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 النور ابو عبدالصمد محمود عمرو/ بملن الممدام كفر:  بجهة ،( الكمبٌوتر واجهزه العماله  تورٌد فٌماعدا) عامه وتورٌدات عامه

 ، ماركت سوبر عن 22555 برلم 25215511 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مٌرغنى حامد دمحم -  55

 ابراهٌم زغلول جهاد بملن المحطه شارع دندٌط:  بجهة

 و تكٌٌفات عن 22535 برلم 25215524 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر احمد دمحم دمحم اٌمن -  51

 خالد ابراهٌم احمد بملن دنٌال النبى شارع:  بجهة ، مٌاه فالتر

 مالبس مصنع عن 21981 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام دمحم رمزى محمود -  52

 هالل احمد العظٌم عبد دمحم بملن النجا ابو شارع 2 رلم عمار:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس و المهمات عدا فٌما)  جاهزه

 مالبس مصنع عن 21981 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام دمحم رمزى محمود -  53

 4614 رلم المحو بامر شطبه تم و 16565 برلم تجارى سجل له كان:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس و المهمات عدا فٌما)  جاهزه

 2525/53/51 فى

 مطحن عن 16617 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بدران مصطفى زكرٌا احمد -  54

 بالطه السٌد احمد ابراهٌم بملن سالم صالح بتماطع بورسعٌد شارع:  بجهة ، بن

 تجاره عن 22513 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل الفتاح عبد سمٌر وائل -  55

 دمحم الهادى عبد اسماعٌل مرٌم لنبم ناجى مٌت:  بجهة ، بماله

 تجاره عن 22524 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد دمحم رشدى رانٌا -  56

 جبرٌل الجواد عبد الشحات السٌد بملن اولٌله:  بجهة ، مخصبات و تماوى و بذور و مبٌدات

 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانى احمد ابراهٌم عبدالعلٌم ابراهٌم عبدالعلٌم -  57

 العنانى ابراهٌم عبدالعلٌم ابراهٌم/بملن-الغرب كوبري شارع دماص:  بجهة ، حالبه مواشى تجاره حظٌره عن 21983

 عن 21995 برلم 25215559 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى العال عبد ابراهٌم السٌد صبرى -  58

 المجمع بجوار البهاٌته كفور 12:  بجهة ،(  الكمبٌوتر واجهزه العماله تورٌدات عدا فٌما)  تورٌدات و عمومٌه مماوالت مكتب

 ابراهٌم السٌد عادل بملن  االسالمى

 عن 22558 برلم 25215518 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعبس ٌوسف السٌد ربٌع دمحم -  59

 الدعبس ٌوسف السٌد ربٌع/بملن بهٌده كفر:  بجهة ، عامه مماوالت

 مواشى حظٌره عن 22534 برلم 25215524 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض السٌد انور دمحم -  65

 الغفار عبد الرازق عبد هانى بملن سنفا:  بجهة ، االلبان لتجاره حالبه

 ، لحام ورشه عن 22545 برلم 25215525 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج احمد دمحم على عماد -  61

 العطا ابو دمحم حجازى دمحم بملن الرحمانٌه:  بجهة

 غٌار لطع تجاره عن 22511 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد شرٌف احمد -  62

 دمحم السٌد شرٌف بملن النور كوم:  بجهة ، محمول

 صاج تمطٌع عن 22519 برلم 25215519 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر ابراهٌم صالح دمحم -  63

 مرسى دمحم عوض فهمى/ بملن عبدالعزٌز بن عمر شارع:  بجهة ، للغٌر

 تسوٌك مكتب عن 22535 برلم 25215523 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى دمحم دمحم نبٌل -  64

 دسولى عزت خالد بملن ٌولٌو 26 شارع:  بجهة ، االلكترونى التسوٌك عدا فٌما و العسكرٌه والمهمات المالبس عدا فٌما مالبس

 ٌوسف حفنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن 22548 برلم 25215525 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطناحى احمد ابوعرب دمحم احمد -  65

 الطناحى احمد ابوعرب دمحم بملن بهٌده كفر:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب

 عن 22515 برلم 25215519 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزت ابراهٌم الخالك عبد خلٌل حسن -  66

 الرحمن عبد السمٌع عبد محمود بملن دندٌط:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع ٌعب

