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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ادوات تجارة عن 43597 برلم 21211523 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد فوده بكر السٌد احمد -  1

 جندى مراد عماد/  بملن - المعصره:  بجهة ، ئٌهكهربا

 ، حدٌد تجاره عن 43538 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبده امام امام احمد -  2

 زكى احمد ابراهٌم صالح/ بملن سندوب سكه/ الطوٌل حوض على بن الحسٌن ش:  بجهة

 عصاره عن 43537 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى حمدى مصطفى -  3

 احمد مصطفى حمدى/  بملن - الطلمبات:  بجهة ، لصب

 شنط بٌع عن 43519 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى حسن على حسن دمحم -  4

 مٌخائٌل ٌعموب ماهر/  بملن الجمهورٌة ش من طوق ابو ش 5:  بجهة ، حرٌمى واحذٌة

 اٌس ثالجه عن 43536 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالعزٌز ابراهٌم سماح -  5

 احمد فتحى هشام/ بملن بلجاى:  بجهة ، كرٌم

 لتجاره مكتب عن 43589 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصري دمحم دمحم احمد دمحم -  6

 االستاذ شارع - االبتدائى الدٌنى المعهد بجوار - سندوب منٌه:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  الجاهزة المالبس

 شحاته السٌد حسن الشحات/  بملن - حواس احمد

 بٌع عن 43542 برلم 21211511 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز صدٌك ممدوح جٌالن -  7

 عبدالمعطى فوزى فتحى منال/ بملن عبده دمحم االمام ش6:  بجهة ، حلوٌات مستلزمات

 ادوات بٌع عن 43551 برلم 21211517 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد احمد مصطفى احمد -  8

 صادق الشربٌنى السٌد/  بملن - دٌسط:  بجهة ، صحٌه

 استٌراد مكتب عن 15139 برلم 21211517 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد نصر السٌد شرٌف -  9

 على للرلابه العامه الهئٌه تنظمها التى الموانٌن و للمرارات وفما 6 المجموعه من 36 الفمره و 19 المجموعه عدا فٌما)  تصدٌر و

 سلٌم العزٌز عبد احمد هشام/  بملن_  البحر نوسا:  بجهة ،(  الواردات و الصادرات

 عن 43617 برلم 21211525 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابولٌله ابراهٌم السعٌد راضى عفاف -  11

 محمود على فراج ابراهٌم/  بملن - الحجر اوٌش:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره

 تجاره عن 43621 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى حسٌن فتحى دمحم محمود -  11

 عدس على رمضان سعاد/ بملن - سندوب منٌة:  بجهة ، واالنتٌكات التحف وتوزٌع

 ، جزارة عن 43569 برلم 21211519 فى لٌد ، 51110111  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  بسٌونى دمحم حامد السٌد سمٌر -  12

 عبدهللا دمحم عٌد احمد/  بملن- جدٌلة معسكر امام- الٌاسمٌن برج - السوٌس لناة:  بجهة

 عن 43561 برلم 21211518 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود الرجال عز محمود -  13

 على محمود الرجال عز محمود الرجال عز/  بملن_  مراس بنى كوم:  بجهة ، مواشى تجاره و تربٌه مزرعه

 حظٌره عن 43591 برلم 21211521 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعلى احمد عبده ابراهٌم -  14

 الجعلى احمد عبده ابراهٌم/  بملن_  الجزاٌر:  بجهة ، حالبه مواشى تربٌه

 سٌارات تجاره عن 43567 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام رمضان دمحم هشام -  15

 الدسولى على المطب/  بملن_  النواصف حوض - بلماس طرٌك 43:  بجهة ، الغٌر لحساب
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و تربٌه حظٌره عن 43572 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان دمحم احمد رضا -  16

 اللطٌف عبد السعٌد اللطٌف عبد/  بملن_  بطره:  بجهة ، مواشى تجاره

 عن 43621 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌسطى طه عبدالحلٌم السٌد دمحم -  17

 على عبدالعزٌز اسماعٌل صبحى/  بملن - الستامونى:  بجهة ، مكتبٌة ادوات تجارة

 مخزن عن 43591 برلم 21211521 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعٌد دمحم ابراهٌم سعد مصطفى -  18

