارع9:  بجهة ،[ لذلن

 فٌما) خردوات عن 73323 برلم 23213519 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم حبٌب عزت -  33

 حبٌب عزت صالح// ملن - نامول:  بجهة ،( والطباعه المستندات تصوٌر عدا

 فٌما) خردوات عن 73323 برلم 23213519 فى لٌد ، 13330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم حبٌب عزت -  31

 حبٌب عزت صالح// ملن - نامول:  بجهة ،( والطباعه المستندات تصوٌر عدا

 مكتب عن 73378 برلم 23213524 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود السٌد رمضان -  32

 الجنٌنه ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 محمود السٌد ماجده// ملن الملٌوبٌه- للٌوب- نما مٌت-

 وذلن) عمال نمل عن 73373 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم سٌد عادل دنٌا -  33

 شمه من غرفه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون

 منصور عزت علً معتز/ملن - ثانًال الحً - 1محلٌه- أ29عماره - 1رلم

 بٌع عن 73392 برلم 23213525 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن سلٌمان هللا نعم نادٌه -  34

 جرجس شفٌك مرٌد محب/ملن - كفرعطاهللا:  بجهة ،( الطباعة اإلنترنت إستخدام دون وذلن) محمول

 ونمل رحالت مكتب عن 73112 برلم 23213526 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض دمحم سالم حاتم -  35

/ بملن  - الفمهاء كفر:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال

 ابوالمجد ممتاز هارون

 اٌجار مكتب عن 73129 برلم 23213526 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدهللا كمال ناصر -  36

 حسن عبدهللا كمال/ ملن -  الحوفٌٌن مٌت:  بجهة ، معدات

 نمل عن 73135 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب مغاورى عاطف ساندى -  37

 بلون العائلى االسكان:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 عبدالسالم سٌد محمود/ بملن - 7 شمه 9 لطعه 17324

)    عمال نمل عن 73163 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل دمحم مصطفى -  38

 شمه 35 ت2 عماره الثامن الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 عبدالحكٌم سمٌر شرٌف/ بملن - 5

 

 مكتب عن 73175 برلم 23213533 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب جمال معوض بوسى -  39

 كفر:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 دمحم الطوخى محمود مسعد/ ملن -  منصور

 نمل عن 73174 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجور ابو احمد علً رجب دمحم -  43

 6 عماره م63 الترفٌهً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال

 فارس هللا عبد رضا/ ملن الملٌوبٌه العبور 6 ش



 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

 نمل مكتب عن 72858 برلم 23213534 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولً موسى علً إبتسام -  41

 - العٌاٌده عرب - شمه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال

 متولً موسى علً صباح/ملن

 حظٌرة عن 72935 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دغٌدى دمحم عبدالحكٌم امٌرة -  42

 دغٌدى احمد دمحم عبدالحكٌم/ ملن -  شهاب شبرا:  بجهة ، والتسمٌن الحالبه المواشى وبٌع لتربٌة

 تجاره عن 72981 برلم 23213517 فى لٌد ، 213330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لمر مسعود زكى انور دمحم حازم -  43

 انور دمحم صبرى/  بملن - التجاره كلٌه ش:  بجهة ،(  االنترنت عدا فٌما)  واكسسوراته محمول

)    عمال نمل عن 72933 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رضوان مهدى نٌفٌن -  44

 43 عماره م 63 الترفٌهى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 حمٌده دمحم دالٌا/  بملن - العبور - 2 شمه

 عن 72862 برلم 23213534 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد عباس دمحمي اللطٌف عبد دمحم -  45

 المجٌد عبد عباس دمحمي اللطٌف عبد/ ملن- الملٌوبٌه طوخ مركز الفمهاء كفر:  بجهة ، حالله صالون

 بعد)   عمال نمل عن 72877 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس احمد خالد دمحم -  46

 111 عماره 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول

 على احمد حسنى حمدى/ بملن - العبور - 12 شمه من غرفه

 بٌع عن 72918 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه دمحم عبدربه دمحم صدفه -  47

 جمال/ ملن -الملٌوبٌة -بنها -االشراف شارع -الثالث الدور ة-5 رلم عمار:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  طبٌه ومستلزمات اجهزة

 السٌد عبدالجلٌل رفمى

 مكتب عن 73342 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عامر ٌوسف لطفى خالد -  48

 سلٌمان دمحم سمٌر/ بملن - الصوالحه عرب:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 كافٌه عن 72974 برلم 23213517 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضوه دمحم الفتاح عبد سالمه ضٌاء -  49

 ضوه دمحم الفتاح عبد سالمه ملن- المناطر بنً ارض لابٌل ش:  بجهة ،(  اإلنترنت وإستخدام المصنفات عرض دون وذلن)  ومطعم

 العاب صالة عن 72991 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسٌن مرعً طه -  53

 عبدالجواد عبدالعزٌز عبدالجواد/ ملن -الجدٌده جمجرة:  بجهة ،( جٌم) رٌاضٌة

 73324 برلم 23213519 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حظ دمحم ابراهٌم عبدالمحسن سمٌر مصطفى -  51

 ابراهٌم دمحم عبداللطٌف/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - الكبرى اجهور:  بجهة ، ومجمد طازج غذائٌه مواد تورٌدات عن

 مكتب عن 73328 برلم 23213523 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاب حسن عفٌفى مسعد بالل -  52

 عزبة - دٌاب ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) رحالت

 امٌن فتحى سعاد/ ملن - السوق

 مماوالت عن 73356 برلم 23213523 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم أحمد دمحم أحمد -  53

 منشٌة - عرابً أحمد شارع 149:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) عامه وتورٌدات

 عوض حسٌن دمحم أحمد/ملن - رٌاض عبدالمنعم

 محل عن 39935 برلم 23213531 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى ٌوسف حامد حسٌنى حسن -  54

 دمحم على دمحم على/ بملن  - الكبرى اجهور:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع

 مكتب عن 73353 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم هللا عبد دمحم مصطفً -  55

 عبد دمحم// ملن- الملٌوبٌه- بنها- نمٌاس:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) تورٌدات و مماوالت

 هاشم هللا



 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 73374 برلم 23213524 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود امام عبدالداٌم ابوالفتوح -  56

 - الحصه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 عبدالداٌم ابوالفتوح اشرف/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م

 عن 73381 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى احمد السٌد على احمد سٌد على -  57

 عبدالصادق مصلح عصام/ بملن -  العطار مٌت:  بجهة ، مواشى بٌع حظٌره

 كفر:  بجهة ، بماله محل عن 73139 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعزم بماله -  58

 مرعى دمحم حسن  فكٌه/ ملن - اسكندرٌه مصر طرٌك ش - الجزار

 ،(  مشوٌات)  مطعـم عن 73391 برلم 23213525 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي مشوٌات -  59

 عبدالرازق دمحم حنان/ ملن -االلطان حلمة ش:  بجهة

 تورٌد عن 73132 برلم 23213525 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضٌف عبدالاله جمال دمحم -  63

 دمحم منى/ ملن -الخصوص -الترعة ش من -السنان جمال:  بجهة ،(  والكمبٌوتر واالنترنت العمالة تورٌد عدا فٌما) االطفاء اجهزة

 ٌوسف زكرٌا

 عن 73137 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمان الشحات عبدالحمٌد رضا نجالء -  61

 ٌسن رجب هٌام/  بملن - الملٌوبٌه - بنها م - المتٌنى عزبه - سرور عبدالعاطى ش:  بجهة ، غذائٌه مواد تجاره

 مكتب عن 72854 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على عبدالرحمن ٌاسر -  62

 شمة -3 عمارة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال نمل

 ابراهٌم كمال رفعت/ ملن -137

 مكتب عن 72864 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود رزق عواطف -  63

 شبرا:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 عبدالعظٌم عبدالرحمن عبدالعظٌم/ ملن -هارس

 عن 73314 برلم 23213519 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخوض رمضان عواض سٌد دعاء -  64

/ بملن - البلد للٌوب - عواض سٌدى ش من الصدٌك ابوبكر ش:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس مشغل

 سٌد مصطفى دمحم

 عن 72866 برلم 23213534 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحرٌري عبدالفضٌل مصطفى فتحً -  65

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 عبدالرحمن علً زهران دٌاب/ ملن - المنٌره

 لطع تجاره عن 72896 برلم 23213536 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاٌد محمود بكر عجمى -  66

 ابراهٌم ابراهٌم محمود/ بملن - للٌوب - حلفا مٌت - المخازن ش:  بجهة ، سٌارات غٌار

 رحالت مكتب عن 72951 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السٌد ٌسرى امٌن -  67

 الدٌن صالح عزبة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 لٌله موسى على السٌد ٌسرى/ ملن - الملج -

 محل عن 73234 برلم 23213531 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد دمحم حسٌن سلٌم مصطفى -  68

 عٌد دمحم حسٌن سلٌم/ ملن -الغدٌري عرب:  بجهة ، للمعجنات

 تجاره عن 73322 برلم 23213519 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر ابراهٌم بندارى زكرٌا -  69

 سالم السٌد منى/  بملن - الجزٌره طنط:  بجهة ،(  االنترنت عدا فٌما)  محمول وخدمات اكسسوار

 ، تموٌنٌة بمالة عن 67227 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى احمد دمحم صفٌه -  73

 علً دمحم شاكر احمد/ ملن -دندنا:  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

 لبٌع متجر عن 72874 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد عبدالحافظ دمحم -  71

 شعالن السٌد هاشم دمحم/ ملن -التجارة كلٌة ش:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  الجاهزه المالبس

 سحب عن 72882 برلم 23213535 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكٌه دمحم غنٌمً رمضان اسالم -  72

 - الجنٌنه حً:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) الكهربائٌه األسالن وتورٌدات وتغلٌف

 دمحم غنٌمً رمضان دمحم/ملن - باسوس

 مكتب عن 73317 برلم 23213519 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عطٌه سالم عبدالنبى -  73

 م - المحطه للٌوب - عٌد دمحم ش من مستجد ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  وتورٌدات عامه مماوالت

 عطٌه سالم تامر/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب

 معرض عن 73331 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد عبدالمنعم سمٌر رامى -  74

 فؤاد فتحى دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - ناى - شلبى عزبه مدخل:  بجهة ،(  االنترنت عدا فٌما)  محمول تلفون اجهزه بٌع

 73353 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى عبدالسمٌع عبدهللا فتٌحه/ د صٌدلٌة -  75

 دمحم على دمحم/ ملن - الخصوص طرٌك باشا حوض شلبى ابراهٌم ش:  بجهة ، صٌدلٌه عن

 صٌدلٌه عن 73357 برلم 23213523 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامً دمحم طارق مٌهاد/ صٌدلٌة -  76

 سالم التهامً دمحم طارق/ ملن - الشرطه مركز بجوار الشرلً الشرلاوٌه شارع33:  بجهة ، عامه

 جاهزه مالبس بٌع عن 73397 برلم 23213525 فى لٌد ، 23330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رجب دمحم حسن -  77

 عفٌفى ٌوسف عبٌر/ ملن -الغزاوٌه لرٌة:  بجهة ،( وإكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا وذلن)

 وذلن) عمال نمل عن 73382 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد بدر رٌاض حسٌن -  78

 - 7شمه - 2غرفة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون

 السباعً مصطفى ممدوح/ملن - األول الحً - عمارات السبع - 7عمار

 لطع تجارة عن 73135 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عوض دمحم دروٌش -  79

 دمحم دروٌش عبدالرحمن/ملن - حلفا مٌت - مطرود دمحم شارع 24:  بجهة ، السٌارات خردة غٌار

 عن 73113 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌسً مجاهد كمال عبدهللا مشٌره -  83

 السٌد دٌاب عبدالرحمن دمحم محمود/ملن - الصفا:  بجهة ، بلدي مخبز

 عن 73164 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى -  81

 حسن عبدالرازق حسن/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - المشٌش:  بجهة ، كشرى بٌع

 تورٌدات عن 73123 برلم 23213526 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والفاكهه الخضار لتورٌد شرٌف -  82

 احمد دمحم على/ ملن -9 رلم شمه -8 محلٌه -98 رلم عمار-35 شارع:  بجهة ، وفاكهه خضار

 تجارة عن 73151 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان دمحم عبدالفتاح دمحم -  83

 احمد رشاد اٌمن/ ملن -  الصغرى اجهور - رشاد اٌمن ش:  بجهة ، والبطارٌات االطارات

 عمال نمل عن 72853 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرالً محمود هللا عبد دمحم -  84

 35ت 25- عماره الثامن الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 الحكٌم عبد سمٌر شرٌف// ملن- الملٌوبٌه العبور 53ش

 سوبرماركت عن 72865 برلم 23213534 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهٌم سٌد رشدي هدٌر -  85

 صلٌب مورٌس ناجح/ ملن - األول الحً - الفارسً سلٌمان شارع - الحجاز سنتر- 33رلم محل:  بجهة ،( غذائٌه مواد تجارة)

 انتاج عن 53363 برلم 23213519 فى لٌد ، 733330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوستٌت ابراهٌم حسنٌن طارق -  86

 باطه عبدالحمٌد ابراهٌم/ بملن -  نوب طحا:  بجهة ، والدواجن المواشى وبٌع



 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 72938 برلم 23213513 فى لٌد ، 5333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف محمود الدٌن حسام اسراء -  87

 على للرلابة العامة بالهٌئة لذلن المنظمة للموانٌن طبما 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما) وتصدٌر استٌراد

 عرالً عبدالممصود اسامه/ ملن -بلتان:  بجهة ،( المصرٌة والواردات الصادرات

 مالبس بٌع عن 72928 برلم 23213513 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ ابراهٌم فؤاد عادل -  88

 عبدالحافظ ابراهٌم فؤاد عادل/ ملن -  الدائرى الطرٌك بجوار نما مٌت:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة

 72971 برلم 23213517 فى لٌد ، 2533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صاج ومواسٌر وعلب الحدٌد لتجارة لندٌل -  89

 لندٌل احمد دمحم عامر/ ملن -الملٌوبٌة - المناطر شبٌن -جهٌنه عرب:  بجهة ، صاج ومواسٌر وعلب حدٌد محل عن

 لبٌع محل عن 72975 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم ٌاسٌن عزت عصام -  93

 عبدالعزٌز نصرالدٌن مها/ ملن -الملٌوبٌة -بنها - طٌبه برج -ندا فرٌد شارع 5:  بجهة ، الموباٌالت وصٌانة

 مكتبة عن 72925 برلم 23213513 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطً دمحم علً ٌحً حسٌن -  91

 دمحم العابدٌن زٌن امال/ ملن -الجزٌرة طنط:  بجهة ،(  المستندات وتصوٌر الطباعة عدا فٌما)  وخردوات

 مكتبه عن 73341 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزٌز صالح اٌمان -  92

 حسنٌن تهامى عبدالغنى اشرف/ ملن  بلتان- الدٌنى المعهد ش:  بجهة ، المستندات تصوٌر عدا فٌما وخردوات

 عن 72879 برلم 23213535 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم محمود زٌنب/  د صٌدلٌه -  93

 امٌن عباس دمحم/ بملن - بنها - بطا كفر:  بجهة ، صٌدلٌه

 جمجره:  بجهة ، صٌدلٌه عن 72883 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن صٌدلٌه -  94

 رضوان عبدالحمٌد مصطفى ورثه/ بملن -  نصر سمٌر الحاج مسجد بجوار الجدٌده

 بٌع عن 72969 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مرسى محمود رافت امال -  95

 بدوى محمود دمحم محمود/ ملن -  الشوبن:  بجهة ، حٌه طٌور

 ، كشرى محل عن 72949 برلم 23213511 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه السٌد صالح سعٌد -  96

 عبدالعزٌز اسماعٌل حازم/ بملن - النعناعٌه:  بجهة

 عن 72952 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمراٌا الزجاج وبٌع لتجاره الطوخى -  97

 احمد السٌد عبدالباسط/بملن -نوى:  بجهة ، والمراٌا الزجاج وبٌع تجارة

 تجارة عن 73232 برلم 23213531 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم شٌبوب حمدي شٌماء -  98

 عبدهللا موسى مختار الدٌن حسام/ملن - النمراشً شارع:  بجهة ،( وإكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا وذلن) جاهزة مالبس

 مكتب عن 73339 برلم 23213523 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب على رفعت عبدالهادى -  99

 الجامع ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 عبدالهادى على رفعت/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - سالمه الشٌخه كفر - الكبٌر

 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصواف عبدالرازق دمحم عبدالهادي دمحم رابعه -  133

 دمحم عبدالهادي دمحم عبدالرازق/ ملن -ابوخضرة عزبة:  بجهة ، غذائٌة مواد تورٌدات مكتب عن 73359

)  كرتون مصنع عن 73134 برلم 23213526 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم السٌد دمحم احمد -  131

 دمحم محمود عبدالعاطى/ ملن -  النجار زاوٌة - العمومى شبٌنى مصرف ش:  بجهة ،(  الطباعه عدا فٌما

 مصنع عن 73117 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه موسى دمحم سٌد دمحم -  132

 عبدالحى فتحى عبدالحى/ ملن -ابوسنه -الروضه حوض -اسكندر مصرف شارع:  بجهة ، المعادن وتشغٌل لتشكٌل



 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

 كشرى بٌع محل عن 73193 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علٌان دمحم فاطمه -  133

 السٌد احمد الهادى دمحم سمٌر/ ملن - امٌاى:  بجهة ،

 مكتب عن 72933 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لناوى دمحم على عبدالمنعم هند -  134

 -7 شمه 3 عمارة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال نمل

 ابراهٌم كمال رفعت/ ملن -الترفٌهى الحى

 مزرعة عن 64351 برلم 23213513 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسٌرى احمد فوزى احمد -  135

 دمحم الدسولى ابراهٌم/ ملن -العمار كفر:  بجهة ، دواجن وبٌع تربٌة

 73318 برلم 23213519 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحشاش ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد دعاء -  136