 نمل مكتب عن 21989 برلم 25215556 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالٌه فرج دمحم احمد نعمان -  67

 العماله تورٌد عدا فٌما)عمومٌه وتورٌدات( والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)

 غالٌه فرج دمحم احمد/ بملن بهٌده كفر:  بجهة ،( الكمبٌوتر واجهزه

 عن 21995 برلم 25215556 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض رزق معوض عادل معوض -  68

 غطاس مٌخائٌل جرجس منى بملن اولٌله:  بجهة ، كرٌتال لحام ورشه

 مكتب عن 22545 برلم 25215524 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توتو على على نشات مصطفى -  69

 توتو على على نشات بملن بهٌده كفر:  بجهة ، عامه مماوالت

 ادوات تجاره عن 22555 برلم 25215526 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا ٌوسف صبرى مرٌم -  75

 ٌوسف عزٌز مٌالد بوال/بملن- ٌعٌش مٌت:  بجهة ، وسٌرامٌن صحٌه

 بٌع عن 22549 برلم 25215526 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النكالوى عبدالمعطى نظٌر دمحم احمد -  71

 دمحم العزب ابراهٌم عبدالمولى/ بملن الكبرى صهرجت:  بجهة ،( ومشتمالته الكمبٌوتر اجهزه عدا فٌما) منزلٌه اجهزه غٌار لطع

 تجاره معلف عن 21985 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج طلبه دمحم سناء -  72

 احمد الموجود عبد دمحم بملن بهٌده كفر:  بجهة ، حالبه و تسمٌن مواشى

 عن 22526 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى دمحم كامل دمحم حسن عمر -  73

 الجوهرى دمحم كامل دمحم حسن بملن دندٌط:  بجهة ، معادن لحام ورشه

 حظٌره عن 22537 برلم 25215524 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد الفناح عبد حماده -  74

 السٌد مسلم ابو عنتر بملن الدمحمٌه كفر:  بجهة ، البان وتجاره مواشى

 عن 22539 برلم 25215524 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجٌنه اسماعٌل احمد اسماعٌل دمحم -  75

 بسٌونى دمحم مصطفى اخالص بملن ماهر احمد شارع:  بجهة ، عطاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ،  شركة   المعدنٌه االشغال و العمومٌه التورٌدات و المتكامله للمماوالت شرٌكه و االلفى الحمٌد عبد صابر هللا عبد شركه -  1

 فى ،لٌدت 185550555   مالها ،رأس   المعدنٌه االشغال و العمومٌه التورٌدات و المتكامله المماوالت نشاط فى العمل

 شارع:  بجهة ، المعدنٌه االشغال و العمومٌه التورٌدات و المتكامله المماوالت نشاط فى العمل عن ، 21991 برلم 25215556

 العزٌز عبد السٌد دمحم هللا عبد بملن صادق

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   13244:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب الحمٌد عبد سعٌد هانى   - 1

 التجاره التاجر العتزال المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   2746:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  همٌله ابو احمد سٌد محمود فتحى   - 2

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   2746:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  همٌله احمد سٌد محمود فتحى   - 3

 التجاره العتزال المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   18625:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النجار ابراهٌم ابراهٌم حسن امٌره   - 4

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215556 تارٌخ وفى ،   12125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدٌر صدٌك العظٌم عبد سٌد ولٌد   - 5

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   15987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والبخور العطور لتعبئه الحى عبد   - 6

 نهائٌا تجارته التاجر العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   21655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الهوارى بكر الخالك عبد دمحم حماده   - 7

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   16395:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفمى السٌد دمحم دمحم العزٌز عبد   - 8

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   21169:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم ثابت ابراهٌم محمود   - 9

 التجاره التاجر العتزال المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   18526:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرفه على ابراهٌم مسعد اسالم   - 15

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 تم   25215511 تارٌخ وفى ،   11222:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشافى عبد السعٌد العظٌم عبد احالم   - 11

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   13543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شلتح العظٌم عبد دمحم العظٌم عبد   - 12

 التجاره العتزال المبد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   21575:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ابراهٌم عرالى سلوى   - 13

 التجاره العتزال المٌد محو تم

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   7271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌره ابراهٌم احمد دمحم دمحم   - 14