 السعٌد دمحم ابراهٌم سعد/ بملن - شبراهور:  بجهة ، الصحٌة االدوات لتجاره

 43544 برلم 21211511 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسٌنى محمود على عبدالرحمن الشٌماء -  19

 حسن السٌد حمدى/ بملن الجنٌنه كفر:  بجهة ، منزلٌه ادوات تجارة عن

 موباٌالت تجاره عن 43557 برلم 21211517 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن دمحم دمحم احمد -  21

 عباس فوزى دمحم/  بملن_  المركزى طلخا مستشفى من بالمرب عرفات برج - البحر ش:  بجهة ،

 بمالة تجاره عن 43584 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشال احمد احمد سعد فاتن -  21

 الوصٌف ناجح ناٌره/ بملن - جمصه - عبدالعزٌز بن عمر ش:  بجهة ،

 ادوات تجاره عن 43615 برلم 21211524 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزى الشكورعبد دمحم دمحم -  22

 النجا ابو حامد محمود سمٌره/ بملن- الخلٌج راس:  بجهة ، مكتبٌة

 تجاره عن 43616 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البر عبد حافظ عبدالعزٌز فرج -  23

 السماحى دمحم دمحم عبدالهادى/  بملن - الضهرٌة:  بجهة ، جملة خضروات و فاكهة

 مزرعه عن 43611 برلم 21211525 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالمادر ٌحى عوضٌن -  24

 دمحم عبدالمادر ٌحًٌ عوضٌن/  بملن_  شرٌف ابو مٌدان:  بجهة ، حالبه مواشى

 مصنع عن 43531 برلم 21211516 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهبه دمحم كامل شعبان مصطفى -  25

 دمحم كامل شعبان/  بملن - الشرلى طنامل:  بجهة ، ترٌكو

 تجاره عن 43534 برلم 21211511 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالممصود فاضل السٌد -  26

 السٌد عبدالممصود فاضل/  بملن بدٌن:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع

 عن 43595 برلم 21211523 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق عبدالعاطى عبدالمنعم دمحم -  27

 الئحته و المانون هذا الحكام وفما الدولى و الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز موافمة على الحصول بعد ذلن و)  بضائع نمل مكتب

 سمٌه/  بملن - المعاهدة:  بجهة ،(  ومستلزماته االلى الحاسب اجهزة و العماله تورٌد عدا فٌما)  عامه تورٌدات و(  التنفذٌة

 دمحم عبدالمطلب عبدالعزٌز

 عن 43558 برلم 21211518 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره دمحم العابدٌن زٌن زكرٌا احمد -  28

 التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما 2121/  3/  16 تارٌخ فى 2223 رلم بموافمه)  كمبٌوتر خدمات مكتب

 دمحم العابدٌن زٌن زكرٌا/  بملن_  المحكمه امام - الحرٌه طرٌك 34:  بجهة ،(  االزمه

 مالبس تجاره عن 43547 برلم 21211517 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران السعٌد عٌد شرٌف -  29

 بدران السعٌد عٌد/  بملن_  الوكٌل السالم عبد من - دلادوس:  بجهة ،(  والمهمات العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه

 تجاره عن 43554 برلم 21211517 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد دمحم ابراهٌم ناهد -  31

 رجب اسماعٌل احمد/  بملن_  عارف السالم عبد شارع من - االشمر صابر شارع -(  32)  رلم عمار:  بجهة ، اللحام مستلزمات

 الحمٌد عبد

 بٌع عن 43578 برلم 21211521 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالق عبدالحلٌم عبدهللا عبدالعزٌز -  31

 ابراهٌم محمود دمحم دعاء/  بملن - الحفٌر - ماضى ابو 53:  بجهة ، منظفات
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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

 مكتب عن 43619 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان حسٌن محمود دمحم -  32

 السٌد زٌدان حسٌن محمود/  بملن - المحاكم مجمع بجوار الجٌش االستاد برج:  بجهة ، عامه مماوالت و انشاءات

 مصنع عن 21861 برلم 21211516 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان شعبان جمال جالل -  33

 نجا السٌد دمحم طلعت/  بملن - شاوة:  بجهة ، سناكس

 مالبس تجارة عن 43543 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن احمد سمٌر احمد -  34

 - ماهر احمد شارع من المتفرع - الجمل سامٌه شارع -(  2)  رلم عمار:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس فٌماعدا)  جاهزة