 شرٌف دمحم عبدالظاهر محمود/  ملن - سندٌون - سابك ربٌع ش:  بجهة ، عمومٌه مماوال مكتب عن

 مكتب عن 72948 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوى احمد عبداللطٌف الهام -  137

 - البوسطه ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال نمل

 عوض حجازى احمد جمال سعٌد/ ملن - سرٌالوس

 عن 72955 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحات منسً سالمه احمد رضا -  138

 ابراهٌم جاد عطٌة نحمده/ ملن -تمٌم بنً تل:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما)  نظافة اعمال مكتب

 رحالت مكتب عن 72972 برلم 23213517 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل بٌومى السٌد صابر -  139

 - المشروع ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 السٌد صابر دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - المدٌنه مجلس خلف

) كافٌه عن 72993 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االطفٌحى سٌد عبدالفتاح حماسه -  113

 عٌسى عمرو مهند/ بملن - حافظ عبده ش:  بجهة ،( اإلنترنت وإستخدام المصنفات عرض دون وذلن

 بٌع عن 73313 برلم 23213519 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌو عبدالعال حسٌن سٌد والء -  111

 حسٌن فرحات محمود/ ملن -الثالثاء سوق ش:  بجهة ، وكراسً مراتب

 عن 73338 برلم 23213519 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور ذهنً العربً دمحم ربٌع خالد -  112

 نعامه عمر عبدالحلٌم السٌد/ ملن -بطا:  بجهة ، مشروبات وبٌع تحضٌر

 تربٌة حظٌرة عن 72851 برلم 23213534 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عزب صفوت دمحم -  113

 سعد عزب صفوت/ ملن -الصغرى المنشاة:  بجهة ، وحالبه تسمٌن مواشً وبٌع

 عن 72863 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال محمود شحاته فوزي عبٌر -  114

 رمضان وجٌه دمحم/  بملن امٌاي الوسط سكة ش:  بجهة ، مطبخ وبالستٌكات  رفاٌع

 ورشة عن 72881 برلم 23213535 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجً احمد عٌسى محمود -  115

 رمضان اسماعٌل مصطفى همت/ ملن -الشمر:  بجهة ، نجارة

 تجارة عن 72892 برلم 23213536 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرشد على دروٌش ابراهٌم -  116

 جادو دمحم سٌد/ ملن -  الجواٌده جامع بجوار سندبٌس:  بجهة ، بناء مواد

 فٌما)  مكتبه عن 72982 برلم 23213517 فى لٌد ، 213330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم عمادالدٌن اٌمان -  117

 مودمح رفعت دمحم/  ملن - العلوم كلٌه ش:  بجهة ،(  االنترنت استخدام ودون لمستندات تصوٌر عدا

 مصنع عن 13231 برلم 23213518 فى لٌد ، 5333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالحجاج ٌوسف فرٌد لناوى -  118

 عرٌان سمٌر مٌنا/ ملن - الهالٌله شارع:  بجهة ، موازٌن وتجارة تجمٌع



 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

 تجاره عن 73358 برلم 23213523 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمود احمد جمال -  119

 طه دمحم عباس// ملن- الملٌوبٌه- طوخ- الفمهاء كفر:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 مكتب عن 73366 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم عبدالفتاح دمحم محمود -  123

 جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد و العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه وتورٌدات بالسٌارات نمل

 سالم دمحم عبدالفتاح سمٌر/  بملن - الملٌوبٌه - بنها م - طحله:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم

 رخام ورشة عن 73126 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواش دمحم عٌد مصطفى -  121

 دسولى حواش دمحم عٌد/  ملن - دندنا:  بجهة ،

 73167 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم بشٌر ٌاسمٌن/  الكتوره صٌدلٌه -  122

 ٌوسف مصطفى ابوبكر/  بملن - الملٌوبٌه - بنها م - وروره - الترعه ش:  بجهة ، صٌدلٌه عن

 نمل عن 73143 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحاوى عبدالمرٌد المرشى -  123

 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 دمحم مصطفى دمحم/ بملن - 8 شمه 7513 عماره

 عن 73155 برلم 23213527 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى احمد معوض عرفه حاتم -  124

 عاطف سامح و عنتر محمود و سعٌد اسالم/ ملن -  االستاد شرق عمارات ندا فرٌد ش:  بجهة ،(  الماكوالت وبٌع لتحضٌر)  مطعم

 صالون عن 73116 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن رمضان دمحم -  125

 عبدهللا حسن رمضان/  بملن-  الجدٌده جمجره:  بجهة ، حالله

 عن 73233 برلم 23213531 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صمر عبدالحلٌم السٌد عبدالسالم إسالم -  126

 حدود وفً النشاط لممارسة الالزمه والتراخٌص الموافمات على الحصول بعد وذلن) للمستشفٌات أكسجٌن إسطوانات تغٌٌر

 صمر عبدالحلٌم السٌد عبدالسالم/ملن - المرٌج:  بجهة ،( لذلن المنظمة والموانٌن واللوائح المرارات

 مكتب عن 73133 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده دمحم عبدالرازق دمحم اكرم -  127

 حموده دمحم عبدالرازق دمحم/ ملن -للما -الحرابوه مسجد ش:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 توزٌع عن 73148 برلم 23213527 فى لٌد ، 3333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافعى دمحم احمد سٌد محمود -  128

 عمر على عبدالعاطى اٌمان/ ملن -  الحصافه كفر:  بجهة ،(  الطباعه عدا فٌما)  الغذائٌة المواد وتعبئة

  عمال نمل عن 73179 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد سٌد ابراهٌم -  129

 9 عماره م63 الترفٌهى الحى:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 زمزم على كمل مصطفى/ ملن - 35 ش

 تجارة عن 72899 برلم 23213539 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌف عبدالممصود حسٌن اٌمن -  133

 العاٌدى مصطفى عبدهللا جمال/ ملن - بلمس - طه سعد ش:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 حظٌره عن 72937 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال سٌد عبدالعال شرٌن -  131

 على عبدالظاهر احمد/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - طحا كفر:  بجهة ، االلبان وانتاج وبٌع وتسمٌن حالبه مواشى تربٌه

 رحالت مكتب عن 72943 برلم 23213511 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن دمحم علً لمٌاء -  132

 الدور حجره:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 عبدالرحمن علً انزهر دٌاب/ ملن - المنٌره - 1 رلم بالعمار - األرضً

 نمل عن 72932 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌونس عوض دمحم ممدوح امانى -  133

 م 63 الترفٌهى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 حمٌده دمحم دالٌا/ بملن - العبور - 2 شمه 43 عماره



 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

 تاجٌر مكتب عن 72916 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالوهاب عٌد دمحم -  134

 ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) الغٌر لحساب بالسٌارات ونمل معدات

 رزق احمد عٌدعبدالوهاب/ ملن - السفاٌنه:  بجهة

 مكتب عن 72973 برلم 23213517 فى لٌد ، 153330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى حجاج دمحم عاطف -  135

 - شبٌن منٌه - الدٌنى المعهد ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت

 عبدالعزٌز رضا ابتسام/ ملن

 عن 72963 برلم 23213517 فى لٌد ، 5333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن منسً دمحم حسٌن مصطفى -  136

 - الخامس بالدور شمه:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) عمومٌه وتورٌدات مماوالت مكتب

 مصطفى منسً دمحم حسٌن/ملن - عبدالعزٌز أحمد البطل شارع

 مكتب عن 73346 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدحدح على السٌد زكرٌا رحاب -  137

 كفر:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال ونمل رحالت

 عبدالسالم مصطفى عماد/ بملن - شبٌن

 عن 73333 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح إبراهٌم عبدالعزٌز محمود -  138

:  بجهة ،( والدولً اخلًالد البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 عبدالفتاح إبراهٌم عبدالعزٌز/ملن - فاضل عزبة

 محل عن 72848 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالرحٌم ظرٌف مؤمن -  139

 عبدالفتاح حسن احمد/ بملن - الخٌرٌه المناطر - البرادعه:  بجهة ، عصائر

 وذلن) عمال نمل عن 72849 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سالم سٌد احمد -  143

 ش 64- عماره المستمبل الثامن الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 طه دمحم سٌد/ ملن- الملٌوبٌه العبور 2

 الدعاٌه عن 73364 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحاج على مصطفى اسالم -  141

 ،(  الالمه التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  واالعالن

 على جالل ٌاسر/ ملن - عماره 25 ال مساكن:  بجهة

 صٌدلٌه عن 73372 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد محمود احمد دمحم ساره -  142

 احمد دمحم// ملن- مصلح طرٌك الحدٌد السكه غرب ش-- الخانكه:  بجهة ،

 عن 73372 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد دمحم ساره/الدكتوه صٌدلٌه -  143

 احمد دمحم// ملن- مصلح طرٌك الحدٌد السكه غرب ش-- الخانكه:  بجهة ، صٌدلٌه

 مماوالت مكتب عن 73235 برلم 23213531 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار السٌد دمحم السٌد -  144

 دمحم احمد سهٌر/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - منصور كفر:  بجهة ، عامه

 عن 73383 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن سلٌمان دمحم سلٌمان مصطفى -  145

 سلٌمان/  ملن - جهٌنه عرب:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات مماوالت مكتب

 شاهٌن مانسلٌ دمحم

 73389 برلم 23213524 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حلمى عبدالعزٌز سامر عبدالعزٌز -  146

/ ملن - البماشٌن:  بجهة ،(  االنترنت استخدام ودون الكمبٌوتر عدا فٌما)  ودش محمول اجهزة وصٌانة محمول اكسسوارات بٌع عن

 موسى حلمى عبدالعزٌز سامح

 نمل عن 73379 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحٌله عوض إبراهٌم جمال عالء -  147

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن) عمال

 السباعً مصطفى ممدوح/ملن - األول الحً - عمارات السبع - 7عمار - 7شمه - 2غرفة



 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

 مكتب عن 73133 برلم 23213525 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبً سٌد توفٌك سٌد -  148

( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن) عمال ونمل رحالت

 عبدالنبً سٌد توفٌك جمال/ملن - الشرفا كفر:  بجهة ،

 مكتب عن 73121 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر رزق سٌد فوزي سٌد -  149

( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن) عمال ونمل رحالت

 عبدالممصود عبدهللا إبراهٌم هدى/ملن - البرادعه:  بجهة ،

 ورشه عن 73195 برلم 23213533 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم العزٌز عبد دمحم رجب -  153

 طلبه الطوخً سهٌر// ملن- الملٌوبٌه- طوخ- بلتان زاوٌه:  بجهة ، معدات صٌانه

 مماوالت عن 73118 برلم 23213526 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عٌد السٌد اٌمن -  151

 نعٌمه/ ملن -الجزار كفر - السرٌع الطرٌك:  بجهة ،(  االنترنت والكمبٌوترو العمالة تورٌد عدا فٌما)  عمومٌة وتورٌدات عمومٌة

 شحاته حسن عبدالفتاح

 كمبٌوتر العاب عن 73184 برلم 23213533 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌسٌن عطٌه خالد ادهم -  152

 دمحم رضا دمحم/ بملن -  البلد وسط - الزلازله ش13:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما) 

 ، بوٌات محل عن 73185 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج بشري اسحك نبٌل -  153

 فرج بشري اسحك// ملن- الملٌوبٌه- العبور- العماد عباس ش 18395 لطعه 8 محل:  بجهة

 مغسله عن 72957 برلم 23213517 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فانوس صلٌب إبراهٌم رومانً -  154

 العابدٌن زٌن عاطف/ملن - األصفر الجبل - غمر حوض - البناء نبٌل شارع:  بجهة ، مالبس

 عن 72876 برلم 23213535 فى لٌد ، 153330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرٌف جوده حمدان مصطفى -  155

 والموانٌن واللوائح المرارات حدود وفً النشاط لممارسة الالزمه والتراخٌص الموافمات على الحصول بعد وذلن) فراخ مزرعة

 الشرٌف حمدان جوده/ملن - كفرالصهبً:  بجهة ،( لذلن المنظمة

 عن 72917 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاحون لاسم محمود محمود عالء -  156

 - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر - السٌاحى التمسٌم - 2 شمه 1 مدخل - 74 بلون:  بجهة ،(  كشرى)  ماكوالت وبٌع تحضٌر مطبخ

 احمد معوض وفاء/  بملن

 ورشة عن 73326 برلم 23213523 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل شحاته مٌخائٌل رضا -  157

 مٌخائٌل/ملن - سرٌالوس - الحلف حوض - عبدالرحٌم أحمد مخزن بجوار - كامل مصطفى شارع:  بجهة ، أنترٌهات تصنٌع

 مٌخائٌل شحاته

 عن 73355 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدالمرٌد عبادي عبدالمجٌد -  158

 دمحم السٌد كوثر/ ملن -طحانوب:  بجهة ،(  االدوٌة عدا فٌما)  طبٌه ومستلزمات تجمٌل مستحضرات

  نمل مكتب عن 72886 برلم 23213535 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالخالك فتحى دمحم -  159

/ بملن - بنها - ابوزهرة كفر:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 عبدالخالك فتحى سامح

 عن 73335 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر عبدالعزٌز دمحم وجٌه عزٌزه -  163

 اسماعٌل عٌد ابراهٌم جمال/  ملن  الحمام كفر - صابر عزبه:  بجهة ،(  المواشى وبٌع لتربٌه) مواشى معلف

 دعاٌه مكتب عن 73369 برلم 23213524 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكر كامل سمري مٌنا -  161

 ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما)  واعالن

 سكر كامل سمري/  بملن - الملٌوبٌه - الخانكه م - العٌاٌده عرب - الدبس حوض - السالم ش:  بجهة



 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

 73387 برلم 23213524 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعودى عبدالحمٌد عبدالمغٌث مصطفى دمحم -  162

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب عن

 دمحم عزالدٌن ابراهٌم سامح/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - الحدٌد السكه غرب - االطباء ش

 73365 برلم 23213523 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سوٌلم الموجود عبد الباسط عبد هادي -  163

 المصود عبد اسماعٌل سمر// ملن- الملٌوٌه-بنها- الرمله:  بجهة ، حالبه مواشً وشراء بٌع عن

 مصنع عن 73385 برلم 23213524 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن مصطفى أشرف دمحم -  164

 حسانٌن مصطفى أشرف/ملن - باسوس - زعٌمه شبل شارع:  بجهة ، بالستٌن مواسٌر

 معلف عن 73119 برلم 23213526 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر عبدالرحمن دمحم محمود -  165

 جعفر دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم/ ملن - الكبرى اجهور - الرجبه ترعه:  بجهة ، وتسمٌن حالبه مواشى لتجارة

 مكتب عن 73393 برلم 23213525 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفٌك عبدالشكور نادر -  166

 -البرادعه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال ونمل رحالت

 خلٌل توفٌك عبدالشكور عالء/ ملن

 مكتب عن 73134 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر السالم عبد خضر حسن -  167

 مسجد ش:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   ورحالت عمال نمل

 جابر السالم عبد خضر حسن/ بملن - م السبٌل كفر المصطفً

 عن 73142 برلم 23213527 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالممصود الطوخى السٌد نبوٌه -  168

 كفر:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 نوٌشى ابراهٌم مصطفى نحمده/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ - منصور

 عن 72923 برلم 23213539 فى لٌد ، 513330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي عبدالمحسن جمال عبدالمحسن -  169

 الجندي عبدالمحسن جمال/ ملن -طحلة:  بجهة ، الحالبه المواشً وبٌع تربٌة

 ، بمالة عن 73149 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرخ السٌد العابدٌن زٌن عاٌده -  173

 شحاته احمد هنداوي ابراهٌم/ ملن -الملٌوبٌة -شكر كفر مركز -الكبرى المنشاة:  بجهة

)    عمال نمل عن 73161 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن دمحم بهاءالدٌن -  171

 23 عمارة متر 36 الثامن الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 محمود ٌحى طارق/ بملن -

 بٌع محل عن 36697 برلم 23213531 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبٌد الٌزٌد ابو أشرف -  172

 عبدالمادر دمحم عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع/  ملن - الملٌوبٌه -  طوخ - لرلشنده - 2 محل:  بجهة ، سٌارات كاوتش

 تربٌة عن 64734 برلم 23213533 فى لٌد ، 153330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سالمه حسن سامى هشام -  173

 عبداللطٌف عبدالرحمن امال/ ملن -الزراعة عزبة:  بجهة ، مواشً وبٌع

 مكتب عن 73169 برلم 23213527 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى احمد السٌد مصطفى -  174

 صاوى ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 مصطفى سالم حسن حنان/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - البحٌرى

  عمال نمل عن 73144 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبدالعال محمود دمحم -  175

 عماره 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 احمد ثروت حسٌن/ بملن - 8 شمه 542

 بٌع عن 73183 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادرٌس هللا عوض بحر عبٌر -  176

 محمود دمحم سالمه/ بملن -  االول الحى - 33 رلم محل مكه مول:  بجهة ، خٌاطه واكسسوارات خٌوط وتجاره خردوات



 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

 معرض عن 73173 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد سٌف عبدهللا هانى -  177

 توفٌك المصرى منصور/ بملن - الحدٌد السكه بجوار ابوخضره عزبه:  بجهة ، تون تون بٌع

 تجهٌز عن 73189 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواص سلٌم ابراهٌم فتحٌه -  178

 مرسً داود ابوالغٌط احمد/ ملن -الفلل -الفتح مدرسة بجوار -الفحص كوبري ش7:  بجهة ، والمشروبات الماكوالت وبٌع

 ، تموٌنٌة بمالة عن 73191 برلم 23213533 فى لٌد ، 13330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كٌالنً عزب دمحم وهمر -  179

 عبدالوهاب عبدالحلٌم سٌد علً/ ملن -رماده كفر -الدٌن صالح ش:  بجهة

 رحالت مكتب عن 73182 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم محمود رشا -  183