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاة المٌد محو تم



 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

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   14761:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فاٌد دمحم المادر عبد متولى اٌهاب   - 15

 العنوان هذا فى التجاره العتزاله 2521/5/19 فى 1612 برلم مودع تأشٌر طلب بموجب المٌد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   21782:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو دمحم سعد السٌد دمحم   - 16

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   17555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمٌد عبد صادق محفوظ احمد   - 17

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل

 تم   25215525 تارٌخ وفى ،   1685:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الزمار احمد سٌد على احمد سٌد طلعت   - 18

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   16963:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه دمحم على صالح   - 19

 التجاره العتزال المٌد محو

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   14852:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العماٌم ابو حافظ حافظ صالح   - 25

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   15255:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدبور مسلم ابراهٌم حمدى   - 21

 الفرع بهذا التجاره العتزال 2521/55/25 فى 1627 برلم المودع التاشٌر طلب بموجب المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   15312:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المشالن عماره فوزى دمحم احمد   - 22

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   21925:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحمٌد عبد دمحم احمد فخرى دمحم   - 23

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   8632:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن بدر ٌوسف مؤسسة   - 24

 التجاره العتزال المٌد محو

 شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   21835:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لبن على دمحم مصطفى دمحم نزهه   - 25

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   18228:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  متولى دمحم سلٌمان محمود صباح   - 26

 التجاره العتزالها المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   9619:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ضٌف ٌوسف السٌد دمحم السٌد   - 27

 النشاط هذا فى التجاره العتزاله 2521/5/25 فً 1678 برلم المودع التاشٌر طلب بموجب المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   3179:  برلم لٌده سبك  ،  فرد اجرت  ،  الحلبى عطا نصر طاهر   - 28

 التجاره العتزال المٌد محو

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   13665:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النجار عبده احمد دمحم محمود منال   - 29

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   19977:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لالده عزٌز حنا عزٌز   - 35

 التجاره العتزال المٌد محو

 شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   14433:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عجوه ابو دمحم حنفى حامد هدى   - 31

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   15655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المصاص دمحم احمد دمحم احمد   - 32

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   14269:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزازى محمود حامد ٌاسر على   - 33

 التجاره العتزال المٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   12115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا لطف المعطى عبد معوض دمحم   - 34

 نهائٌا تجارته التاجر العتزال المٌد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  15244 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن هاشم دمحم نبٌل دمحم -  1

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  25565 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم سامى عطٌه -  2

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ وفً  17652 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حرٌز حافظ فهمى دمحم فهمى -  3

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  18122 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رمضان دمحم عطٌه دمحم احمد -  4

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  21697 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كروان ابوالسعود عبداللطٌف حامد دمحم -  5

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  15816 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم دمحم سمٌر شرٌف -  6

  جنٌه  655550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  15887 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشٌخه متولى دمحم بسٌونى هٌثم -  7

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215516 ، تارٌخ وفً  21959 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الزلمه صالح شبل رافت عصمت -  8

  جنٌه  225550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  25715 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد عبدالمنعم مجدى ساره -  9

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  18213 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد سٌد رمضان دمحم -  15

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  25941 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف محمود عفٌفى ٌوسف -  11

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  18955 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بسٌونى دمحم بسٌونى وحٌد اسالم -  12

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



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  9977 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العجمى على هللا عبد عماد -  13

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  21376 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البترولٌه المواد ونمل للمماوالت الخٌر ابو -  14

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  15393 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النصر ابو مصطفى شولى احمد -  15

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  12328 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشاعر على دمحم على شٌماء -  16

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  19485 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرٌف سعٌد مصلحى دمحم فكرى -  17

  جنٌه  12555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  22518 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى مصلحى احمد معوض طه -  18

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  15552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌم دمحم هللا عوض الحمٌد عبد سنٌه -  19

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215527 ، تارٌخ وفً  21786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم عوف السٌد عالء -  25

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  7617 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نصر دمحم البركات ابو سمٌر -  21

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215535 ، تارٌخ وفً  9514 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البدرى دمحم احمد الغنى عبد اسماء -  22

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  11936 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الطحاوى طسم عوض دمحم -  23

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  25256 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر الممصود عبد حسن الناصر عبد -  24

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  21495 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  البٌاسى دمحم دمحم العزٌز عبد دمحم -  25