 احمد ابراهٌم كرٌمه/  بملن

 خدمات عن 43611 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السٌد ابراهٌم ابراهٌم ساره -  35

 دمحم عبداللطٌف رضا/  بملن - تورٌل - عبده دمحم االمام ش الٌاسمٌن برج:  بجهة ، محمول

 عن 43552 برلم 21211517 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبده نبٌل دمحم عبدالوهاب -  36

 دعاء/  بملن - بنات الثانوٌه جٌهان مدرسه خلف - الشناوى مساكن - رمسٌس ش 75:  بجهة ، جمله و بالتجزئه غذائٌه مواد تجاره

 صبرى دمحم دمحم

 حظٌره عن 35766 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبداللطٌف دمحم عبداللطٌف -  37

 الداوودى غنام امل/  بملن_  الهٌشه - المحالوى:  بجهة ، تجارتها و مواشى تربٌه

 مصنع عن 24655 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرباى فتوح مصطفى حسام -  38

 ربه عبد ٌونس هللا عبد/  بملن_  شربٌن طرٌك اول - هجرس عزبه:  بجهة ، ورلٌه اكواب

 تربٌة مزرعة عن 43623 برلم 21211526 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم السٌد دمحم نجوى -  39

 الماضى ابراهٌم ابراهٌم شعبان/ بملن - الجدٌد بداوى كفر:  بجهة ، البان ماشٌة

 مخزن عن 2424 برلم 21211514 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرالى البدوى احمد احمد اسالم -  41

 الحسانٌن فرج السٌد/  بملن_  الدٌنى المعهد شارع:  بجهة ، كهربائٌه اجهزه لتجاره

 حظٌرة عن 43531 برلم 21211516 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد السٌد وحٌد دعاء -  41

 رزق دمحم عبدالصبور سعد الشحات/  بملن - المعصرة:  بجهة ، حالبة مواشى

 دعاٌه مكتب عن 43539 برلم 21211511 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب ابراهٌم رمضان دمحم -  42

/  4/  4 بتارٌخ 2919 برلم امنٌه موافمة ذلن و)  واالنترنت المصاحف و الدٌنٌه والكتب المجالت و الصحف عدا فٌما واعالن

 بملن - عارف السالم عبد طٌبه برج - الخامس الدور 12 رلم شمة:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد ذلن و(  2121

 الدٌب ابراهٌم رمضان دمحم/ 

 تجاره عن 43541 برلم 21211511 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراٌا دمحم مختار عبدالعلٌم مختار -  43

 ابراهٌم ابراهٌم دمحم تامر/ بملن حافظ كمال مدرسه خلف. المهندس ش:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر و حرٌمى اكسسوارات

 مزرعه عن 43549 برلم 21211517 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده الفتاح عبد رضا محمود -  44

 حافظ السٌد حسن وائل/  بملن_  االلف:  بجهة ، حالبه مواشى

 مشغل عن 43581 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموٌسنى مصطفى دمحم دمحم شعبان -  45

/ بملن - خٌره معرض بجوار المعاهدة ش من ابراهٌم حافظ ش 9:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما) جاهزة مالبس

 عبدالهادى ابراهٌم عبدالبصٌر

 مكتب عن 43592 برلم 21211523 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدروسى صبحى مجدى احمد -  46

 والئحته المانون هذا الحكام وفما والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز موافمة على الحصول بعد وذلن) بضائع نمل مماوالت

 العدروسى صبحى مجدى/ بملن - مبارن مدٌنه - والمروه الصفا شارع -( 5) رلم عمار:  بجهة ،(  التنفٌذٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 صٌدلٌة عن 43612 برلم 21211524 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجومى عبدهللا اٌهاب دمحم -  47

 السٌد لبٌب السٌد لبٌب/ بملن - الشرٌفٌه:  بجهة ، بٌطرٌه

 عن 43614 برلم 21211525 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلتاجى مصطفً محمود احمد ٌحً -  48

 متولى احمد ابوالفتوح عماد/ بملن الشربٌنً عطارة بجوار العام المستشفى ش:  بجهة ، الٌفه حٌوانات مستلزمات تجارة

 عن 43571 برلم 21211519 فى لٌد ، 1211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعٌنٌن عبدالسالم ابوالعٌنٌن سلطان -  49