 سالم ابو مسجد ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 الحلوانى على دمحم على/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - طنان -

 برلم 23213531 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى احمد عطٌه سعٌد احمد/  الدكتور صٌدلٌه -  181

/  بملن - الملٌوبٌه - العبور - العبور فدان 2633 منطمه - الكرامه منطمه 6 التجارى المركز 7 محل:  بجهة ، صٌدلٌه عن 73198

 منسى احمد عطٌه سعٌد احمد

 عن 73131 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً محمود عبدهللا محمود عبدهللا -  182

 الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 عواد أحمد حسٌن مصطفى/ملن - الملٌوبٌه - طوخ مركز - سنهره:  بجهة ،( والدولً

)    عمال نمل عن 73147 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم ناصر مصطفى -  183

 عماره 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 دمحم مصطفى دمحم/ بملن 8 شمه 7513

 نمل عن 73163 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مرسى ابراهٌم طاهر -  184

 1 محلٌه الثانى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 عزت على معتز/ بملن - أ 29 عماره

 مطعم عن 73136 برلم 23213526 فى لٌد ، 2533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر عبدالعزٌز مجدي رانٌا -  185

 منصور نصر عبدالعزٌز مجدي/ ملن -الزراعٌه البحوث بجوار -االهالً عزبة:  بجهة ،(  بحرٌه واكالت مشوٌات)  وكافٌترٌا

 مكتب عن 73113 برلم 23213526 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالع حسن دمحم دمحم احمد -  186

 ابوزعبل - ابوزعبل شباب مركز بجوار امٌن لاسم ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 دمحم محمود سعٌده/ بملن -

 مماوالت مكتب عن 73181 برلم 23213533 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد ابراهٌم احمد -  187

 البٌطار دمحم احمد ابراهٌم/ ملن -الغٌط ابو منشٌة:  بجهة ، مركزى وتكٌٌف

 مصنع عن 73194 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد شحات السٌد طارق -  188

 الشحات السٌد حاتم/ ملن -باسوس -رستم عزبة:  بجهة ، الكهربائٌة والكابالت االسالن لتصنٌع

 72857 برلم 23213534 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكٌر ابراهٌم عبدالمطلب سٌد رضا محمود -  189

 امٌن ابراهٌم/ ملن - السعودي معرض -ابوزعبل:  بجهة ،( والعمالة واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما) منزلٌة ادوات تورٌد مكتب عن

 موسى

 تجاره عن 72931 برلم 23213539 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل دمحم سٌد عصام محمود -  193

 هالل دمحم سٌد عصام/ بملن -  للٌوب - البطىء الطرٌك - البٌبسى ش ابوسنه:  بجهة ، المعادن وتشكٌل وتشغٌل

 عن 73335 برلم 23213518 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عمل السٌد الضوٌحً احمد -  191

 عمل السٌد الضوٌحً/ ملن -بلً جزٌرة:  بجهة ،(  لذلن المنظمة والموانٌن اللوائح حدود فً)  والتصدٌر مضغوط فحم مصنع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 72941 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز عبدالرحمن عبدالعزٌز لبنى -  192

 سوٌلم/ ملن  سنهره  -الناحٌه داٌر شارع -33 رلم عمار:  بجهة ،( وإكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا وذلن) جاهزه مالبس محل

 سوٌلم دمحم السٌد

 عن 72796 برلم 23213513 ىف لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌمً علً عبدهللا دمحم سمٌر -  193

 دمحم عزت سامً/ ملن -  الشوبن كفر( 2) رلم محل:  بجهة ،(  االنترنت استخدام ودون الكمبٌوتر عدا فٌما)  محمول اكسسوار

 عبدالرازق

 حٌه طٌور بٌع عن 72983 برلم 23213517 فى لٌد ، 213330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عٌد عطٌه فرج -  194

 حسن عبدالعزٌز شحات رمضان/ ملن -التعمٌر بنن عمارات:  بجهة ، ومجمدات

 مكتب عن 72979 برلم 23213517 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفً أبوزٌد عبدالفتاح دمحم -  195

 - الشوبن:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 عفٌفً أبوزٌد عبدالفتاح منٌر/ملن

 معادن تجارة عن 73313 برلم 23213519 فى لٌد ، 1533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم حسن علً دمحم -  196

 سلٌم دمحم الحسٌنً حسام&  حازم/ ملن -المحطه للٌوب -طلبه علً شعبان ش6:  بجهة ،

 72884 برلم 23213535 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائٌة والمواد الدلٌك وبٌع لتجارة نوفل -  197

 عبدربه عد وحٌد وائل/ ملن -فوزي احمد عزبة:  بجهة ، غذائٌة ومواد دلٌك وبٌع تجارة عن

 72873 برلم 23213535 فى لٌد ، 5333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد المجٌد عبد النبً عبد رامً -  198

 دمحم دمحم ابوسرٌع/ للٌوب م حلفا مٌت الرحاب مسجد ش من هالل ابو اوالد ش:  بجهة ، المعادن وتشغٌل الحدٌد تجاره عن

 مكتب عن 72872 برلم 23213535 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لابٌل احمد رئٌس احمد هللا عبد -  199

 احمد/  بملن -  طنان:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   نمل

 لابٌل احمد رئٌس

 الخرده تجارة عن 72967 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سعٌد ابراهٌم طه -  233

 دمحم سامى دعاء/ ملن -الملٌوبٌة -للٌوب -للما -السبٌل كفر -الصباح طرٌك امتداد:  بجهة ،

 عن 72962 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران دمحم محمود خضرى محسن -  231

 سعد دمحم سٌد سلٌمان/ ملن -  الدبٌكى بنزٌنة بجوار لبلى الزلازٌك بنها طرٌك اول:  بجهة ، غذائٌة مواد تجارة

 تشغٌل عن 72961 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر ٌوسف عبدالمنعم دمحم -  232

 بٌومى صالح مخلوف/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - سنه ابو - اسكندر مصرف ش:  بجهة ، المعادن وتشكٌل

 نظافه مكتب عن 72993 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعد مناع عادل حسام -  233

 محمود دمحم دمحم/ بملن - كنانه مٌت:  بجهة ،( العماله تورٌد دون وذلن)

 عن 72937 برلم 23213513 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم خلٌل على ابراهٌم سامح -  234

 احمد محمود/  بملن - الخٌرٌه المناطر - ابوالمنجا - البطىء الطرٌك:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس مصنع

 حسن

 سوبر عن 73349 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنبر علً أبوزٌد إبراهٌم إسالم -  235

 حسٌن دسولً نعٌم سحر/ ملن - سندوه - 5رلم عمار - 3رلم محل:  بجهة ،( غذائٌه مواد تجارة) ماركت

 مكتب عن 73311 برلم 23213519 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد السٌد عبدالمنعم هدى -  236

 السٌد عبدالمنعم احمد/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - بلتان:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  عامه تورٌدات



 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

 نمل مكتب عن 73316 برلم 23213519 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مروان دمحم احمد وائل -  237

 الصوالحه عرب:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  طبٌة نفاٌات

 حسن دمحم احم اٌهاب/ ملن -

 عن 72996 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطاطً عبدالسمٌع عبدالرؤوف أحمد -  238

 لطاطً عبدالسمٌع عبدالرؤوف دمحم/ملن - لها - المٌسارٌه:  بجهة ، جزاره

 عن 73363 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حاتهش عرابى امٌن دمحم عرابى احمد -  239

 دمحم عبدهللا عبدالمعز/ ملن -منصور كفر:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  ومالبس مفروشات بٌع محل

 مكتب عن 73363 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبٌله حسن دمحم محمود سلٌمان -  213

 دمحم محمود عزه/ملن - جهٌنه عرب:  بجهة ،( واإلنترنت والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن) عمومٌه تورٌدات

 حسن

 عن 73319 برلم 23213519 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق إبراهٌم دمحم إبراهٌم دمحم -  211

 سالم إبراهٌم عبدالرحمن بدٌعه/ملن - النور منشٌة - الشموت شارع 3:  بجهة ، جزاره

 عن 72891 برلم 23213536 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام خلٌل الهادى دمحم الدٌن ضٌاء -  212

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) ورحالت بضائع نمل مكتب

 الهادى دمحم خلٌل/ ملن -الصباح لرٌة

 فً وذلن) تصدٌر عن 51524 برلم 23213536 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد دمحم سعٌد -  213

 السٌد دمحم أحمد/  ملن - نما مٌت - لناوى ٌوسف ش:  بجهة ،( لذلن المنظمة والموانٌن واللوائح المرارات حدود

 نمل عن 72926 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى احمد بدر ٌحى اسالم -  214

 بلون م833 ال حى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 عبدالعظٌم سمٌر مصطفى/ بملن - 1 ش 3 ق 11333

 مكتب عن 72911 برلم 23213539 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام سٌد دمحم اسماعٌل -  215

 دمحم شٌماء/ ملن -البلد للٌوب - زهره ابو ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 صالح

 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكهربائٌه األسالن وتورٌدات وتغلٌف لسحب المتحده المؤسسة -  216

 والطباعة اآللً والحاسب العمالة تورٌد دون وذلن)الكهربائٌه األسالن وتورٌدات وتغلٌف سحب عن 72938 برلم 23213539

 دمحم غنٌمً رمضان دمحم/ملن - باسوس - الجنٌنه حً - األرضً الدور:  بجهة ،( واإلنترنت

 مطعم عن 72939 برلم 23213513 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر سٌداحمد دمحم سٌداحمد حسن -  217

 السمرى جاد دمحم احمد/ ملن - رٌاض عبدالمنعم ش:  بجهة ، وطعمٌه فول

 مصنع عن 72927 برلم 23213513 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضً عبدالحً دمحم دمحم احمد -  218

 كرٌم احمد دمحم محمود ربٌع/ ملن -نمباس:  بجهة ، منها المسبك عدا فٌما وحٌوانٌة نباتٌه زٌوت

 رحالت مكتب عن 73336 برلم 23213523 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ممدام غنٌم السٌد رضا -  219

 دمحم رجب فوزى/ ملن  الخصوص- حماده سٌد الشهٌد ش:  بجهة ، عمال ونمل

 رحالت مكتب عن 72885 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاٌد دمحم ربٌع ربٌع رشاد -  223

 جمٌله/ ملن - للما:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 زاٌد ربٌع ربٌع



 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

 72856 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسً الجواد عبد الحمٌد عبد حسن مروه -  221

 ب السابع الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال نمل عن

 احم دمحم خالد// ملن- الملٌوبٌه العبور 11 ش 13 ق 15317

 عن 72997 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر مصطفى عبدالحمٌد محمود احمد -  222

 عامر حافظ حسنً السٌد/ ملن -رٌاض عبدالمنعم ش118:  بجهة ، صٌــدلٌة

 مواد تجاره عن 57163 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عطٌه رجب دعاء -  223

 عبدالحلٌم الحسٌنى عصام/ بملن -  سندنهور - الناحٌه داٌر ش:  بجهة ، غذائٌه

 مكتب عن 73398 برلم 23213525 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاهللا عبدالعظٌم هللا وفاءعطا -  224

 عرب:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 صالح رضوان اسامه/ ملن-  العرالً

 معرض عن 73393 برلم 23213525 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات دمحم دمحم دمحم اسامه -  225

 دمحم دمحم فرحات/ بملن - شبراهارس:  بجهة ، وجدٌده مستعمله سٌارات لتجاره

 محل عن 73131 برلم 23213525 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصولً ٌس خلٌل صالح خلٌل -  226

 عبدالباسط ابوسرٌع اٌمن/ ملن -لةالرم:  بجهة ، الومٌتال

 ورشة عن 73157 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دغٌدي عٌاد دمحم ٌونس وفاء -  227

 حافظ مرسً دمحم حافظ/ ملن -شهاب شبرا:  بجهة ، بالستٌن شنط تصنٌع

  عمال نمل عن 73153 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عٌد سلٌمان سامٌه -  228

 االول الحى عمارات السبع:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 السباعى مصطفى ممدوح/ بملن - 7 عمار

 مواد توزٌع مكتب عن 73138 برلم 23213526 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفمى دمحم احمد دمحم -  229

 احمد السٌد عثمان على/ بملن -  ابوخضره عزبه:  بجهة ، غذائٌه

 عن 73123 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان محمود شوكت دمحم هشام -  233

/  بملن - بنها - بنٌن الثانوٌه بنها مدرسه ش و الصحى التامٌن بحرى ش 7 لطعه:  بجهة ،(  التغلٌف عدا فٌما)  غذائٌه تجهٌزات

 فرماوى عبدالعزٌز فرماوى

 بٌع عن 73137 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله سالم عبدالفتاح سالم هٌام -  231

 فتحى/ ملن -موٌس كفر -الرئٌسى الشارع:  بجهة ،( الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  وتماوى واسمده حشرٌه مبٌدات

 عزب عٌد

)  ماركت سوبر عن 73145 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسان احمد حسان -  232

 عطٌه شحات النادى شادٌه/ ملن -  سندوه كفر:  بجهة ،(  غذائٌة مواد بٌع

 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم مصطفى السٌد العربً السٌد الحسن -  233

 عبدالظاهر مصطفى اشرف/ ملن - الوكٌل امام الشهٌد ش:  بجهة ، دواجن بٌع عن 73111

 مماوالت مكتب عن 73162 برلم 23213527 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه سالم جمعه سالم -  234

 دمحم حسٌن احمد ابراهٌم/ ملن - 14 ش:  بجهة ، عمومٌه

 مكتب عن 73173 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم على السٌد -  235

  فندى ش:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل ظٌمتن جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال ونمل رحالت

 ابراهٌم حسام هدٌر/ بملن -



 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

 عن 73171 برلم 23213533 فى لٌد ، 733330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشار السٌد بدوى بدوى محمود خالد -  236

 على عبدهللا عاطف/ ملن - الكبرى برشوم:  بجهة ، الومٌتال ورشة
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 عماره على ابراهٌم/ ملن -  تمٌم بنى تل:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات مكتب

 دمحم

 عن 73199 برلم 23213531 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصٌفً أبوالسعود عبدالحمٌد فوزي -  238

 - سندبٌس - عالم صبحً خالد الشهٌد شارع:  بجهة ،( الطباعة إستخدام دون وذلن) والمنظفات الغذائٌه المواد وتجارة تعبئة

 حسٌن سٌد حسٌن/ملن

 مكتب عن 73188 برلم 23213533 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تعلب حسن دمحم جمٌل سامح -  239

 تعلب حسن دمحم جمٌل/ ملن - االمٌرى المستشفى ش من متفرع جادهللا ش 2:  بجهة ، عامه مماوالت

 رحالت مكتب عن 72859 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سند فوزى هدى -  243

 الحى - 84 عمارة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 دمحم حنفى ربٌع/ ملن -الترفٌهى

 مكتب عن 72936 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران زهران عزازى صبحى -  241

 - الترفٌهى الحى:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال نمل

 حسٌن دمحم رمضان/ ملن - 22 شمه -45 عماره

 رهحظٌ عن 72898 برلم 23213536 فى لٌد ، 1533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى فتوح السٌد عفاف -  242

 عبدالعزٌز احمد دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - شكر كفر م - الشمر:  بجهة ، وحالبه تسمٌن مواشى وبٌع تربٌه

 تجارة عن 72894 برلم 23213536 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سابك إبراهٌم سابك إبراهٌم -  243

 حماد دمحم حموده/ ملن - الشام شارع:  بجهة ، منزلٌه أدوات وتوزٌع

 معرض عن 72959 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى على سعٌد لطب اٌمن -  244

 حسن عمر دمحم/ ملن -الملٌوبٌة -الخٌرٌة المناطر -الثالثاء سوق شارع:  بجهة ، موتوسٌكالت بٌع

 تجارة عن 72976 برلم 23213517 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب عبدالرحمن عٌد دمحم سمر -  245

 النجار السٌد عبدالحمٌد امال/ ملن - اٌمن ستدٌو بجوار -الرئٌسً للما مدخل:  بجهة ، سٌارات زٌوت

 عن 72986 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس ٌوسف جٌد سٌف كرستٌنا -  246

 شمه عمارات السبع:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال نمل

 السباعى مصطفى ممدوح/ بملن -  العبور - 7

 ، جزاره عن 73338 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌوه دمحم صبحى ابراهٌم -  247

 احمد دمحم طاهر/ ملن - االحراز:  بجهة

 عن 72882 برلم 23213535 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عبدالمجٌد عبدالعاطى -  248

 عبدالمطلب على كرٌمه/ بملن - الخانكه - الخصوص - بخٌت ابراهٌم ش:  بجهة ، سٌارات معرض

 مزرعة عن 53777 برلم 23213518 فى لٌد ، 753330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل دمحم احمد عبدالسالم عزه -  249

 ابوسالم حسن سالمه جمال/ ملن -  دمحم السٌد عزبة:  بجهة ، تسمٌن دواجن

 غٌار لطع عن 73333 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد ابراهٌم نبٌل مسعد -  253

 صالح عطا ابراهٌم/ بملن - مشتهر نفك ش:  بجهة ، زراعٌه االت



 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

 عن 72992 برلم 23213518 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر عبدالحمٌد حسنً عبدالحمٌد -  251

 دمحم/ملن - فوزي أحمد عزبة - شفىالمست شارع - 21رلم عمار:  بجهة ، األدوٌه عدا وذلن بتداولها المصرح طبٌه مستلزمات تجارة

 حسن علً فتحً

 تصنٌع عن 73127 برلم 23213526 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وزه علً محمود فهمً سعد -  252

 محمود/ملن - الدٌر - الرشاد سبٌل جمٌعة أمام - الثالثاء سوق شارع:  بجهة ، وبٌتزا وفطائر مخبوزات وتجارة وتمدٌم وتجهٌز