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

 رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  21495 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتورٌدات العمومٌه للمماوالت البٌاسى -  26

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجاج طلبه دمحم سناء -  1

 احمد الموجود عبد دمحم بملن بهٌده كفر ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر حامد المعطى عبد دمحم محمود -  2

 نصر حامد عبدالمعطى دمحم/ بملن الناحٌه داٌر-ش- الدبونٌه ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام دمحم رمزى محمود -  3

  هالل احمد العظٌم عبد دمحم بملن النجا ابو شارع 2 رلم عمار ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام دمحم رمزى محمود -  4

 2525/53/51 فى 4614 رلم المحو بامر شطبه تم و 16565 برلم تجارى سجل له كان ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصرالدٌن ابراهٌم عطٌه دمحم طارق -  5

 ابراهٌم عطٌه دمحم احمد/ بملن- الحاكمٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنانى احمد ابراهٌم عبدالعلٌم ابراهٌم عبدالعلٌم -  6

 العنانى ابراهٌم عبدالعلٌم ابراهٌم/بملن-الغرب كوبري شارع دماص ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسون سلٌمان دمحم عصام دمحم -  7

 حسون سلٌمان دمحم عصام بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشهابى عبدالحى عبدالفتاح الدٌن بهاء دمحم حماده -  8

 الشهابى عبدالحً عبدالفتاح احمد/ بملن- الشافعى نشات شارع البمرٌه حى اولٌله ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 21986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد على مصطفى اٌمن -  9

 العال عبد الحمٌد عبد جمال بملن المستشفى بجوار دماص ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض رزق معوض عادل معوض -  15

 غطاس مٌخائٌل جرجس منى بملن اولٌله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرعى احمد على ابراهٌم دمحم -  11

 عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح/ بملن الرضوان برج المعاهده شارع بناحٌه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالٌه فرج دمحم احمد نعمان -  12

 غالٌه فرج دمحم احمد/ بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرعى احمد على ابراهٌم دمحم -  13

 عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح/بملن الرضوان برج المعاهده شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهبل محمود هالل ناصر -  14

 مصطفى كمال زكٌه/بملن العرنوس فوزى غمرشارع مٌت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 21987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لٌصه ابو نصر احمد منصور اسراء -  15

 لٌصه ابو نصر احمد صورمن  بملن اتمٌده ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى عطٌه مرسى عبده -  16

 غنٌم المرسى دمحم الحسٌنى مصطفى/بملن الحرٌه مدرسه بجوار بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر العال ابو حسن دمحم صباح -  17

 ابراهٌم السعٌد ابراهٌم الوهاب عبد بملن اولٌله ،:   الـتأشٌر



 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

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد دمحم دمحم عزه -  18

 شعبان ابراهٌم اٌمن بملن سنفا

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاحون شحاته دمحم اشرف رجب -  19

 البمرى عبدهللا زٌنب/الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عبدالعظٌم عٌسى عمرو -  25

 عٌسى عبدالعظٌم عٌسى/ بملن البهاٌته كفور ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 21995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى العال عبد ابراهٌم السٌد صبرى -  21

  ابراهٌم السٌد عادل بملن  االسالمى المجمع بجوار البهاٌته كفور 12 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 21997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عبدالسالم فتحى ابتسام -  22

 جادو رزق هالل لطفى بملن النور كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 4122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب على احمد حامد احمد -  23

 ابراهٌم دمحم حاتم بملن دلادوس نجٌب دمحم الدكتور شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 15836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر حامد الفتاح عبد متولى -  24

 النجار السباعى العزٌز عبد السٌد دمحم بملن - غمر مٌت مركز سرنجا كفر الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بدران مصطفى زكرٌا احمد -  25

 بالطه سٌدال احمد ابراهٌم بملن سالم صالح بتماطع بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 4122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب على احمد حامد احمد -  26

  ابراهٌم دمحم حاتم بملن دلادوس نجٌب دمحم الدكتور شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 16617    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بدران مصطفى زكرٌا احمد -  27

  بالطه السٌد احمد ابراهٌم بملن سالم صالح بتماطع بورسعٌد شارع بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 21998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزغبٌر النبى عبد حامد السٌد دمحم -  28