 حسٌن دمحم السعٌد صفوت/ بملن - تٌره طرٌك - درٌن:  بجهة ، غذائٌه مواد تعبئه

 حظٌرة عن 43545 برلم 21211511 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد ابراهٌم الشحات اخالص -  51

 شعبان المولى عبدالرحمن ناصر/بملن ابوماضى للبشوالفواٌد:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 حظٌرة عن 43617 برلم 21211525 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم على عمل السعٌد -  51

 ابراهٌم على عمل السعٌد/ بملن خامس بلماس:  بجهة ، حالبه مواشى

 عن 43582 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطوٌسى الشربٌنى عبدالرحٌم عزه -  52

 غازى دمحم مرتضى احمد/  بملن - الطٌبه:  بجهة ، مزارع ومستلزمات اعالف تجارة

 خدمه محطه عن 43585 برلم 21211521 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداال عطٌه المرسى نجاح -  53

 العوضى احمد دمحم احمد/  بملن - محسن مٌت:  بجهة ، سٌارات تموٌن و

 حظٌرة عن 43575 برلم 21211521 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم معوض عبدالعزٌز جٌهان -  54

 على ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم/ بملن - طنٌخ:  بجهة ، حالبه مواشى

 عن 43526 برلم 21211516 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لٌله الدسولى ابراهٌم مصطفى نورا -  55

 الجمل احمد اسماعٌل دمحم/  بملن - الحجر اوٌش:  بجهة ، ارز وفراكه طحٌن ماكٌنه

 غٌار لطع بٌع عن 43559 برلم 21211518 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد دمحم محمود -  56

 الدسولى ابراهٌم السٌد دمحم/   بملن - بسندٌله:  بجهة ، سٌارات وكمالٌات

 مزرعة عن 13391 برلم 21211519 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم المرسى محسن -  57

 بحر دمحم المرسى ٌاسر/  بملن - البنزٌنه امام نجٌر:  بجهة ، حالبه مواشى

 عن 43583 برلم 21211521 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسٌرى سالم سعد صبرى احمد -  58

 سلطان عبدالغنى دمحم فاٌز/  بملن - الشناوى كفر:  بجهة ،(  بالستٌن تشكٌل)  بالستٌن مصنع

 حظٌرة عن 43326 برلم 21211514 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى حافظ السٌد راوٌه -  59

 الشناوى حافظ صبحى كمال/  بملن - نشا:  بجهة ، حالب مواشى

 عن 43532 برلم 21211516 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسولى ابراهٌم المرسى مصطفى همت -  61

 مصطفى بدوى دمحم فتحٌة/  بملن - دمنه محلة مدٌنة:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة

 ورشه عن 43596 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد المغازى توفٌك حسن -  61

 السٌرى السٌد الشحات مدٌحه/ بملن - المنان:  بجهة ، نجاره

 عن 43535 برلم 21211511 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد ابراهٌم عطٌه الدسولى -  62

 الهرٌدى عبدالحى حامد ابراهٌم/  بملن - السماد سور بجوار - عنتر مٌت:  بجهة ، بالستٌن تصنٌع

 عن 43551 برلم 21211517 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمرٌطى حسانٌن دمحم كمال دمحم مهند -  63

 عمر على حامد رزق/  بملن_  عارف السالم عبد شارع من سلطان محمود شارع - الصفا برج:  بجهة ، سٌارات كمالٌات تجاره



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة عن 43564 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عبدالعزٌز فرحات دمحم -  64

 عالء/  بملن - الشال عزبة شارع من الفردوس شارع 26:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)   جاهزة مالبس

 عبدالجلٌل السٌد محمود

 سجاد تجاره عن 43566 برلم 21211519 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل حنا منٌر عماد مالر -  65

 مٌخائٌل حنا منٌر عماد/  بملن_  عمل عزبه - النهضه ش 17:  بجهة ، ومفروشات موكٌت و

 ورشه عن 43581 برلم 21211521 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطٌف دمحم مسعد اسماء -  66

 االمام احمد عبدالعزٌز دمحم/ بملن- ابوجالل - السٌاح عزبه:  بجهة ، كونتر سؤسات نجاره

 مأكوالت عن 43527 برلم 21211516 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن دمحم فتحى دمحم -  67