 عبدالمعبود تهامً أحمد

 مكتب عن 73388 برلم 23213524 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف مصطفى طلعت هوٌدا -  253

:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال ونمل رحالت

 شحاته السٌد راضى/ بملن -شبراهارس

 سوبر عن 73133 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود غرٌب سالم اسراء -  254

 عبدالمنعم/ ملن -الملٌوبٌة -بنها -الفلل -محفوظ نجٌب:  بجهة ،(  ومشروبات ماكوالت اواي، تٌن ، غذائٌة مواد)  ماركت

 خضر دمحم عبداللطٌف

 دون وذلن) كافٌه عن 73141 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماهر دمحم جمال دمحم -  255

 حجازى مرسى دمحم دمحم/ ملن - طحا كفر:  بجهة ،(  اإلنترنت وإستخدام المصنفات عرض

  عمال نمل عن 73158 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود نصر دمحم جمعه -  256

 عماره 1 محلٌه الثانى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 عزت على معتز/  بملن - أ 29

 نمل عن 73159 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صابر ابوزٌد ممدوح احمد -  257

 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 احمد ثروت حسٌن/ بملن - 8 شمه542 عماره

 مماوالت مكتب عن 73187 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دٌاب عبده منصور -  258

 -سوٌدان الشٌخ شارع من -الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ،( العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  مستلزماتها وتورٌد

 احمد صدٌك دمحم/ ملن

  عمال نمل عن 73172 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن البالً عبد مكرم امٌنه -  259

 16ش 6 عماره م63 الترفٌهً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 فارس هللا عبد رضا ملن- العبور-

 عن 73331 برلم 23213518 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفً عبدالعزٌز عبدالمادر رضا -  263

 متولً الشحات دمحم اسامه/ ملن -المٌاه صهارٌج ش -الرملة:  بجهة ، مواشً وبٌع تربٌة معلف

 رحالت مكتب عن 72923 برلم 23213539 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد ناجى عال -  261

 لها - الشرالوه ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 نصار خضر عالء/  بملن - الملٌوبٌه -

 مركز عن 72977 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدجدج أحمد إبراهٌم دمحم وائل -  262

 أحمد إبراهٌم أحمد/ملن - الرٌاضٌه شارع من متفرع - شاهٌن شارع - 1رلم عمار:  بجهة ، والبوٌات الحداٌد لتجارة دهانات تلوٌن

 الدجدج

 نمل عن 72844 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً فتحً مصطفً مروه -  263

 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 دمحم مصطفً دمحم/ بملن - العبور -13 ش 7513 عماره



 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

 تربٌه عن 63357 برلم 23213511 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم احمد سٌد دمحم احمد -  264
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 الجمل حسٌن عبدالكرٌم السٌد/ ملن  الجمهورٌه ش:  بجهة ، ومستلزماتها العسكرٌه المالبس ماعدا جاهزه مالبس

 رحالت مكتب عن 73323 برلم 23213519 فى لٌد ، 153330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم محمود السٌد -  268

 الجامع شارع:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 بكري كامل دمحم فوزٌه/ملن - الكبٌر

 والعالفه الحبوب عن 72867 برلم 23213534 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبٌد عبدهللا احمد دٌنا -  269

 حرب مصطفً رمضان الفتاح عبد دمحم/  ملن مشتهر عزبة:  بجهة ،

 بعد)   عمال نمل عن 72875 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم دمحم على دمحم خالد -  273

 111 عماره 6 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول

 احمد حسنى حمدى/ بملن - العبور- 12 شمه

 مكتب عن 73334 برلم 23213518 فى لٌد ، 153330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوهى احمد محمود محمود -  271

 طرٌك:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 النجدى على دمحم سالمه/ ملن -  طنان - السد طنان

 تورٌدات مكتب عن 73321 برلم 23213519 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالحمٌد دمحم مها -  272

 دمحم/ بملن - الجدٌده بنها - الرٌاضى االستاد غرب مساكن 24:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه

 متولى الشافعى

 مكتب عن 73329 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرب بدر حسن طارق دمحم -  273

 اصدار وبعد(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  التحكم واجهزه الحرٌك وانذار العمومٌه والتورٌدات العامه المماوالت

 محمود السٌد رمضان دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - الشوبن:  بجهة ، الالزمه التراخٌص

 مصنع عن 63499 برلم 23213523 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على التهامى دمحم على رغده -  274

 زٌدان احمد عبدالفتاح دمحم/  بملن - الملٌوبٌة- شكر كفر- 2 الشمر:  بجهة ، بالستٌن عبوات تصنٌع

 مكتب عن 73352 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عانوس فانوس معزوز نوال -  275

 اسكان 85:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال ونمل رحالت

 فرج انور صفوت/ بملن -  17 ش المستمبل

 عن 73371 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبالى مصطفى عبدالهادى دمحم -  276

/ ملن -  14 ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات كهربائٌة صٌانه مكتب
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 عبدالرحمن دمحم رضا/  بملن - بتمده:  بجهة ،(  واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  محمول



 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
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 الحى -22 شمه 45 عمارة:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 حسٌن دمحم رمضان/ ملن -الترفٌهى

 تنمٌه عن 72912 برلم 23213539 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب محمود السٌد حسنى احمد -  282

 التراخٌص على الحصول بعد واإلنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف إصدار عدا فٌما)  آلً وحاسب بشرٌه

 محمود دمحم سٌد عال/  بملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر - السٌاحً التمسٌم - االندلس شارع2:  بجهة ،(  الالزمه

 ، وبوٌات حداٌد عن 72953 برلم 23213511 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن دمحم حسن -  283

 البركاوى على على ام/  ملن - الرمله:  بجهة

 نمل عن 72852 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومً زكً الناصر عبد ابراهٌم -  284

 بلون 14 ق التاسع الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال

 صالح نور دمحم صالح// ملن- الملٌوبٌه العبور 8 ش 18328-

 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ومنزلٌه كهربائٌة اجهزة غٌار لطع لبٌع جمعه -  285
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 عمال نمل مكتب عن 72919 برلم 23213539 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه علً كامل هبه -  286

 -23 عمارة م 63 الثامن الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 محمود ٌحً طارق/ ملن
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 - الملٌوبٌه - الخانكه - الخصوص - مالن ابن انس من عبدالناصر جمال ش:  بجهة ،(  واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه

 عبدالجواد ابوالنصر ٌحى/  بملن
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 - طوخ م - نامول:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 نصار السٌد نصار/  بملن - الملٌوبٌه

 

 ادوات بٌع عن 72893 برلم 23213536 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف فاٌد علً فاٌد ضحً -  293

 عٌسً الحمٌد عبد حاتم// ملن الملٌوبٌه- المناطر شبٌن منٌه المناطر شبٌن طرٌك الشهداء مسجد امام:  بجهة ، كهربائٌه

 مكتب عن 73332 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى عبدالفتاح احمد اسالم -  291

 شحاته محمود/ بملن -  تجاره كلٌه ش من متفرع عبدالنبى ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  تورٌدات

 محمود
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 سالم احمد محمود/ بملن -  ابوالغٌط - الحرٌه ش1:  بجهة



 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

 73367 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد السٌد اٌمان/  الدكتوره صٌدلٌه -  293

 دمحم فتحى دمحم/ بملن - النجدى جزٌره - المعرض ش2:  بجهة ، صٌدلٌه عن

 تسمٌن عن 73368 برلم 23213524 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عطٌه عٌد وفاء -  294

 سٌد عبدالظاهر/ملن - فوزي أحمد عزبة - الرشاح شارع -النصر برج أمام - األرضً الدور:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشً
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 الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 مصطفى سٌد سامح/ملن - كفرعلٌم:  بجهة ،( والدولً

 نمل مكتب عن 73136 برلم 23213527 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد ابراهٌم على بدوى سعٌد -  297

 - اللٌثى  ش4:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال

 مراد على بدوى سعٌد دمحم/ ملن - الملٌوبٌة - الخانكه -ابوزعبل

 عن 73152 برلم 23213527 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنداري دمحم علً بدر عمادالدٌن بدر -  298

 احمد الصٌاد عبدالحمٌد شعبان/ ملن -نمباس:  بجهة ،(  واكسسواراتها العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس مصنع

 مكتب عن 73168 برلم 23213527 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االطرونً علٌمً عفٌفً دمحم -  299

 االطرونً على علٌمً عفٌفً/ ملن -العمري مسجد ش:  بجهة ،(  والعمالة واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌة تورٌدات

 عن 73186 برلم 23213533 فى لٌد ، 83330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصرى حسن ابوزكرى شولى محمود -  333

 محمود - دمحم احمد نوح/ ملن -طحله -الناحٌه داٌر شارع:  بجهة ،( واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  محمول اكسسوارات بٌع محل

 سلٌمان مصطفى

 مكتب عن 73192 برلم 23213533 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سلٌمان اسعد رامى -  331

 - المشٌش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 مطر ابراهٌم سلٌمان اسعد/ ملن -  نوى

 نمل مكتب عن 72934 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد فتحى أسامه بسمه -  332

 محلٌه -المومى االسكان:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال

 طلعت دمحم رندا/ ملن  -18 شارع -1 عماره -13

 ، بمـالة عن 72932 برلم 23213539 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل مصطفى دمحم عطا شاهنده -  333

 احمد عبدالكرٌم فتحً دمحم/ ملن -طحا كفر:  بجهة

 عن 73315 برلم 23213519 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكً محمود عالءالدٌن هبه/  صٌدلٌة -  334

 إبراهٌم غرٌب دمحم/ملن - البماشٌن - الصحٌه الوحده شارع:  بجهة ، صٌدلٌه
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 عبدالحمٌد على منى/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - مشتهر:  بجهة ،(  االنترنت عدا فٌما)  محمول



 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
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 مكتب عن 72873 برلم 23213535 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباده دمحم علً سمٌر دمحم -  313

 -البرادعه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال ونمل رحالت

 دمحم علً سمٌر هبه/ ملن
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 السٌد عبدالمجٌد على سحر/  ملن -  برلطا زمام - ضوه ابو عزبة:  بجهة ، والحالبه التسمٌن المواشى وبٌع لتربٌة حظٌره
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 العهد ش:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت

 محمود فواز عبداللطٌف حنفى/ ملن -  الخصوص - عبداللطٌف م الجدٌد

 حظٌرة عن 72983 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبً دمحم شلبً جوده سامح -  315

 شلبً دمحم شلبً جوده سامً بملن -  بلتان زاوٌة:  بجهة ، حالبه مواشً  بٌع تربٌة

 مصنع عن 72956 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان على حسن احمد شرٌف -  316

 حماد مصطفى حسن اسامه/ ملن -باسوس - عبده دمحم االمام ش المالح ارض:  بجهة ، بالستٌن اكٌاس

 مماوالت عن 73347 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام دمحم عبدالفتاح محمود -  317

  كازٌون البنن مساكن امام الجدٌده المحكمه ش:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه وتورٌدات

 شعراوى حسٌن عنتر سٌد/ ملن -

  عمال نمل عن 72988 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطب لطفى عادل احمد -  318

 1عماره م63 المومى االسكان:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 طلعت دمحم راند/ ملن - 18 ش

 عن 72995 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد صدٌك عبدالتواب نبٌل -  319

 احمد توفٌك نحمده/ ملن -الخصوص - حمادة سٌد ش:  بجهة ، خٌوط مصنع

 لبٌع معرض عن 73325 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل على احمد دمحم -  323

 على عبدالغنى دمحم سلٌمه/ ملن - الدٌر كفر:  بجهة ، الموتوسٌكالت

 ماكوالت بٌع عن 73362 برلم 23213523 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن الشرنوبى دمحم هشام -  321

 الجبٌلى زاهر سعد عادل/ ملن - الجدٌده بنها - الفلل - فوزٌه واالمٌره مكه ش:  بجهة ، ومشروبات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عمال نمل عن 73376 برلم 23213524 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه أبوسرٌع شعبان دمحم -  322

 من غرفه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد العماله تورٌد دون وذلن)

 منصور عزت علً معتز/ملن - الثانً الحً - 1محلٌه- أ29عماره - 2رلم شمه

 ، سٌارات مغسله عن 73114 برلم 23213526 فى لٌد ، 233330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تهامى حماده مغسله -  323

 غنٌمى تهامى بالل/ ملن -الكبرى العمار - التوفٌمى الرٌاح شارع:  بجهة

 برلم 23213519 فى لٌد ، 1533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كتكوت عبدالعال دسولى عبدالعال دسولى -  324

 عبدالعال دسولى عبدالعال/ ملن - الرمله:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌة مزرعه عن 73339

 مماوالت مكتب عن 72942 برلم 23213511 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر دمحم عطٌه احمد -  325

 جبر دمحم عطٌه/  ملن -  المحلٌة الوحده بجوار االصفر الجبل:  بجهة ، وتشطٌبات عمومٌه

 عن 72936 برلم 23213539 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنى عبدالعزٌز الحفنى دمحم حسن -  326

 محمود صالح احمد/ بملن - بنها - الزراعٌٌن تمسٌم الجامعٌه المدٌنه خلف:  بجهة ، الزٌتون زٌت تجاره

 تجارة عن 72868 برلم 23213535 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبوٌات الحداٌد لتجارة الدٌب -  327

 ٌوسف دمحم سٌد/ ملن -  مصلح الشٌخ عزبة - االصفر الجبل - الطحان ش:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 وتربٌة بٌع عن 72846 برلم 23213534 فى لٌد ، 633330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناٌل السٌد احمد سعد -  328

 ناٌل السٌد احمد سعد/ ملن -الملٌوبٌة -للٌوب -سندٌون:  بجهة ، دواجن

 تجاره عن 72888 برلم 23213535 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالن عطاهللا كامل رومانى -  329

 راغب نصر/ بملن - الخصوص - النوار الدمحمٌه االنوار ش:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 حبٌب

 بٌع عن 72989 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمكى عواض دمحم مدحت -  333

 دمحم احمد/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - البلد للٌوب - المطار محطه امام - رمضان من العاشر ش:  بجهة ، واطارات بطارٌات

 عواض

 عن 73343 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالرسول منصور حماده -  331

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 منصور عبدالرسول منصور/ملن - الخرلانٌه

 مموالت مكتب عن 72984 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم صالح دمحم -  332

 السالم عبد دمحم عواطف بملن - المرج:  بجهة ، عمومٌه

 مالبس تجارة عن 72998 برلم 23213518 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خله سام ٌوحنس أبانوب -  333

 وحٌد/ملن - الجٌش شارع - 21رلم عمار - األرضً بالدور محل:  بجهة ،( وإكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا وذلن) جاهزه

 شعبان أبوزٌد علً

 عمومٌه تورٌدات عن 73327 برلم 23213523 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم دمحم خٌرٌه -  334

 الناصر الرحمن خالد/  ملن -  2ش م 133 الشباب 194:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما) 

 عن 73375 برلم 23213524 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالرسول سالمه رٌهام -  335

 طه محمود انور عثمان/ ملن - الولف مٌدان:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب

 عن 58233 برلم 23213525 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداجنى لالنتاج الرفاعى مؤسسة -  336

 الرفاعى احمد خالد/  بملن - الولجا كفر - 2 الصباحى مدرسه بجوار - االرضى الطابك:  بجهة ، الدواجن وبٌع لتربٌه مزرعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 72857 برلم 23213525 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكٌر ابراهٌم عبدالمطلب سٌد رضا محمود -  337

 احمد سوٌلم دمحم دمحم/ ملن -سندوه:  بجهة ،(  الكمبٌوتر عدا فٌما)  والمنزلٌة الكهربائة واالجهزة االدوات لتجارة معرض عن

 مكتب عن 73176 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوٌله سلٌمان كمال سامٌه -  338

 -الطبالٌن:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)   عمال ونمل رحالت

 حسن حلمى دمحم/ بملن

 نمل عن 73183 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشماوى احمد عبدالمحسن احمد -  339

 م63 الترفٌهى الحى:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال

 زمزم على كمال مصطفى/ ملن - 35 ش 9 عماره

 عن 73233 برلم 23213531 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض احمد طه زكرٌا طه -  343

 الدٌن صالح امٌر/ ملن -  االمل مستشفى ش من متفرع الخولى عبدهللا ش 8:  بجهة ،(  االنترنت استخدام دون)  محمول اكسسوار

 مصطفى احمد

 عن 73143 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرٌف عبدالحمٌد صبحى مصطفى -  341

 محلٌه الثانى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال نمل

 ذكى عبدالمالن امجد/ بملن -13 شمه من غرفه 59 عماره 33

 نمل عن 73156 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا دمحم حسٌن عبدالمعز ابراهٌم -  342

 متر 36 الثامن الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 محمود ٌحى طارق/ بملن -23 عماره

 معلف عن 73178 برلم 23213533 فى لٌد ، 513330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد عبدالمادر سعٌد هشام -  343

 عبدالمادر سعٌد عبدالمادر/ ملن -الملٌوبٌة -طوخ - الرجاالت كفر:  بجهة ، مواشى وبٌع تربٌة

 ادوات محل عن 73236 برلم 23213531 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سالم احمد عزت -  344

 احمد رزق احمد/ ملن -نوى:  بجهة ، كهربائٌة

  عمال نمل عن 73177 برلم 23213533 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم موسً احمد دمحم -  345

 ش 6 عماره م63 الترفٌهً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 كامل عاطف رباب// ملن- الملٌوبٌه العبور 25

 وذلن) عمال نمل عن 72855 برلم 23213534 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عمر دمحم مٌرفت -  346

 11ش 13 ق 5317 ب السابع الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 احمد دمحم خالد// ملن الملٌوبٌه العبور

  العم نمل عن 72929 برلم 23213513 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جابر دمحم عبدالرحمن -  347

 عماره 5 محلٌه االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 عوض خٌرى عاطف/ بملن -  العبور - 4 شمه 12

 عن 73312 برلم 23213519 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابومسلم احمد رضا نورهان -  348