 الزغبٌر النبى عبد حامد السٌد احمد بملن البوها ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 21999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان دمحم السعٌد عبدالحفٌظ دمحم -  29

 جندى رزق احمد وسام/ بملن دماص ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 22555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج مٌرغنى حامد دمحم -  35

 ابراهٌم زغلول جهاد بملن المحطه شارع دندٌط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 22551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن سٌداحمد دمحم صالح -  31

 عطا دمحم عبدالفتاح هانى/ بملن العز مٌت كفر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 22554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالٌه احمد ابراهٌم الغفار عبد اٌمن -  32

 احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 22553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد علٌوه دٌاب -  33

 السٌد دمحم احمد دمحم/بملن العز مٌت كفر ،

,  العنوان تعدٌل مت 25215517 تارٌخ وفً 22552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سعد سعد حامد الدٌن نور دمحم -  34

  عبدهللا نصر سلٌمان زٌنب بملن النور كوم ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 21145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهٌم سٌد اٌمان -  35

 الطوٌل السٌد حسن مصطفى بملن سرنجا كفر عثمان أل شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 18213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد سٌد رمضان دمحم -  36

  رمضان احمد سٌد السٌد/  الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 21145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهٌم سٌد اٌمان -  37

 الطوٌل السٌد حسن مصطفى سرنجابملن كفر عثمان أل شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 22556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض حسانٌن حافظ كامل احمد -  38

 صالح حسٌن دمحم محمود/بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 22555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌاده شحاته دمحم عزام على اسماء -  39

 عمر المغاورى محمود عماد/ بملن دماص-الكبٌر السوق شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 22558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدعبس ٌوسف السٌد ربٌع دمحم -  45

 الدعبس ٌوسف السٌد ربٌع/بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 22557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنبل السٌد دمحم عماد عبدهللا -  41

 عبدالرحمن احمد عطا ابراهٌم/ بملن لاسم سٌدى مسجد شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد الغرٌب عوض امٌره -  42

 نافع على دمحم دمحم مسعد بملن دندٌط ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر محمود دمحم فاطمه -  43

 على دمحم الرحمن عبد حسن احمد بملن الكبٌر السوق شارع دماص 21 المنطمه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم المادر عبد متولى اٌهاب -  44

  زلطه كامل محمود عبدهللا بملن محسن مٌت بناحٌه فرع افتتاح تم ،:   أشٌرالـت وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم المادر عبد متولى اٌهاب -  45

 عبدهللا حموده امٌن احمد عبدالمادر/ بملن الساٌس شارع الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم المادر عبد متولى اٌهاب -  46

 العنوان هذا فى التجاره العتزاله 2517/55/14 بتارٌخ1171 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب عبده حامد مورو احمد -  47

 العظٌم عبد العلٌم عبد ناهد بملن دندٌط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فاٌد دمحم عبدالمادر متولى اٌهاب -  48

  زلطه كامل محمود عبدهللا بملن محسن مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البندارى دمحم حسن حنان -  49

  عبده دمحم اشرف رانٌا بملن عطا عزبه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزت ابراهٌم الخالك عبد خلٌل حسن -  55

 الرحمن عبد السمٌع عبد محمود بملن دندٌط ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى مصلحى احمد معوض طه -  51

 مصلحى احمد معوض احمد بملن بشالوش ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد شرٌف احمد -  52

  دمحم السٌد شرٌف بملن النور كوم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السالم عبد سامى احمد -  53

  احمد السالم عبد سامى بملن ٌعٌش مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر ابراهٌم صالح دمحم -  54

 مرسى دمحم عوض همىف/ بملن عبدالعزٌز بن عمر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده هاشم ابو السٌد عصام -  55

 هاشم ابو دمحم السٌد بملن جصفا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الفتاح عبد سمٌر وائل -  56

 دمحم الهادى عبد اسماعٌل مرٌم بملن ناجى مٌت ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 22515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى عطٌه المغاورى المغاورى دمحم -  57

 المرسى عطٌه المغاورى المغاورى  بملن عشره شارع اتمٌده ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، االمام على على ابراهٌم زٌنب -  58

 شعٌب العزٌز عبد مهدى اسامه بملن النور كوم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 19811    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النمٌب العطا ابو احمد دمحم محمود -  59