 السٌد الحلٌم عبد فهمى دمحم/  بملن - عامر ابو عوض ش:  بجهة ، سرٌعة ومشروبات

 بماله عن 43599 برلم 21211523 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى عبدالحمٌد حسن انتصار -  68

 عبدالحمٌد حسن سامح/ بملن - البملٌه:  بجهة ، وتموٌن

 البماله تجاره عن 43594 برلم 21211523 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد عطٌه الدسولى سمر -  69

 دمحم احمد مجدى احمد/ بملن -المطنه:  بجهة ،

 ، بماله عن 43561 برلم 21211518 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه مصطفى عبدالوهاب عسله -  71

 االلفى ابراهٌم الدٌن صالح/ بملن عنتر مٌت - الكبٌر الجامع شارع 3:  بجهة

 ورشه عن 43577 برلم 21211521 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه الدسولى رجب وائل -  71

 مانسلٌ احمد طاهر حنان/ بملن - خطاب تمسٌم:  بجهة ، الومٌتال تصنٌع

 ، اعالف تجاره عن 43573 برلم 21211519 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راجح دمحم عجالن عبٌر -  72

 دمحم لطفى دمحم احمد/ بملن - الجدٌد الطرٌك ٌاسٌن ابو عزبه:  بجهة

 العاب صاله عن 43613 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى الكنانى احمد دمحم -  73

 عوض ابراهٌم السٌد/ بملن - فرج برج - عارف عبدالسالم ش:  بجهة ،( جٌم) رٌاضٌة

 مكتب عن 43616 برلم 21211525 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الالوندى احمد لطفى عزمى -  74

 و للمرارات وفما(  6)  المجموعه من(  36)  الفمره و(  19)  المجموعه عدا فٌما السلع لجمٌع)  تصدٌر و استٌراد و عامه مماوالت

 بملن_  للمرور العامه االداره خلف - البحر شارع:  بجهة ،(  الواردات و الصادرات على للرلابه العامه الهٌئه تنظمها التى الموانٌن

 بركات دمحم ودادى حنان/ 

:  بجهة ، بماله عن 43521 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح دمحم صالح سٌد دمحم -  75

 حسنٌن السٌد عبدالعلٌم عصام/ بملن البدماص كفر-اللٌثى االمام ش18

 تجاره عن 43528 برلم 21211516 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب احمد نبٌل هانئ دمحم -  76

 الدٌن نور عطٌه عبدالعزٌز جالل و المعاطى ابو/  بملن - سلٌمان احمد شارع:  بجهة ، مكتبٌه و كتابٌه ادوات

 تجاره عن 43588 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كسبه احمد عبدالغنى السٌد احمد -  77

 شرٌف على مصطفى احمد/  بملن - الطمٌهى مٌدان - الحجاز برج:  بجهة ، غذائٌه مواد

 ثالجة عن 43553 برلم 21211517 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن شحاته ٌوسف دمحم ٌوسف -  78

 حسن شحاته ٌوسف دمحم/  بملن - الجندى كافتٌرٌا بجوار كتامه:  بجهة ، فاكهه و خضروات حفظ

 غٌار لطع عن 43562 برلم 21211518 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناٌل احمد ماهر دمحم باسم -  79

 ناٌل ماهر دمحم ماهر/  بملن_  المجزر دوران امام عارف السالم عبد ش 11:  بجهة ، كهربائٌه ادوات



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مصنع عن 43576 برلم 21211521 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى احمد صالح فاتن -  81

 شحتو العدل احمد/  بملن - دمنه محله منٌه:  بجهة ،( العسكرٌه والمالبس المهمات عدا فٌما) جاهزه مالبس

 ، تموٌنٌه بماله عن 43574 برلم 21211521 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر حمزه مراد شٌماء -  81

 ابراهٌم دمحم احمد عٌد/  بملن_  االبتدائٌه المدرسه امام - بهوت كفر:  بجهة

 استثمار مكتب عن 26717 برلم 21211514 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود على دمحم مصطفى -  82

 داود داود على سعد/  بملن - عزون مٌت:  بجهة ، عمارى

 عن 43541 برلم 21211511 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف جمعه على المتولى سامح -  83

 دمحم رزق طه فاطمه/  بملن - بدٌن:  بجهة ،(  العسكرٌة والمهمات المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس مصنع