 دمحم صالح/ ملن - المبلى الشرفا كفر:  بجهة ،(  العماله وتورٌد االنترنت وخدمات الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌه تورٌدات

 دمحم عبدالوهاب

 بٌع عن 72897 برلم 23213536 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن عبدالواحد ٌاسر احمد -  349

 اباظه على السٌد دمحم السٌد/ ملن - اسنٌت:  بجهة ، منزلٌه ادوات

:  بجهة ، بماله عن 72913 برلم 23213539 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد مجدى احمد -  353

 عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم/  ملن - االحراز



 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

 مكتب عن 72921 برلم 23213539 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمود عبدالجابر دمحم -  351

 عمارة الثامن الحً:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال نمل

 محمود ٌحً طارق/ ملن - متر 63 -23

 لطع تجارة عن 72978 برلم 23213517 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده حسٌن على دمحم -  352

 الشافعى عبدالعزٌز سٌد دمحم/ ملن - الكرام منشاه:  بجهة ، موتوسٌكالت غٌار

 عن 73344 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار عواض عبدالغفار فتحى خالد -  353

 بٌومى دمحم سمٌر/ بملن - الملٌوبٌه - طوخ - ابوعامر امام ش:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 عن 73344 برلم 23213523 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار عواض عبدالغفار فتحى خالد -  354

 -: بالعنوان(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس -: بنشاط فرع له:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 73344 برلم وممٌد 2321/5/23 بتارٌخ 5484 برلم مودع حامد ٌوسف اسماء/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ - الشباب مركز ش 61

 الغرفه تجارى سجل

 رحالت مكتب عن 72883 برلم 23213535 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان سعد نبٌل دمحم -  355

 - اثانً بالدور شمه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 طه حسنٌن سمٌر احمد ملن - امٌاي

 

 ادوات بٌع عن 72954 برلم 23213517 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبدهللا دمحم سمٌره -  356

 عفٌفى احمد سامٌه/ ملن -شكر كفر -غنٌم عزب كفر:  بجهة ، وكهربائٌة منزلٌه

  رحالت مكتب عن 72987 برلم 23213518 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عز عفٌفى دمحم دمحم احمد -  357

 على السٌد ناصر/ ملن - نوى:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)

 عبدالحمٌد

)   عمال نمل عن 72985 برلم 23213518 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل فوزى ماهر عبدهللا -  358

 - 2 ش 64 عمارة المستمبل:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 طه دمحم سٌد/ بملن - العبور

 ، بماله عن 73333 برلم 23213518 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود جوده احمد -  359

 حامد عزالرجال كرم/ بملن - الكبرى المنشاه:  بجهة

 73334 برلم 23213523 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالمنعم عبدالمنعم -  363

 الرمله:  بجهة ، بماله عن

 تعبئة عن 72965 برلم 23213517 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌخ علً عٌد فاروق احمد -  361

 احمد مختار كمال دمحم/ بملن الحصه مصرف ش:  بجهة ، وعطارة غذائٌه مواد وتجارة

 ورشة عن 73383 برلم 23213524 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم هاشم سلٌم -  362

 سالمه عبدالنبى جمال فوزٌه/ ملن -  االحراز:  بجهة ، مٌكانٌكا

 عن 58233 برلم 23213525 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداجنى لالنتاج الرفاعى مؤسسة -  363

 الرفاعى احمد خالد/ بملن - الولجا كفر - 2 الصباحى مدرسه بجوار -  علوى ثالث دور:  بجهة ، الدواجن وبٌع لتربٌه مزرعه

 حظٌرة عن 73139 برلم 23213527 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر منصور صالح عادل -  364

 امٌن دمحم مصطفى الهام/ ملن -شهاب شبرا:  بجهة ، مواشً وبٌع وتسمٌن تربٌة



 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

 عن 73166 برلم 23213527 فى لٌد ، 53330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرلاوى على ابراهٌم حسٌن على -  365

:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل رحالت مكتب

 مبرون دمحم رسمٌه/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - النجدى جزٌره

 ، بماله عن 73122 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لصب سالم السٌد احمد دٌنا -  366

 دمحمى رزق ضٌاء/ ملن -سنهره:  بجهة

  عمال نمل عن 73153 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حامد نجٌب دمحم حاتم -  367

 - 2 شمه 64 عماره المستمبل:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)  

 طه دمحم سٌد/ بملن

 تسوٌك مكتب عن 73125 برلم 23213526 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامً دمحم عادل مً -  368

 مصطفى محمود دمحم/ ملن -الوكالء عزبة:  بجهة ،( لذلن الالزمة التراخٌص كافة على الحصول بعد)  عماري

 تورٌد عن 73193 برلم 23213533 فى لٌد ، 733330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالداٌم عزازى سٌد هانى -  369

 عزازى سٌد دمحم/   ملن - الدٌر:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 معلف عن 73133 برلم 23213525 فى لٌد ، 253330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب عبدالهادي دمحم عبدهللا -  373

 السٌد عزب عبدالهادي دمحم/ ملن -عاصم مٌت:  بجهة ، واللحوم االلبان وبٌع النتاج مواشً تربٌة

 نمل عن 73138 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم حسٌن عبدالعزٌز احمد -  371

 33 محلٌه الثانى الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد)    عمال

 ذكى عبدالمالن امجد/ بملن - 13 شمه 59 ع

 بماله عن 73146 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبدالعزٌز عبدالجابر السٌد -  372

 دمحم دمحم امجد/  بملن - الملٌوبٌه - الخانكه م - الخصوص - جادهللا ابو حسٌن ش:  بجهة ،

 مصنع عن 73165 برلم 23213527 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال دمحم دمحم صالح احمد -  373

 الباب فتح الدمرداش حمدي/ ملن -ابوسنة -البطئ طرٌك من -النمر ش:  بجهة ، المعادن وتجارة لتشغٌل

)    عمال نمل عن 73154 برلم 23213527 فى لٌد ، 133330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مخٌمر دمحم حسام -  374

 أ287 عماره 5 م االول الحى:  بجهة ،(   والخارجى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد

 احمد دمحم جمال/  بملن - 7 شفه

 مكتب عن 73128 برلم 23213526 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد حسن سلٌمان عبدالحمٌد -  375

 -الصباح:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  عمال ونمل رحالت

 حسن السٌد حسن سلٌمان/ ملن

 تجاره عن 73174 برلم 23213533 فى لٌد ، 533330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌاط دمحم حسن دمحم عاطف -  376

 حسن دمحم حسن// ملن- بنها النور م عمٌش ش 13:  بجهة ، صحٌه ادوات

 عن 73351 برلم 23213523 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السٌد عبدالهادي سعد سامح -  377

 عوض دمحم عبدالرحٌم/ ملن -الخصوص -عبدالناصر جمال من حلبً اوالد ش:  بجهة ، احذٌة تجارة

 رحالت مكتب عن 72913 برلم 23213539 فى لٌد ، 123330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هٌكل علً دمحم عطٌات -  378

 المناطر -ادهبه:  بجهة ،( والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن) عمال ونمل

 الجواد عبد دمحم تامر// ملن- االملٌوبٌه- الخٌرٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  عمال نمل مكتب  ،  شركة   العمال لنمل عبٌدو فارس دمحم فارس ورثة -  1

 فى ،لٌدت 53590333   مالها ،رأس(  المصرٌة والواردات الصادرات على للرلابة العامة بالهٌئة لذلن المنظمة للموانٌن طبما

 المنظمة للموانٌن طبما 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  عمال نمل مكتب عن ، 72863 برلم 23213534

 فارس دمحم فارس ورثة/ ملن -نوى:  بجهة ،( المصرٌة والواردات الصادرات على للرلابة العامة بالهٌئة لذلن

 برلم 23213534 فى ،لٌدت 1333330333   مالها ،رأس   المستشفٌات ادارة  ،  شركة   وشركاه جاد احمد عبدالمنعم السٌد -  2

 الملٌوبٌة -بنها - الجزار كفر - المدٌم السرٌع الطرٌك ش النصر برج:  بجهة ، المستشفٌات ادارة عن ، 72861

   مالها ،رأس(   العماله تورٌد ودون واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه منٌر حافظ دمحم -  3

 تورٌد ودون واالنترنت الكمبٌوتر عدا فٌما)  العمومٌه التورٌدات عن ، 72878 برلم 23213535 فى ،لٌدت 1333330333

 الزراعى اسكندرٌه مصر طرٌك - سندٌون لرٌه:  بجهة ،(  لعمالها

   والتجمٌد التبرٌد عملٌات وكافة واألغذٌة والفاكهة الخضروات حفظ أعمال بكافة المٌام  ،  شركة   وشركاه مجاهد محمود السٌد -  4

 واألغذٌة والفاكهة الخضروات حفظ أعمال بكافة المٌام عن ، 72924 برلم 23213513 فى ،لٌدت 33333330333   مالها ،رأس

 المنٌرة – دمحم السٌد عزبة:  بجهة ، والتجمٌد التبرٌد عملٌات وكافة

 معالجة ومستلزمات انظمة وتوزٌع تجارة  ،  شركة   رضوان عبدالداٌم عبدالراضً واسالم سرور عبدالعاطً ابراهٌم دمحم -  5

 مٌاه معالجة ومستلزمات انظمة وتوزٌع تجارة عن ، 73197 برلم 23213531 فى ،لٌدت 83330333   مالها ،رأس  الشرب مٌاه

 بنها ثانً لسم - التجارة كلٌة ش من متفرع -الزٌنً ش4:  بجهة ، الشرب

 فى ،لٌدت 153330333   مالها ،رأس   الغذائٌة المواد وتجارة بٌع  ،  شركة   الغذائٌه المواد لتجاره وشرٌكه رجب مصطفى -  6

 نما مٌت -الشرلاوٌه ترعه شارع من الغاز شارع1:  بجهة ، الغذائٌة المواد وتجارة بٌع عن ، 73394 برلم 23213525

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   71546:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالممصود عبدالسالم ٌاسٌن   - 1

 نهائٌا النشاط وترن المٌد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   61993:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالممصود الطوخى السٌد نبوٌه   - 2

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

 اثبات  السجل شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   57332:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دعبس دمحم دمحم فضٌله   - 3

 نهائٌا النشاط ترن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   36514:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عالم على دمحم حسٌن حسٌن   - 4

 نشاط ترن اثبات

  السجل شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   57794:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد السٌد مختار دمحم   - 5

 نهائٌا النشاط ترن اثبات

 شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   33782:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان دمحم ابراهٌم عونى غاده   - 6

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

   السجل شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   28836:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبٌدو فارس دمحم فارس   - 7

 تم  السجل شطب/محو تم   23213534 تارٌخ وفى ،   59834:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنفى محمود دمحم اٌمان   - 8

 نهائٌا   التجاره ترن بإثبات بالملٌوبٌه المصرٌه التجارٌه الغرفه شهادة بموجب محو بأمر المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   23213535 تارٌخ وفى ،   63354:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب عبدالحلٌم سعٌد ابراهٌم   - 9

 نهائٌا التجاره بترن التجارٌه الغرفه شهادة بموجب محو بأمر المبد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   23213535 تارٌخ وفى ،   13717:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌحٌى السٌد تهامى سٌد   - 13

 نهائٌا النشاط ترن اثبات

  السجل شطب/محو تم   23213535 تارٌخ وفى ،   63397:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه على دمحم عطٌه احمد   - 11

 نهائٌا التجارة بترن الغرفه شهادة بموجب محو بأمر المٌد شطب تم

 تم   23213536 تارٌخ وفى ،   49365:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته عبدالممصود عبدالعاطى السٌد احمد   - 12

 نشاط ترن اثبات  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   23213536 تارٌخ وفى ،   52961:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عامر دمحم دمحم سمٌر كامل   - 13

 نهائٌا النشاط ترن اثبات

 شطب/محو تم   23213536 تارٌخ وفى ،   19485:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالواحد حسٌن هٌام   - 14

 نهائٌا التجاره ترن اثبات  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213536 تارٌخ وفى ،   41557:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم دمحم دمحم زٌنهم دمحم   - 15

 2321/5/4 بتارٌخ 5338 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء

 شطب/محو تم   23213536 تارٌخ وفى ،   71874:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شلبى مجاهد السٌد محمود السٌد   - 16

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

 تم   23213536 تارٌخ وفى ،   43986:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالبالى عبدالغنى عبدالراضى عبدالغنى   - 17

 نهائٌا النشاط وترن المٌد شطب تم  السجل شطب/محو

 اثبات  السجل شطب/محو تم   23213539 تارٌخ وفى ،   65899:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم خلٌل احمد   - 18

 نهائٌا النشاط ترن

 شطب/محو تم   23213539 تارٌخ وفى ،   41362:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن شرف كامل رشاد عوض   - 19

 للوفاه نهائٌا النشاط وترن المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   36395:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق دمحم دمحم مهدى شٌماء   - 23

 نهائٌا التجاره ترن اثبات

 شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   35473:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا نعمه عرٌان مكسى ناجى   - 21

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   1446:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن زٌن السٌد دمحم لطفى جمٌل   - 22

 نهائٌا   التجاره ترن بإثبات بالملٌوبٌه المصرٌه التجارٌه الغرفه شعادة بموجب محو بأمر المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   23431:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب دمحم دمحم عبدالفتاح دمحم   - 23

 نهائٌا   التجاره ترن بإثبات بالملٌوبٌه المصرٌه التجارٌه الغرفه شهادة بموجب محو بأمر المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   53652:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غناٌم مصطفى على حنان   - 24

 نهائٌا النشاط وترن المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   26334:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌارات لتجارة حرٌشة معرض   - 25

   السجل

 شطب/محو تم   23213513 تارٌخ وفى ،   64243:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماده السٌد محمود دمحم ماجد   - 26

 نهائٌا   التجاره ترن بإثبات نهائٌا   التجاره ترن بإثبات محو بأمر المٌد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   23213511 تارٌخ وفى ،   23318:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طعٌمه عبدالبارى محب طارق   - 27

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213511 تارٌخ وفى ،   875:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حشٌش ابو احمد حسن دمحم   - 28

 للوفاه نهائٌا النشاط ترن اثبات

 شطب/محو تم   23213511 تارٌخ وفى ،   66337:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حجاج عبدالعال ابراهٌم اٌمان   - 29

 نهائٌا التجاره ترن اثبات  السجل

 تم   23213517 تارٌخ وفى ،   63937:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العرٌض السٌد عبدالحمٌد صالح هاله   - 33

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   23213517 تارٌخ وفى ،   72198:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطوه احمد دمحم الرحمن عبد   - 31

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213517 تارٌخ وفى ،   3243:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرفه موسى دمحم سٌد دمحم   - 32

 نهائٌا التجاره ترن اثبات

  السجل شطب/محو تم   23213518 تارٌخ وفى ،   45573:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض عواد حسنى شٌرٌن   - 33

 نهائٌا النشاط ترن اثبات

 شطب/محو تم   23213518 تارٌخ وفى ،   37551:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض عبدالغنى كمال عادل   - 34

 الوفاه بسبب نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

  السجل شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   44394:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم رجب هانم   - 35

 النشاط ترن اثبات

 ترن اثبات  السجل شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   5699:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا اسامه دمحم   - 36

 نهائٌا النشاط

 شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   69282:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسٌن ابوالفتوح دمحم حسٌن   - 37

 نهائٌا النشاط ترن اثبات  السجل

 شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   43118:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العمله على مصطفى محمود حسن   - 38

 نهائٌا   التجاره بترن بالملٌوبٌه المصرٌه التجارٌه الغرفه شهادة بموجب محو بأمر المٌد شطب تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   39452:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  تعلب حنا عبدالمالن حنا   - 39

 نهائٌا   التجاره بترن بالملٌوبٌه المصرٌه التجارٌه الغرفه شهادة وجببم محو بأمر المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   23213519 تارٌخ وفى ،   37854:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمود صبرى مرفت   - 43
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   المال رأس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213534 ، تارٌخ وفً  66318 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدوي سٌد سٌد حسنً دمحم -  1
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,  المال رأس تعدٌل تم  23213535 ، تارٌخ وفً  72792 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌب عبدالرازق دمحم عبدالمادر احمد -  5
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 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213535 ، تارٌخ وفً  73233 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زخارى بشوندى سعد ماجد -  7

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213535 ، تارٌخ وفً  933 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تكال كامل مكرم فادى -  8

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل
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 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213535 ، تارٌخ وفً  5135 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عداروس على فهٌم دمحم -  11
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 رأس تعدٌل تم  23213536 ، تارٌخ وفً  37331 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجوهرى ابراهٌم عبدالفتاح حسن احمد -  12
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 المال رأس تعدٌل تم  23213536 ، تارٌخ وفً  57996 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للسٌرامٌن عثمان علً سٌد معرض -  13
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 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213536 ، تارٌخ وفً  58113 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حماد دمحم كامل هداٌه -  15

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213539 ، تارٌخ وفً  66313 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن عبدالفتاح محمود سامى -  16

  جنٌه  523330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  23213539 ، تارٌخ وفً  31429 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌد ابو حسن على جمعه رضا -  17

  جنٌه  453330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213539 ، تارٌخ وفً  58453 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحمٌد عبد حمدى على جابر -  18

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213539 ، تارٌخ وفً  13433 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته عٌاد ثابت عٌاد -  19

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  52899 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عجالن اسماعٌل سالمه احمد -  23

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  65333 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النفراوي حموده سٌد دمحم دمحم -  21

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  73988 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف زكً عادل جرجس -  22

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  28362 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصاٌغ عبدالحلٌم محمود دمحم دمحم -  23

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  27231 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عجالن اسماعٌل سالمه دمحم -  24

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213513 ، تارٌخ وفً  34272 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رفاعى سٌد مصطفى ممدوح ندا -  25