 سرنجا كفر/  المعطى عبد ابراهٌم محمود حسام/  الى المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن بدر السٌد دمحم فؤاد دمحم -  65

  الدٌن بدر السٌد دمحم فؤاد بملن النمس مصنع بجوار الحاجبى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى دمحم كامل دمحم حسن عمر -  61

 الجوهرى دمحم كامل دمحم حسن بملن دندٌط ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغرٌبى الممصود عبد دمحم اشرف -  62

 طاحون دمحم احمد احمد امل بملن الحطاب عزبه امام ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدبور مسلم ابراهٌم حمدى -  63

 بملن دماص السالم حى حسان رشدى شارع بالعنوان الكائن و 2518/58/29 فى 2543 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشٌر

 ابراهٌم البدٌع عبد احمد

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس متولى سعٌد جوده -  64

  عكاشه ٌوسف نجٌب دمحم ٌاسر بملن اللطٌف عبد نبٌل منزل امام المردومه الترعه شارع الفرماوى مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم رشدى رانٌا -  65

 جبرٌل الجواد عبد الشحات السٌد بملن اولٌله ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 22528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم السٌد جوده هانى محمود -  66

 دمحم السٌد جوده هانى بملن الرحمانٌه ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 22535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم دمحم نبٌل -  67

 ٌوسف حفنى دسولى عزت خالد بملن ٌولٌو 26 شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 22529    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السعٌد دمحم عبدالعال عبدهللا -  68

 عبدالحمٌد احمد دمحم/ بملن صمر شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 22527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب عبدالمحى فؤاد وسام -  69

  ابراهٌم احمد سٌد عزت بملن دندٌط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر احمد دمحم دمحم اٌمن -  75

 خالد ابراهٌم احمد بملن دنٌال النبى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عباس عبدهللا راضى -  71

 النشار مسعود عبدالباسط هشام/ بملن سنتماى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجٌنه اسماعٌل احمد اسماعٌل دمحم -  72

 بسٌونى دمحم مصطفى اخالص بملن ماهر احمد شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض السٌد انور دمحم -  73

 الغفار عبد الرازق عبد هانى بملن سنفا ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود العال ابو حسن احمد شٌماء -  74

 ابراهٌم حافظ السٌد بملن نبهان ابو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلش احمد على فاٌز صبرى -  75

 شلش احمد على فاٌز بملن النور كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم غرٌب عزت صباح -  76

 دسولى عزب دسولى محمود/  بملن الرحمانٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السٌد الفناح عبد حماده -  77

 السٌد مسلم ابو عنتر بملن الدمحمٌه كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توتو على على نشات مصطفى -  78

 توتو على على نشات بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 22531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد  المرسى دمحم سمٌر مصطفى -  79

 العٌسوى العظٌم عبد صالح هوٌدا بملن زغلول سعد شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوطر السٌد مصطفى ابراهٌم رضا دمحم -  85

 عزٌز محمود دمحم  عزٌز/ بملن الخماره مٌدان- اولٌله 44 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فضل محمود ابراهٌم سامى ٌاسر -  81

 خٌال الحنفى حسن لٌلى/ بملن- بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجوز دمحم ٌوسف دمحم اٌهاب -  82

 البرعى حسٌن السٌد عزٌزه بملن بهٌده كفر بالعنوان اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 9619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضٌف ٌوسف السٌد دمحم السٌد -  83

 ضٌف ٌوسف السٌد دمحم/ بملن بورسعٌد شارع الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 9619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضٌف ٌوسف السٌد دمحم السٌد -  84

 زعبل دمحم متولى طارق بملن جالوس عزبه الشرلى البر شارع الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 9619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضٌف ٌوسف السٌد دمحم السٌد -  85

 االخر الرئٌسى المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 21945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمكرى السٌد محمود السٌد -  86

  حسن احمد سٌد ابراهٌم احمد سٌد/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 21945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السكرى السٌد محمود السٌد -  87

  حسن احمد سٌد ابراهٌم احمد سٌد/ الى المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج احمد دمحم على عماد -  88

 العطا ابو دمحم حجازى دمحم بملن الرحمانٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطناحى احمد ابوعرب دمحم احمد -  89

  الطناحى احمد ابوعرب دمحم بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد احمد -  95

  دمحم الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد بملن خالد ابو مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مراد دمحم ابوالعال دالٌا -  91

 النور ابو عبدالصمد محمود عمرو/ بملن الممدام كفر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجوز دمحم ٌوسف دمحم اٌهاب -  92

 البرعى ٌنحس السٌد عزٌزه بملن بهٌده كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجوز دمحم ٌوسف دمحم اٌهاب -  93

 البرعى حسٌن السٌد عزٌزه بملن بهٌده كفر بالعنوان رئٌسى محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون عبدهللا صبحى حمدى -  94

  ابولوره عبدالعظٌم فتحى عبدالعظٌم/ بملن - نبهان ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 22542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السٌد محمود دمحم -  95

 ناٌل ابراهٌم عطوه مهندمه بملن خالد ابو مٌت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم توفٌك عمر نها -  96

 الجمل سامح السٌد بملن دنٌال النبى شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النكالوى عبدالمعطى نظٌر دمحم احمد -  97

 دمحم العزب ابراهٌم عبدالمولى/ بملن الكبرى صهرجت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ٌوسف صبرى مرٌم -  98

 ٌوسف عزٌز مٌالد بوال/بملن- ٌعٌش مٌت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المر حسن حسٌن حسن احمد مؤمن -  99

 هالل ابراهٌم خالد بملن االسماعٌلٌه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 3267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد على هللا عبد دمحم -  155

 السٌد على عبدهللا خالد/بملن فلسطٌن شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علٌوه مامون دمحم شحته دمحم -  151

 حامد ٌدعبدالمج ابراهٌم بملن الدمحمٌه كفر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 19697    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم دمحم خالد دمحم -  152

 خاطر اللطٌف عبد حامد سمٌر جٌهان بملن الشرلى البر - زعبل عزبه الى العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 3267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد على هللا عبد دمحم -  153

 السٌد على عبدهللا خالد بملن فلسطٌن ٌشارع بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم عباده دمحم مجدى -  154

 العبد احمد سٌد دمحم بملن صادق شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 22551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شادى المتولى هللا عبد رضا دمحم -  155

 هللا عبد رضا هللا عبد بملن سرنجا كفر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 22557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ورده ابو على عبدالمنعم السٌد امل -  156

 ندا فاروق دمحم اسامه بملن الثانوٌه المدرسه امام المحطه شارع بشالوش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 22559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجرودى دمحم دمحم دمحم المجٌد عبد -  157

 السٌد دمحم المجٌد عبد نفٌسه بملن النور كوةم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 22556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل حسن احمد وجٌده -  158

 السٌد متولى السٌد متولى بملن هال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 22558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهوارى عطٌه احمد مصطفى سماح -  159

 العاٌدى امجد عٌسى عفاف بملن دلادوس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 22518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى مصلحى احمد معوض طه -  115

/  بملن بدر مدٌنه- 18 رلم المطعه( صغٌره صناعات- فدان 255) المنطمه بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 العبور سجل مكتب 28563 برلم ولٌد 2521/5/35 فى 2178 برلم اودع مصلحى احمد معوض طه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 22561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغٌث حامد ابراهٌم دمحم احمد -  111

 عوٌضه على محمود خٌرى نجالء بملن اتمٌده ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 16661    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السكرى السعٌد احمد فخرى احمد -  112

 السكرى السعٌد احمد فخرى السعٌد الى المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 22562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعالن متولى احمد متولى تامر -  113

 شعالن متولى احمد متولى تامر بملن الوساٌا حوض ابوخالد مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 17425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصفور السٌد المجٌد عبد احمد هانى -  114

  السٌد عبدالمجٌد احمد هشام بملن محسن مٌت بناحٌه للنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 22565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المرش البابلى عبدالرازق دمحم على -  115

  المرش عبدالرازق دمحم احمد بملن البنزٌنه بجوار سنفا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 17425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عصفور السٌد المجٌد عبد احمد هانى -  116

  السٌد عبدالمجٌد احمد هشام بملن محسن مٌت ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 22564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم اسماعٌل احمد -  117

 همام السٌد على عزٌزه بملن العزٌز عبد بن عمر شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 22563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ىالتلٌت محمود محمود السعٌد دمحم -  118

 ابوعٌسى السٌد محمود امال بملن النور كوم ،:   الـتأشٌر وصف

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 