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213511 ، تارٌخ وفً  65112 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالجواد عٌد سٌد دمحم -  26

  جنٌه  13333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213517 ، تارٌخ وفً  19996 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض دمحم عبدالفتاح دمحم -  27

  جنٌه  133333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213517 ، تارٌخ وفً  11282 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه حسٌن سٌد امحس -  28

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213517 ، تارٌخ وفً  11282 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه حسٌن سٌد حسام -  29

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213517 ، تارٌخ وفً  7339 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌسى ابو اسماعٌل عبدالعلٌم طه -  33

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213517 ، تارٌخ وفً  63995 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سرور على زكى طاهر عمرو -  31

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213518 ، تارٌخ وفً  32511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل عبده لاسم عبده -  32

  جنٌه  53333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213518 ، تارٌخ وفً  38334 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور حامد احمد دمحم -  33

  جنٌه  33333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213518 ، تارٌخ وفً  35454 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمران احمد دمحم طه احمد -  34

  جنٌه  233330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213518 ، تارٌخ وفً  45385 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بٌومى محمود دمحم مجدى اٌمان -  35

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213518 ، تارٌخ وفً  69171 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد على دمحم عبدالعظٌم احمد -  36

  جنٌه  2333330333، همال رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  52632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالهادى الشحات عبدالهادى هانى -  37

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  33241 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ملٌجى دمحم ممدوح دمحم -  38

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  3398 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى المادر عبد دمحم  عمرو -  39

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  71522 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالعال احمد جمعه سكٌنه -  43

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  3398 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى عبدالمادر دمحم عمرو -  41

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213519 ، تارٌخ وفً  51238 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالحسٌب على مجدى -  42

  جنٌه  123330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  69182 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطاهللا مدبولً سمٌر اٌمن -  43

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  31285 برلم لٌده كسب ،، فرد تاجر  دمحم عبدالبصٌر حسن ٌاسر -  44

  جنٌه  33333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  67396 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد اسماعٌل سعٌد امٌره -  45

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  36831 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البالشونى دمحم دمحم ابراهٌم ابوالنور -  46

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  72323 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحلٌم عبد نور دمحم ٌاسمٌن -  47

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  72452 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد شرف احمد دمحم شرف -  48

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  55245 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى دمحم ابراهٌم ابراهٌم اٌات -  49

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  33326 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالاله امٌن حسن -  53

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم  23213523 ، تارٌخ وفً  33344 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجمركى والتخلٌص والشحن والتصدٌر لالستٌراد بدر -  51

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213523 ، تارٌخ وفً  72993 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالسعد مناع عادل حسام -  52

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  67633 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالوهاب دمحم تامر -  53

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  67253 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شاهٌن حفنى عبدالفتاح عبدالعزٌز محمود -  54

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  25319 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوعرب السٌد فؤاد دمحم رشا -  55

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  32357 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفنجرى دمحم دمحم طة محمود -  56

  جنٌه  5333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  61289 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجار عواد دمحم احمد مصطفى -  57

  جنٌه  133330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  65732 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعد عبدالمجٌد عبدالحمٌد مرفت -  58

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  42339 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى دمحم موسى عبدهللا موسى -  59

  جنٌه  253330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  48413 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بلايرغ مراد سعٌد عزت -  63

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213524 ، تارٌخ وفً  48625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالعال عبدالخالك صبحى احمد -  61

  جنٌه  13333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  42384 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالرحمن احمد دمحم -  62

  جنٌه  253330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  72281 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعراوى عبدالرحمن عبدالنبى عبدهللا -  63

  جنٌه  1333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  65592 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدربه عطٌه عبدالموجود سامٌه -  64

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  56398 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المجٌد عبد هللا عبد محمود رمضان -  65

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  28542 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عالم حسٌن احمد امانى -  66

  جنٌه  1533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  63252 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صٌام السٌد بٌومى صبرى دمحم ولٌد -  67

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  66652 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رمضان السٌد احمد عبدالمعطى كرٌم -  68

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  44366 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل عبدالفتاح دمحم مهند -  69

  جنٌه  2333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  66352 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العرالً علً الرازق عبد دمحم احمد -  73

  جنٌه  533330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  23213525 ، تارٌخ وفً  34269 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس هللا رزق رمزى ولٌد -  71

  جنٌه  15333330333، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف
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,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 72852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومً زكً الناصر عبد ابراهٌم -  26

 صالح نور دمحم صالح// ملن- الملٌوبٌه العبور 8 ش 18328- بلون 14 ق التاسع الحً ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 72855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عمر دمحم مٌرفت -  27

 احمد دمحم خالد// ملن الملٌوبٌه العبور 11ش 13 ق 5317 ب السابع الحً ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 72854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على عبدالرحمن ٌاسر -  28

 اهٌمابر كمال رفعت/ ملن -137 شمة -3 عمارة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213534 تارٌخ وفً 41557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم دمحم دمحم زٌنهم دمحم -  29

 -بنها -طحله طرٌك -العطار مٌت/  بالعنوان - ودواجن مواشى وبٌع تسمٌن مزرعه/  بنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  الغرفه سجل 2321/5/4 بتارٌخ 5338 برلم ومودع - هاشم دمحم دمحم زٌنهم/ملن -الملٌوبٌه

 العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد المجٌد عبد النبً عبد رامً -  33

  دمحم دمحم ابوسرٌع/ للٌوب م حلفا مٌت الرحاب مسجد ش من هالل ابو اوالد ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباده دمحم علً سمٌر دمحم -  31

 دمحم علً سمٌر هبه/ ملن -البرادعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاٌد دمحم ربٌع ربٌع رشاد -  32

 زاٌد ربٌع ربٌع جمٌله/ ملن - للما ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن عبدالمجٌد عبدالعاطى -  33

 عبدالمطلب على كرٌمه/ بملن - الخانكه - الخصوص - بخٌت ابراهٌم ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حامد عبدالحافظ دمحم -  34

 شعالن السٌد هاشم دمحم/ ملن -التجارة كلٌة ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم محمود زٌنب/  د صٌدلٌه -  35

 امٌن عباس دمحم/ بملن - بنها - بطا كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكٌه دمحم غنٌمً رمضان اسالم -  36

 دمحم غنٌمً رمضان دمحم/ملن - باسوس - الجنٌنه حً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 54342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمؤمن حسن محمود -  37

  24 محل 8 الحى السٌتٌه مول/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 6897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهٌم دمحم امال -  38

 عثمان إبراهٌم سمعت هٌثم/ملن - الملٌوبٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف جوده حمدان مصطفى -  39

 الشرٌف حمدان جوده/ملن - كفرالصهبً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والبوٌات الحداٌد لتجارة الدٌب -  43

 ٌوسف دمحم سٌد/ ملن -  مصلح الشٌخ عزبة - االصفر الجبل - الطحان ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم على دمحم خالد -  41

 احمد حسنى حمدى/ بملن - العبور- 12 شمه 111 عماره 6 محلٌه االول الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجً احمد عٌسى محمود -  42

 رمضان اسماعٌل مصطفى همت/ ملن -الشمر ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغذائٌة والمواد الدلٌك وبٌع لتجارة نوفل -  43

 عبدربه عد وحٌد وائل/ ملن -فوزي احمد عزبة ،:   الـتأشٌر وصف, 

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن علً سٌد -  44

 السٌد ابراهٌم هاشم ام/ ملن  الخصوص التوفٌمٌه ترعة شارع االؤل الدور فً شمه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 58734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد دمحم امٌن دمحم هانى -  45

 احمد مصطفً عبدالممصود فتحى/  بملن -  ابوالغٌط لمدرسة الممابل والمهدى الصفا ش/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 65134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهره موسى دمحم مرٌم -  46

 احمد سٌد احمد طه دمحم/ ملن - الرٌاضى بنها نادى بجوار المتكامل المراه خدمات  مجمع/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 67694    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري دمحم عبدالعظٌم هناء -  47

 حسن احمد محمود/ ملن -الملٌوبٌة -البلد للٌوب - الحدٌد السكة بحري دروٌش جامع جامع ش من متفرع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد فرحات سلٌمان امٌره -  48

 العطرب على ابراهٌم دمحمى/ ملن -  بطا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لابٌل احمد رئٌس احمد هللا عبد -  49

  لابٌل احمد رئٌس احمد/  بملن -  طنان ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالخالك فتحى دمحم -  53

 عبدالخالك فتحى سامح/ بملن - بنها - ابوزهرة كفر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فهمً دمحم احمد -  51

 احمد فهمً دمحم بملن - الخصوص بخٌت ابراهٌم ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72869    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مصطفى دمحم دمحم احمد -  52

 عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز/ ملن -الشرفا كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حلمى الدٌن حسام احمد مصطفى -  53

 زهران سٌد كمال دمحم/ ملن - السٌاحً التمسٌم ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان سعد نبٌل دمحم -  54

 طه حسنٌن سمٌر احمد ملن - امٌاي - اثانً بالدور شمه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 73233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زخارى بشوندى سعد ماجد -  55

 عطٌة صادق رافت/ ملن -الخانكة -الخصوص - الزنانٌري ترعة من ابوعزام ش -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس احمد خالد دمحم -  56

 على احمد حسنى حمدى/ بملن - العبور - 12 شمه من غرفه 111 عماره 6 محلٌه االول الحى ،

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن صٌدلٌه -  57

 رضوان عبدالحمٌد مصطفى ورثه/ بملن -  نصر سمٌر الحاج مسجد بجوار الجدٌده جمجره

,  العنوان تعدٌل تم 23213535 تارٌخ وفً 72888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن عطاهللا كامل رومانى -  58

 حبٌب راغب نصر/ بملن - الخصوص - النوار الدمحمٌه االنوار ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72892    برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، مرشد على دروٌش ابراهٌم -  59

 جادو دمحم سٌد/ ملن -  الجواٌده جامع بجوار سندبٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف فاٌد علً فاٌد ضحً -  63

 عٌسً الحمٌد عبد حاتم// ملن الملٌوبٌه- المناطر شبٌن منٌه المناطر شبٌن طرٌك الشهداء مسجد امام ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام خلٌل الهادى دمحم الدٌن ضٌاء -  61

 الهادى دمحم خلٌل/ ملن -الصباح لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد محمود بكر عجمى -  62

 ابراهٌم ابراهٌم محمود/ بملن - للٌوب - حلفا مٌت - المخازن ش ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 51524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد دمحم سعٌد -  63

 السٌد دمحم أحمد/  ملن - نما مٌت - لناوى ٌوسف ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى فتوح السٌد عفاف -  64

 عبدالعزٌز احمد دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - شكر كفر م - الشمر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72894    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سابك إبراهٌم سابك إبراهٌم -  65

 حماد دمحم حموده/ ملن - الشام شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 72897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن عبدالواحد ٌاسر احمد -  66

 اباظه على السٌد دمحم السٌد/ ملن - اسنٌت ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213536 تارٌخ وفً 41557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم دمحم دمحم زٌنهم دمحم -  67

 2321/5/4 بتارٌخ 5338 لمبر المودع االخر الرئٌسى المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل علً دمحم عطٌات -  68

 الجواد عبد دمحم تامر// ملن- االملٌوبٌه- الخٌرٌه المناطر -بهاده ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعزٌز دمحم سماح -  69

 السباعً مصطفى ممدوح/ ملن- 7 ش 7 عمار عمارات السبع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم على احمد دمحم -  73

 على دمحم على احمد/ بملن - الملزم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل دمحم سٌد عصام محمود -  71

 هالل دمحم سٌد عصام/ بملن -  للٌوب - البطىء الطرٌك - البٌبسى ش ابوسنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل مصطفى دمحم عطا شاهنده -  72

 احمد عبدالكرٌم فتحً دمحم/ ملن -طحا كفر ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 72938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكهربائٌه األسالن وتورٌدات وتغلٌف لسحب المتحده المؤسسة -  73

 دمحم غنٌمً رمضان دمحم/ملن - باسوس - الجنٌنه حً - األرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539

,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب محمود السٌد حسنى احمد -  74

 محمود دمحم سٌد عال/  بملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه طرالمنا - السٌاحً التمسٌم - االندلس شارع2 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حفنى عبدالعزٌز الحفنى دمحم حسن -  75

 محمود صالح احمد/ بملن - بنها - الزراعٌٌن تمسٌم الجامعٌه المدٌنه خلف ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال سٌد عبدالعال شرٌن -  76

 على عبدالظاهر احمد/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - طحا كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان محمود عبدالجابر دمحم -  77

 محمود ٌحً طارق/ ملن - متر 63 -23 عمارة الثامن الحً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213539 تارٌخ وفً 72933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه غندور سالمه اسماء -  78

 عبدالهادى ابوزٌد فتحى/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - العمومى - سالمه الشٌخه كفر ،:   الـتأشٌر
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 سلٌمان احمد سلٌمان مسعد اٌهاب/ ملن -  الجدٌده بنها - االستاد غرب ش( 1) رفم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر دمحم عطٌه احمد -  135

 جبر دمحم عطٌه/  ملن -  المحلٌة الوحده بجوار االصفر الجبل ،
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 العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد عبدالمعطى رشاد دعاء -  137

 حافظ احمد دمحم احمد دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - خضره ابو عزبه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 63357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم احمد سٌد دمحم احمد -  138

  عبدالمنعم احمد سٌد دمحم احمد/  ملن- الشرفا كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهنداوى احمد عبداللطٌف الهام -  139

 عوض حجازى احمد جمال سعٌد/ ملن - سرٌالوس - البوسطه ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد مهدى عبدالمنعم محمود -  143

 عبدالجواد ابوالنصر ٌحى/  بملن - الملٌوبٌه - الخانكه - الخصوص - مالن ابن انس من عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان تغٌان عبدالستار عنتر -  141
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 العنوان تعدٌل تم 23213511 تارٌخ وفً 72952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والمراٌا الزجاج وبٌع لتجاره الطوخى -  142

 احمد السٌد عبدالباسط/بملن -نوى ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران دمحم محمود خضرى محسن -  143

 سعد دمحم سٌد سلٌمان/ ملن -  الدبٌكى بنزٌنة بجوار لبلى الزلازٌك بنها طرٌك اول ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم احمد السٌد محمود -  144

 ٌزعبدالعز عبدالعزٌز محسن/ ملن -الملٌوبٌة -بنها مركز -عاصم مٌت - ابوخلٌل عزبه شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرب عبدالرحمن عٌد دمحم سمر -  145

 النجار السٌد عبدالحمٌد امال/ ملن - اٌمن ستدٌو بجوار -الرئٌسً للما مدخل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 41993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌدانى ابراهٌم بشٌر صباح -  146
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 السٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 63227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النوٌهى عرفه ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  147
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم سعٌد ابراهٌم طه -  148
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ علً عٌد فاروق احمد -  149

 احمد مختار كمال دمحم/ بملن الحصه مصرف ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 35345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضوه عبدهللا دسولى حسن احمد -  153

 عبدهللا دسولً حسن احمد/   ملن -  برلطا زمام - ضوه ابو عزبة -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 35345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضوه عبدهللا دسولً حسن احمد -  151

 عبدهللا دسولً حسن احمد/   ملن -  برلطا زمام - ضوه ابو عزبة -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عٌد عطٌه فرج -  152

 حسن عبدالعزٌز شحات رمضان/ ملن -التعمٌر بنن عمارات ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبً دمحم شلبً جوده سامح -  153

 شلبً دمحم شلبً جوده سامً بملن -  بلتان زاوٌة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشحات منسً سالمه احمد رضا -  154

 ابراهٌم جاد عطٌة نحمده/ ملن -تمٌم بنً تل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم ٌاسٌن عزت عصام -  155

 عبدالعزٌز نصرالدٌن مها/ ملن -الملٌوبٌة -بنها - طٌبه برج -ندا فرٌد شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً أبوزٌد عبدالفتاح دمحم -  156
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم صالح دمحم -  157

 السالم عبد دمحم عواطف بملن - المرج ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فانوس صلٌب إبراهٌم رومانً -  158

 العابدٌن زٌن عاطف/ملن - األصفر الجبل - غمر حوض - البناء نبٌل شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناجى محمود عبدالعال دمحم احمد -  159

 عبده كمال مصطفى/ ملن -الملٌوبٌة -العبور -االول الحى -6 محلٌه -ب 71 عماره - 38 شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خفاجى حجاج دمحم عاطف -  163

 عبدالعزٌز رضا ابتسام/ ملن - شبٌن منٌه - الدٌنى المعهد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدجدج أحمد إبراهٌم دمحم وائل -  161

 الدجدج أحمد إبراهٌم أحمد/ملن - الرٌاضٌه شارع من متفرع - شاهٌن شارع - 1رلم عمار ،:   الـتأشٌر
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوده حسٌن على دمحم -  164

 الشافعى عبدالعزٌز سٌد دمحم/ ملن - الكرام منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 11282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه حسٌن سٌد حسام -  165

  االخر للرئٌسً الغٌر مصرٌا جنٌها الف خمسمائة 533333 -:الى المال راس تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72963    برلم هلٌد سبك  ، فرد تاجر ، شعالن منسً دمحم حسٌن مصطفى -  166

 مصطفى منسً دمحم حسٌن/ملن - عبدالعزٌز أحمد البطل شارع - الخامس بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الالدٌوس زكى مورٌد هانى -  167

 الالدٌوس ملن شنوده شهدى/ ملن - الملٌوبٌة - الخانكه - الخصوص - باهلل التوفٌك مسجد ش 1 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد عبدالعزٌز السٌد هانً -  168

 أحمد عبدالعزٌز السٌد هانً/ملن - السد - الدٌن شرف عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لمر مسعود زكى انور دمحم حازم -  169

 انور دمحم صبرى/  بملن - التجاره كلٌه ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عمادالدٌن اٌمان -  173

 محمود رفعت دمحم/  ملن - العلوم كلٌه ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى على سعٌد لطب اٌمن -  171

 حسن عمر دمحم/ ملن -الملٌوبٌة -الخٌرٌة المناطر -الثالثاء سوق شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد المنصف عبد حمادة -  172

 دبوس حسن احمد المنصف عبد بملن - سندبٌس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مرسى محمود رافت امال -  173

 بدوى محمود دمحم محمود/ ملن -  الشوبن ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج عبدالسالم سعٌد أسامه دمحم -  174

 عبدالسالم سعٌد أحمد/ملن - البحرٌه عٌرالش جزٌرة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 54133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجار حسن احمد حسن بهٌه -  175

 موسى دمحم دمحم جمال/  ملن  الملٌوبٌه - طوخ - الكبرى اجهور - العمومى االسالمى المجمع ش -: الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدهللا دمحم سمٌره -  176

 عفٌفى احمد سامٌه/ ملن -شكر كفر -غنٌم عزب كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان على حسن احمد شرٌف -  177

 حماد مصطفى حسن اسامه/ ملن -باسوس - عبده دمحم االمام ش المالح ارض ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل بٌومى السٌد صابر -  178
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,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 72974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضوه دمحم الفتاح عبد سالمه ضٌاء -  179

 ضوه دمحم الفتاح عبد سالمه ملن- المناطر بنً ارض لابٌل ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213517 تارٌخ وفً 7339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى ابو اسماعٌل عبدالعلٌم طه -  183

 احمد ابراهٌم صالح/ ملن -الملٌوبٌة -طوخ مركز -ترسا -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االطفٌحى سٌد عبدالفتاح حماسه -  181

 عٌسى عمرو مهند/ بملن - حافظ عبده ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوهر عبدالحمٌد حسنً عبدالحمٌد -  182

 حسن علً فتحً دمحم/ملن - فوزي أحمد عزبة - المستشفى شارع - 21رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود جوده احمد -  183

 حامد عزالرجال كرم/ بملن - الكبرى المنشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73334    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوهى احمد محمود محمود -  184

 النجدى على دمحم سالمه/ ملن -  طنان - السد طنان طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 13231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالحجاج ٌوسف فرٌد لناوى -  185

 سمٌر مٌنا/ ملن -الملٌوبٌة -للٌوب - الهالٌله شارع/ بالعنوان -موازٌن تجمٌع مصنع: بنشاط اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

  الغرفة سجل تابع 13231 سجل برلم وممٌد - 2321/5/18 بتارٌخ 5367 برلم مودع -عرٌان

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 56537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عفٌفى ابراهٌم عبدالحكٌم اسامه -  186

 وتركٌب وصٌانة تجارة: بنشاط -بورسعٌد - الصناعى المجمع -الزهور حى -5 رلم محل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 ) (  سجل برلم وممٌد) (  بتارٌخ) ( برلم مودع - الساعات

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72995    برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، احمد سٌد صدٌك عبدالتواب نبٌل -  187

 احمد توفٌك نحمده/ ملن -الخصوص - حمادة سٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطاطً عبدالسمٌع عبدالرؤوف أحمد -  188

 لطاطً عبدالسمٌع عبدالرؤوف دمحم/ملن - لها - المٌسارٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد ابراهٌم نبٌل مسعد -  189

 صالح عطا ابراهٌم/ بملن - مشتهر نفك ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم نجٌب دمحم نٌرمٌن -  193

 عبدالعاطى سعٌد هانى/ بملن - طحا كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خله سام ٌوحنس أبانوب -  191

 شعبان أبوزٌد علً وحٌد/ملن - الجٌش شارع - 21رلم عمار - األرضً بالدور محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عز عفٌفى دمحم دمحم احمد -  192

 عبدالحمٌد على السٌد ناصر/ ملن - نوى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 53777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل دمحم احمد عبدالسالم عزه -  193

 تسمٌن دواجن مزرعة/ بنشاط - ابوسالم حسن سالمه جمال/ ملن - دمحم السٌد عزبة/ بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  بالملٌوبٌة التجارٌة الغرفة سجل 53777 برلم وممٌد 2321/5/18 بتارٌخ 5364 برلم مودع

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 14345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوضوه على السٌد اسماعٌل دمحم -  194

 دالٌا - سندٌون - صبري سلٌمان مخازن بجوار - محرم خلٌج شارع - األرضً الدور إلى العنوان تعدٌل - ،:   الـتأشٌر وصف

 أمٌن لطفً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 4359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دلماق صالح احمد هاله -  195

 على سٌد فرٌد دمحم رٌهام/ ملن - الخٌرٌة المناطر - الخرلانٌه -1 رلم عمار/ الى العنوان تعدٌل  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل فوزى ماهر عبدهللا -  196

 طه دمحم سٌد/ بملن - العبور - 2 ش 64 عمارة المستمبل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 53777    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هالل دمحم احمد عبدالسالم عزه -  197

 ابوسالم حسن سالمه جمال/ ملن -  دمحم السٌد عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً عبدالعزٌز عبدالمادر رضا -  198

 متولً الشحات دمحم اسامه/ ملن -المٌاه صهارٌج ش -الرملة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسٌن مرعً طه -  199

 عبدالجواد عبدالعزٌز عبدالجواد/ ملن -الجدٌده جمجرة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  عنوانال تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالسعد مناع عادل حسام -  233

 محمود دمحم دمحم/ بملن - كنانه مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاعود بدر دمحم طاهر -  231

 لاعود حسن بدر دمحم على/ ملن -  سندٌون - الدٌنى المعهد ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 73335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عمل السٌد الضوٌحً احمد -  232

 عمل السٌد الضوٌحً/ ملن -بلً جزٌرة ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس ٌوسف جٌد سٌف كرستٌنا -  233

 السباعى مصطفى ممدوح/ بملن -  العبور - 7 شمه عمارات السبع ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمكى عواض دمحم مدحت -  234

 عواض دمحم احمد/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - البلد للٌوب - المطار محطه امام - رمضان من العاشر ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 13231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالحجاج ٌوسف فرٌد لناوى -  235

 عرٌان سمٌر مٌنا/ ملن - الهالٌله شارع ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر مصطفى عبدالحمٌد محمود احمد -  236

 عامر حافظ حسنً السٌد/ ملن -رٌاض عبدالمنعم ش118 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 64964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان احمد عبدالمعطى حسام -  237

  سالم ناصر سالم /  بملن  -    حلفا مٌت زمام  1  الروضه حوض ابوسنه  بناحٌه كائن/   الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 3933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شٌخه ابو محمود محمود دمحم -  238

 ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم/ ملن -مشتول طرٌك -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب لطفى عادل احمد -  239

 طلعت دمحم راند/ ملن - 18 ش 1عماره م63 المومى االسكان ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213518 تارٌخ وفً 72994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم عبدالحمٌد جمٌالت -  213

 حمدان ابراهٌم دمحم شحات دمحم/  ملن - الملٌوبٌة - المناطر شبٌن - الشوبن ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كتكوت عبدالعال دسولى عبدالعال دسولى -  211

 عبدالعال دسولى عبدالعال/ ملن - الرمله ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً محمود عالءالدٌن هبه/  صٌدلٌة -  212

 إبراهٌم غرٌب دمحم/ملن - البماشٌن - الصحٌه الوحده شارع ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر ابراهٌم بندارى زكرٌا -  213

 سالم السٌد منى/  بملن - الجزٌره طنط ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 7133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن خلف عبدالرازق حمادة -  214

 وتجارتها الزراعٌه والمحاصٌل الحبوب تهٌئة -: إلى األول التابع اآلخر الرئٌسً المركز نشاط تعدٌل - ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد السٌد عبدالمنعم هدى -  215

 السٌد عبدالمنعم احمد/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - بلتان ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابومسلم احمد رضا نورهان -  216

 دمحم عبدالوهاب دمحم صالح/ ملن - المبلى الشرفا كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور ذهنً العربً دمحم ربٌع خالد -  217

 نعامه عمر عبدالحلٌم السٌد/ ملن -بطا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌو عبدالعال حسٌن سٌد والء -  218

 حسٌن فرحات محمود/ ملن -الثالثاء سوق ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوخوض رمضان عواض سٌد دعاء -  219

 سٌد مصطفى دمحم/ بملن - البلد للٌوب - عواض سٌدى ش من الصدٌك ابوبكر ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مروان دمحم احمد وائل -  223

 حسن دمحم احم اٌهاب/ ملن - الصوالحه عرب ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحشاش ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد دعاء -  221

 شرٌف دمحم عبدالظاهر محمود/  ملن - سندٌون - سابك ربٌع ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق إبراهٌم دمحم إبراهٌم دمحم -  222

 سالم إبراهٌم عبدالرحمن بدٌعه/ملن - النور شٌةمن - الشموت شارع 3 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن أبوالحسن دمحم أحمد -  223

 رجب مرسً سعد رزق هوٌدا/ملن - الجدٌده المناٌل - الخلٌج شارع - 3رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عطٌه سالم عبدالنبى -  224

 عطٌه سالم تامر/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - المحطه للٌوب - عٌد دمحم ش من مستجد ش ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73324    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حظ دمحم ابراهٌم عبدالمحسن سمٌر مصطفى -  225

 ابراهٌم دمحم عبداللطٌف/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - الكبرى اجهور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 31316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن مرسى على احمد عمرو -  226

 للتجاره العربً شركه امام- اسكندرٌه الماهره طرٌك-النور منشٌه// الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 31289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز خٌرى بدٌع محمود -  227

 خٌرى بدٌع دمحم/  ملن  - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر -باسوس - عدس احمد فٌصل ش 6 -: الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 64278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم محمود مرفت -  228

  ،:   الـتأشٌر

  النجدى على دمحم /  بملن  -    طنان  -  الترعه ش /   الى العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم حسن علً دمحم -  229

 سلٌم دمحم الحسٌنً حسام&  حازم/ ملن -المحطه للٌوب -طلبه علً شعبان ش6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم محمود السٌد -  233

 بكري كامل دمحم فوزٌه/ملن - الكبٌر الجامع شارع ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 5868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى صدٌك محروس  ولٌد -  231

  ،:   الـتأشٌر

   محمود الدٌن حسام /  بملن -  الخٌمه شبرا  -  سالمه جامع من بالمرب السعدنى جامع بجوار لمٌحه شارع  16 /   الى العنوان تعدٌل

  هالل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم حبٌب عزت -  232

 حبٌب عزت صالح// ملن - نامول ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 53363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوستٌت ابراهٌم حسنٌن طارق -  233

 باطه عبدالحمٌد ابراهٌم/ بملن -  نوب طحا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 73321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد دمحم مها -  234

 متولى الشافعى دمحم/ بملن - الجدٌده بنها - الرٌاضى االستاد غرب مساكن 24 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213519 تارٌخ وفً 53363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوستٌت ابراهٌم حسنٌن طارق -  235

  ،:   الـتأشٌر وصف

   عبدالحمٌد ابراهٌم /  بملن  -  نوب طحا /   بالعنوان  - والدواجن المواشى وبٌع تاجان /   بنشاط اخر رئٌسى افتتاح

  الغرفه سجل 2321/5/19 بتارٌخ 5417 برلم ومودع -باطه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 63499    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على التهامى دمحم على رغده -  236

 زٌدان احمد عبدالفتاح دمحم/  بملن - الملٌوبٌة- شكر كفر- 2 الشمر ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73334    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز عبدالجواد عبدالمنعم عبدالمنعم -  237

  الرمله ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم عبده عبدالعال عالء -  238

 الجمل حسٌن عبدالكرٌم السٌد/ ملن  الجمهورٌه ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73348    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالبارى محمود دمحم -  239

 دمحم خطاب حمدى/  بملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر م - شلمان - الفمهاء درب ش ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم خٌرٌه -  243

 الناصر الرحمن خالد/  ملن -  2ش م 133 الشباب 194 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرب بدر حسن طارق دمحم -  241

 محمود السٌد رمضان دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - الشوبن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عبدالمنعم سمٌر رامى -  242

 فؤاد فتحى دمحم/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - ناى - شلبى عزبه مدخل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 67393    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لناوى عبدالجلٌل لناوى محمود -  243

  رضوان دمحم محمود رضا/  ملن - باسوس - المنشاوى عزبه/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل على احمد دمحم -  244

 على عبدالغنى دمحم سلٌمه/ ملن - الدٌر كفر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل شحاته مٌخائٌل رضا -  245

 مٌخائٌل شحاته مٌخائٌل/ملن - سرٌالوس - الحلف حوض - عبدالرحٌم أحمد مخزن بجوار - كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالرسول منصور حماده -  246

 منصور عبدالرسول منصور/ملن - الخرلانٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزٌز صالح اٌمان -  247

 حسنٌن تهامى عبدالغنى اشرف/ ملن  بلتان- الدٌنى المعهد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 54282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرافع عبدهللا كرم -  248

 احمد دمحم راوى دمحم اشرف/  ملن - المحكمه شارع 33/  الى الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 54282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرافع عبدهللا كرم -  249

 عامر محمود السٌد عبدالحكٌم/ ملن - الزراعه منشٌة عبدالعزٌز ش/  الى الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 57163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عطٌه رجب دعاء -  253

  ،:   الـتأشٌر

   الحسٌنى عصام /  بملن  -  سندنهور  -  الناحٌه داٌر ش /   بالعنوان  -  غذائٌه مواد تجاره /   بنشاط اخر رئٌسى افتتاح

  الغرفه سجل 2321/5/23 بتارٌخ 5438 برلم ومودع - عبدالحلٌم

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاب حسن عفٌفى مسعد بالل -  251

 امٌن فتحى سعاد/ ملن - السوق عزبة - دٌاب ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح إبراهٌم عبدالعزٌز محمود -  252

 عبدالفتاح إبراهٌم عبدالعزٌز/ملن - فاضل عزبة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عامر ٌوسف لطفى خالد -  253

 سلٌمان دمحم سمٌر/ بملن - الصوالحه عرب ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى دالفتاحعب احمد اسالم -  254

 محمود شحاته محمود/ بملن -  تجاره كلٌه ش من متفرع عبدالنبى ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن حسٌن حامد حسٌن -  255

 الهلٌلً عبدالحمٌد عزت/ملن - البلد للٌوب - المٌاه باجور شارع من - سالم عبدالمطلب شارع9 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدحدح على السٌد زكرٌا رحاب -  256

 عبدالسالم مصطفى عماد/ بملن - شبٌن كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام دمحم عبدالفتاح محمود -  257

 شعراوى حسٌن عنتر سٌد/ ملن -  كازٌون البنن مساكن امام الجدٌده المحكمه ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم إبراهٌم عبدالحمٌد عطا شعٌب -  258

 حسن عبدالمنعم حسن/ملن - أبوزعبل ورش مساكن - الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممدام غنٌم السٌد رضا -  259

 دمحم رجب فوزى/ ملن  الخصوص- حماده سٌد الشهٌد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى ناصر عبدالرازق هبه -  263

 التهامى حمنعبدالر بدوى عبدالرحمن/  ملن  الشمر- الزراعى البنن بجوار  ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفار عواض عبدالغفار فتحى خالد -  261

 حامد ٌوسف اسماء/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ - الشباب مركز ش 61 ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 44199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالنبى ربٌع احمد -  262

  دمحم سالم احمد رجب/  ملن -  الناصرٌه/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 54282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرافع عبدهللا كرم -  263

 احمد دمحم راوى دمحم اشرف/  ملن - المحكمه شارع 33/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 57163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عطٌه رجب دعاء -  264

 عبدالحلٌم الحسٌنى عصام/ بملن -  سندنهور - الناحٌه داٌر ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حرب على رفعت عبدالهادى -  265

 عبدالهادى على رفعت/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - سالمه الشٌخه كفر - الكبٌر الجامع ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه دمحم صبحى ابراهٌم -  266

 احمد دمحم طاهر/ ملن - االحراز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 63499    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على التهامً دمحم على رغده -  267

 دمحم/  بملن - الملٌوبٌة- شكر كفر- 2 الشمر -: بالعنوان بالستٌن عبوات تصنٌع مصنع -: بنشاط اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  الغرفه تجارى سجل 63499 برلم وممٌد 2321/5/23 بتارٌخ 5461 برلم مودع زٌدان احمد عبدالفتاح

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبر عبدالعزٌز دمحم وجٌه عزٌزه -  268

 اسماعٌل عٌد ابراهٌم جمال/  ملن  الحمام كفر - صابر عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفار عواض عبدالغفار فتحى خالد -  269

 بٌومى دمحم سمٌر/ بملن - الملٌوبٌه - طوخ - ابوعامر امام ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفار عواض عبدالغفار فتحى خالد -  273

 - طوخ - الشباب مركز ش 61 -: بالعنوان(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس -: بنشاط فرع له ،:   الـتأشٌر وصف

  الغرفه تجارى سجل 73344 برلم وممٌد 2321/5/23 بتارٌخ 5484 برلم مودع حامد ٌوسف اسماء/  بملن - الملٌوبٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عانوس فانوس معزوز نوال -  271

 فرج انور صفوت/ بملن -  17 ش المستمبل اسكان 85 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 67227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى احمد دمحم صفٌه -  272

 علً دمحم شاكر احمد/ ملن -دندنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 67227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى احمد دمحم صفٌه -  273

 مودع علً دمحم شاكر احمد/ ملن -الملٌوبٌة -طوخ مركز -دندنا بالعنوان تموٌنٌة بمالة بنشاط اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 بنها غرفة مكتب 67227 سجل برلم وممٌد 2321/5/23 بتارٌخ 5531 اٌداع برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 2547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد مسعد زكرى نرجس -  274

   ،:   الـتأشٌر

 مودع الملٌوبٌه - للٌوب - المحطه للٌوب - الهدى مسجد امتداد ش -: بالعنوان ومشماتها البان منتجات مصنع:  بنشاط فرع افتتاح

   الغرفه تجارى سجل 2547 برلم وممٌد 2321/5/23 بتارٌخ 5538 برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعٌد اشرف اٌمان -  275

 نصار السٌد نصار/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - نامول ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالمرٌد عبادي عبدالمجٌد -  276

 دمحم السٌد كوثر/ ملن -طحانوب ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحاج على مصطفى اسالم -  277

 على جالل ٌاسر/ ملن - عماره 25 ال مساكن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سوٌلم الموجود عبد الباسط دعب هادي -  278

 المصود عبد اسماعٌل سمر// ملن- الملٌوٌه-بنها- الرمله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌونس حسٌن محمود دعاء -  279

 سالم على سالم على/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن - الصوالحه عرب ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213523 تارٌخ وفً 73363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سبٌله حسن دمحم محمود سلٌمان -  283
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جبر عبدالحمٌد عبدالمنصف عبدالحمٌد/بملن - ابوالغٌط - الحداد سٌف ش13 -: إلى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عوض دمحم دروٌش -  374

 دمحم دروٌش عبدالرحمن/ملن - حلفا مٌت - مطرود دمحم شارع 24 ،:   الـتأشٌر
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 منصور نصر عبدالعزٌز مجدي/ ملن -الزراعٌه البحوث بجوار -االهالً عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمر إبراهٌم مصطفى سٌد إبراهٌم -  376

 مصطفى سٌد سامح/ملن - ٌمكفرعل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 71437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سالمه رزق ابوسرٌع -  377

 فرج سالمه دمحم فرج/ بملن - للٌوب - حلفا مٌت/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌسً مجاهد كمال عبدهللا مشٌره -  378

 السٌد دٌاب عبدالرحمن دمحم محمود/ملن - الصفا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان محمود شوكت دمحم هشام -  379

 فرماوى عبدالعزٌز فرماوى/  بملن - بنها - بنٌن الثانوٌه بنها مدرسه ش و الصحى التامٌن بحرى ش 7 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لصب سالم السٌد احمد دٌنا -  383

 دمحمى رزق ضٌاء/ ملن -سنهره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالع حسن دمحم دمحم احمد -  381

 دمحم محمود سعٌده/ بملن - ابوزعبل - ابوزعبل شباب مركز بجوار امٌن لاسم ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزت سمٌح معرض -  382

 تهامى تهامى غنٌمى رتٌبه/ ملن - الكبرى العمار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدهللا كمال ناصر -  383

 حسن عبدهللا كمال/ ملن -  الحوفٌٌن مٌت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً محمود عبدهللا محمود عبدهللا -  384

 عواد أحمد حسٌن مصطفى/ملن - الملٌوبٌه - طوخ مركز - سنهره ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان عٌد السٌد اٌمن -  385

 شحاته حسن عبدالفتاح نعٌمه/ ملن -الجزار كفر - السرٌع الطرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جعفر عبدالرحمن دمحم محمود -  386

  جعفر دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم/ ملن - الكبرى اجهور - الرجبه ترعه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التهامً دمحم عادل مً -  387

 مصطفى محمود دمحم/ ملن -الوكالء عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وزه علً محمود فهمً سعد -  388

 عبدالمعبود تهامً أحمد محمود/ملن - الدٌر - الرشاد سبٌل جمٌعة أمام - الثالثاء سوق شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غزاله سالم عبدالفتاح سالم هٌام -  389

 عزب عٌد فتحى/ ملن -موٌس كفر -الرئٌسى الشارع ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم احمد دمحم -  393

 احمد السٌد عثمان على/ بملن -  ابوخضره عزبه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر رزق سٌد فوزي سٌد -  391

 عبدالممصود عبدهللا إبراهٌم هدى/ملن - البرادعه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والفاكهه الخضار لتورٌد شرٌف -  392

 احمد دمحم على/ ملن -9 رلم شمه -8 محلٌه -98 رلم عمار-35 شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم السٌد دمحم احمد -  393

 دمحم محمود عبدالعاطى/ ملن -  النجار زاوٌة - العمومى شبٌنى مصرف ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض دمحم سالم حاتم -  394

 ابوالمجد ممتاز هارون/ بملن  - الفمهاء كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفه موسى دمحم سٌد دمحم -  395

 عبدالحى فتحى عبدالحى/ ملن -ابوسنه -الروضه حوض -اسكندر مصرف شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حواش دمحم عٌد مصطفى -  396

 دسولى حواش دمحم عٌد/  ملن - دندنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسن سلٌمان عبدالحمٌد -  397

 حسن السٌد حسن سلٌمان/ ملن -الصباح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 73133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده دمحم عبدالرازق دمحم اكرم -  398

 حموده دمحم عبدالرازق دمحم/ ملن -للما -الحرابوه مسجد ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213526 تارٌخ وفً 64838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا اسكندر سمٌر سلٌم ٌوسف -  399

 ابوالفضل لطفً انور هشام/ ملن - لها الخٌرٌة المناطر ش -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرٌف عبدالحمٌد صبحى مصطفى -  433

 ذكى النعبدالم امجد/ بملن -13 شمه من غرفه 59 عماره 33 محلٌه الثانى الحى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم عبدالفتاح دمحم -  431

 احمد رشاد اٌمن/ ملن -  الصغرى اجهور - رشاد اٌمن ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالسعود نصر دمحم جمعه -  432

 عزت على معتز/  بملن - أ 29 عماره 1 محلٌه الثانى الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم دمحم صالح احمد -  433

 الباب فتح الدمرداش حمدي/ ملن -ابوسنة -البطئ طرٌك من -النمر ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد ابراهٌم على بدوى سعٌد -  434

 مراد على بدوى سعٌد دمحم/ ملن - الملٌوبٌة - الخانكه -ابوزعبل - اللٌثى  ش4 ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمان الشحات عبدالحمٌد رضا نجالء -  435

 ٌسن رجب هٌام/  بملن - الملٌوبٌه - بنها م - المتٌنى عزبه - سرور عبدالعاطى ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود مخٌمر دمحم حسام -  436

 احمد دمحم جمال/  بملن - 7 شفه أ287 عماره 5 م االول الحى ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشرى احمد معوض عرفه حاتم -  437

 عاطف سامح و عنتر محمود و سعٌد اسالم/ ملن -  االستاد شرق عمارات ندا فرٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االطرونً علٌمً عفٌفً دمحم -  438

 االطرونً على علٌمً عفٌفً/ ملن -العمري مسجد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبى احمد السٌد مصطفى -  439

 مصطفى سالم حسن حنان/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - البحٌرى صاوى ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرخ السٌد العابدٌن زٌن عاٌده -  413

 شحاته احمد هنداوي ابراهٌم/ ملن -الملٌوبٌة -شكر كفر مركز -الكبرى المنشاة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عٌد سلٌمان سامٌه -  411

 السباعى مصطفى ممدوح/ بملن - 7 عمار االول الحى عمارات السبع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا دمحم حسٌن عبدالمعز ابراهٌم -  412

 محمود ٌحى طارق/ بملن -23 عماره متر 36 الثامن الحى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن صابر ابوزٌد ممدوح احمد -  413

 احمد ثروت حسٌن/ بملن - 8 شمه542 عماره 6 محلٌه االول الحى ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 3143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه ملن كرم ملن -  414

 فرٌح دمحم بٌومى منصور على/ ملن - سرٌالوس - البترول ش/  الى العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 68431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى دمحم سٌد -  415

 الباب فتح ابراهٌم نادٌه/ ملن - ياألمٌر المستشفى شارع-: إلى العنوان تعدٌل - ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعال محمود دمحم -  416

 احمد ثروت حسٌن/ بملن - 8 شمه 542 عماره 6 محلٌه االول الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسان احمد حسان -  417

 عطٌه شحات النادى شادٌه/ ملن -  سندوه كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم بهاءالدٌن -  418

 محمود ٌحى طارق/ بملن - 23 عمارة متر 36 الثامن الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مرسى ابراهٌم طاهر -  419

 عزت على معتز/ بملن - أ 29 عماره 1 محلٌه الثانى الحى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحاوى عبدالمرٌد المرشى -  423

 دمحم مصطفى دمحم/ بملن - 8 شمه 7513 عماره 6 محلٌه االول الحى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شافعى دمحم احمد سٌد محمود -  421

 عمر على عبدالعاطى اٌمان/ ملن -  الحصافه كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دغٌدي عٌاد دمحم ٌونس وفاء -  422

 حافظ مرسً دمحم حافظ/ ملن -شهاب شبرا ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم بشٌر ٌاسمٌن/  الكتوره صٌدلٌه -  423

 ٌوسف مصطفى ابوبكر/  بملن - الملٌوبٌه - بنها م - وروره - الترعه ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 59398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر السٌد حامد دمحم محمود -  424

 سالمه حسن ٌوسف اٌهاب/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ م - العبادله -: الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب مغاورى عاطف ساندى -  425

 عبدالسالم سٌد محمود/ بملن - 7 شمه 9 لطعه 17324 بلون العائلى االسكان ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسٌن عبدالعزٌز احمد -  426

 ذكى عبدالمالن امجد/ بملن - 13 شمه 59 ع 33 محلٌه الثانى الحى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حامد نجٌب دمحم حاتم -  427

 طه دمحم سٌد/ بملن - 2 شمه 64 عماره المستمبل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بنداري دمحم علً بدر عمادالدٌن بدر -  428

 احمد الصٌاد عبدالحمٌد شعبان/ ملن -نمباس ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم على السٌد -  429

 ابراهٌم حسام هدٌر/ بملن -  فندى ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  433

 سلٌمان عبدالعزٌز دمحم/  ملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر - الغربى الشرفا كفر -: الى  العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  431

 ودهانات بناء مواد -: الى الرئٌسى النشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  432

 كمال كامل مصطفى دمحم/  ملن الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر-الشرفا كفر -: الى الرئٌسى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  433

 ودهانات بناء مواد -: الى الرئٌسى النشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  434

 كمال كامل مصطفى دمحم/  ملن الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر-الشرفا كفر -: الى الرئٌسى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  435

 التجارٌه الغرفه سجل تابع39834برلم وممٌد 2315/13/29 بتارٌخ 7932 برلم المودع االخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 بالملٌوبٌه

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  436

 كمال كامل مصطفى دمحم/  ملن الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر-الشرفا كفر -: الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  437

 بلدى مخبز -: الى األول االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  438

 دمحم/  ملن - الملٌوبٌه - الخٌرٌه المناطر - الغربى الشرفا كفر -: الى األول االخر الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 سلٌمان عبدالعزٌز

,  لعنوانا تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 39834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  439

 التجارٌه الغرفه سجل تابع39834برلم وممٌد 2315/13/29 بتارٌخ 7932 برلم المودع االخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 بالملٌوبٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر منصور صالح عادل -  443

 امٌن دمحم مصطفى الهام/ ملن -شهاب شبرا ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود الطوخى السٌد نبوٌه -  441

 نوٌشى ابراهٌم مصطفى نحمده/  بملن - الملٌوبٌه - طوخ - منصور كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى -  442

 حسن عبدالرازق حسن/  بملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - المشٌش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى على ابراهٌم حسٌن على -  443

 مبرون دمحم رسمٌه/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - النجدى جزٌره ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ماهر دمحم جمال دمحم -  444

 حجازى مرسى دمحم دمحم/ ملن - طحا كفر ،

,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد عبدالعزٌز عبدالجابر السٌد -  445

 دمحم دمحم امجد/  بملن - الملٌوبٌه - الخانكه م - الخصوص - جادهللا ابو حسٌن ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم ناصر مصطفى -  446

 دمحم مصطفى دمحم/ بملن 8 شمه 7513 عماره 6 محلٌه االول الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل دمحم مصطفى -  447

 عبدالحكٌم سمٌر شرٌف/ بملن - 5 شمه 35 ت2 عماره الثامن الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213527 تارٌخ وفً 73162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه سالم جمعه سالم -  448

 دمحم حسٌن احمد ابراهٌم/ ملن - 14 ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم موسً احمد دمحم -  449

 كامل عاطف رباب// ملن- الملٌوبٌه العبور 25 ش 6 عماره م63 الترفٌهً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد سٌد ابراهٌم -  453

 زمزم على كمل مصطفى/ ملن - 35 ش 9 عماره م63 الترفٌهى الحى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخواص سلٌم ابراهٌم فتحٌه -  451

 مرسً داود ابوالغٌط احمد/ ملن -الفلل -الفتح مدرسة بجوار -الفحص كوبري ش7 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنً عزب دمحم مروه -  452

 عبدالوهاب عبدالحلٌم سٌد علً/ ملن -رماده كفر -الدٌن صالح ش ،:   الـتأشٌر

 23213533 تارٌخ وفً 41628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النم اسكندر نجٌب مجدى/  الى التجارى االسم تعدٌل -  453

 الحفٌط عبد العزٌز عبد رضا/ ملن الملٌوبٌه - طوخ - الدلتا ش6/ الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن فهمى دمحم ٌاسر -  454

 دمحم السٌد عبدالمحسن هناء/ ملن - النٌل جسر ش/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 41628    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن اسكندر نجٌب مجدى -  455

 الحفٌط عبد العزٌز عبد رضا/ ملن الملٌوبٌه - طوخ - الدلتا ش6/ الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد سٌف عبدهللا هانى -  456

 توفٌك المصرى منصور/ بملن - الحدٌد السكه بجوار ابوخضره عزبه ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب جمال معوض بوسى -  457

 دمحم الطوخى محمود مسعد/ ملن -  منصور كفر ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علٌان دمحم فاطمه -  458

 السٌد احمد الهادى دمحم سمٌر/ ملن - امٌاى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد شحات السٌد طارق -  459

 الشحات السٌد حاتم/ ملن -باسوس -رستم عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 72463    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌلمسو ٌوسف دمحم دمحم -  463

 محمود العال عبد جمال// بملن- الملٌوبٌه- للٌوب- عثمان نصر ش -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم محمود السٌد -  461

 بكري كامل دمحم فوزٌه/ملن - الملٌوبٌه - المناطر شبٌن م - الصوالحه حى -: الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 64734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح سالمه حسن سامى هشام -  462

 عبداللطٌف عبدالرحمن امال/ ملن -الزراعة عزبة بالعنوان مواشً وبٌع تربٌة بنشاط اخر رئٌسً محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

  بنها غرفة سجل مكتب 64734 تجاري سجل برلم وممٌد 2321/5/33 بتارٌخ 5866 اٌداع برلم مودع

 تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالحلٌم عبدالبدٌع عبدالهادي -  463

 ابراهٌم عبدالمحسن ابراهٌم/ ملن -السباع منٌة -:الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النشار السٌد بدوى بدوى محمود خالد -  464

 على عبدهللا عاطف/ ملن - الكبرى برشوم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسٌن عطٌه خالد ادهم -  465

 دمحم رضا دمحم/ بملن -  البلد وسط - الزلازله ش13 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم احمد -  466

 البٌطار دمحم احمد ابراهٌم/ ملن -الغٌط ابو منشٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دٌاب عبده منصور -  467

 احمد صدٌك دمحم/ ملن -سوٌدان الشٌخ شارع من -الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم العزٌز عبد دمحم رجب -  468

 طلبه الطوخً سهٌر// ملن- الملٌوبٌه- طوخ- بلتان زاوٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالمادر سعٌد هشام -  469

 عبدالمادر سعٌد عبدالمادر/ ملن -الملٌوبٌة -طوخ - الرجاالت كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجور ابو احمد علً رجب دمحم -  473

 فارس هللا عبد رضا/ ملن الملٌوبٌه العبور 6 ش 6 عماره م63 الترفٌهً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تعلب حسن دمحم جمٌل سامح -  471

 تعلب حسن دمحم جمٌل/ ملن - االمٌرى المستشفى ش من متفرع جادهللا ش 2 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالداٌم عزازى سٌد هانى -  472

 عزازى سٌد دمحم/   ملن - الدٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم سلٌمان اسعد رامى -  473

 مطر ابراهٌم سلٌمان اسعد/ ملن -  نوى - المشٌش ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالله احمد دمحم دروٌش محمود -  474

 دمحم اسماعٌل ولٌد/ بملن - الملٌوبٌه -  المناطر شبٌن - شبٌن كفر  -: الى العنوان لتعدٌ ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالله احمد دمحم دروٌش محمود -  475

 جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد وذلن)  رحالت مكتب -: الى االخر الرئٌسى نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 (والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالله احمد دمحم دروٌش محمود -  476

 احمد دمحم دروٌش سٌد/  بملن المناطر شبٌن - شبٌن كفر -: الى االخر الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالله احمد دمحم دروٌش محمود -  477

 الملٌوبٌه سجل 33654 رلم تجارى بسجل -  2323/2/3 بتارٌخ 1445 برلم المودع االخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 33654    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالله احمد دمحم دروٌش محمود -  478

 احمد دمحم دروٌش سٌد/  بملن المناطر شبٌن - شبٌن كفر -: الى االخر الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عشماوى احمد عبدالمحسن احمد -  479

 زمزم على كمال مصطفى/ ملن - 35 ش 9 عماره م63 الترفٌهى الحى ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس هللا عوض بحر عبٌر -  483

 محمود دمحم سالمه/ بملن -  االول الحى - 33 رلم محل مكه مول ،:   شٌرالـتأ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاط دمحم حسن دمحم عاطف -  481

 حسن دمحم حسن// ملن- بنها النور م عمٌش ش 13 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم محمود رشا -  482

 الحلوانى على دمحم على/  بملن - الملٌوبٌه - للٌوب م - طنان - سالم ابو مسجد ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23213533 تارٌخ وفً 73172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن البالً عبد مكرم امٌنه -  483

 فارس هللا عبد رضا ملن- العبور- 16ش 6 عماره م63 الترفٌهً ،:   الـتأشٌر
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