 تصنٌع عن 43613 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصبوص على السٌد جمال احمد -  84

 بصبوص على السٌد جمال/ بملن بسندٌله منشاة:  بجهة ، عجٌن من حلوى

 استٌرا مكتب عن 43523 برلم 21211515 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد احمد السٌد دمحم -  85

 على للرلابة العامة الهٌئة تنظمها اتى والموانٌن للمرارات وفما 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما) وتصدٌر

 السٌد احمد السٌد/  بملن - الحاجبى:  بجهة ،(  والواردات الصادرات

 استٌراد مكتب عن 43524 برلم 21211515 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى دٌاب محمود دمحم -  86

 على الرلابه على العامه الهٌئه لعمل المنظمه والموانٌن للمرارات طبما 6المجموعه من36والفمرة 19المجموعه عدا فٌما"وتصدٌر

 خورشٌد رفمى دمحم رفمى دمحم/ بملن نعمان كفر:  بجهة ، والواردات الصادرات

 مكتب عن 43525 برلم 21211516 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم لبٌب ابراهٌم نجوى -  87

 على بعدالحصول ذلن و(  2121/  3/  16 تارٌخ فى(  2218)  برلم امنٌه موافمة االنترنت خدمات عدا فٌما)-( جى دى)  حفالت

 المرسى دمحم احمد دمحم/  بملن - جالل ابو:  بجهة ،.  الالزمه التراخٌص

 بماله عن 43533 برلم 21211516 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالسالم الحكٌم عبد امٌر -  88

 عبدالغنى عطٌه فاطمه/ بملن السبخاوٌة:  بجهة ، تموٌنٌة

 تجاره عن 43555 برلم 21211517 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لٌله ابو العزٌز عبد طاهر دمحم -  89

 دمحم رشاد احمد/  بملن_  البارون محل امام الجمهورٌه ش:  بجهة ، محمول اكسسوارات

 بٌع عن 43587 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر صبرى السعٌد خالد -  91

 ابراهٌم دمحم فؤاد دمحم/  بملن -السلن:  بجهة ،( بصرٌات)  طبٌة نظارات

 43568 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى الحمٌد عبد الحلٌم عبد احمد مازن -  91

 دمحم النبى عبد سنٌه/  بملن_  المعاهده طرٌك - العرالى مسجد ش:  بجهة ، مكتبٌه ادوات تجاره عن

 عن 43618 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجلٌل حسن محمود عبدالرحمن -  92

 مصطفى عطٌه صدٌك نسمه/ بملن الجدٌده حسن ابو-ٌحًٌ عزبه- الستامونً:  بجهة ، فاكهه تجارة

 لطع تجارة عن 43624 برلم 21211526 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دوٌدار احمد دمحم رضا ولٌد -  93

 ابراهٌم مصطفى اٌمان/  بملن - عارف عبدالسالم شارع من الصفطاوى شارع 19:  بجهة ، سٌارات غٌار

 حظٌرة عن 43625 برلم 21211526 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتوح ابو على شولى دمحم -  94

 شلبى حسن عبٌد نفٌسه/  بملن -الدماٌرة:  بجهة ، حالبه مواشى

 تربٌه مزرعه عن 13851 برلم 21211516 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن حسن دمحم -  95

 حسن حسن حسن دمحم/ بملن النزل:  بجهة ، البان_ ماشٌه



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 انترنت شبكات عن 43522 برلم 21211515 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللى جابر احمد طارق -  96

:  بجهة ،(  االزمه التراخٌص على الحصول بعد و 2121/  3/  16 تارٌخ فى 2219 برلم االمنٌه الموافمه على الحصول تم) 

 جالل دمحم رافت/  بملن_  الجدٌده تورٌل - الشرٌف المدس

 17971 برلم 21211519 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى احمد الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد -  97

 و العماله تورٌد و الحراسه و االمن و( 36 الفمرة فى6 المجموعه و  19 المجموعه) عدا فٌما المدارس تشغٌل و اداره و انشاء عن

 عبد شرٌف/ بملن دماص:  بجهة ،( 2121/4/4 بتارٌخ 3143 رلم موافمه)  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد و االنترنت

 محمود احمد الحلٌم

 مكتب عن 43548 برلم 21211517 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق على عبدالحلٌم عماد -  98

 المتولى عبدهللا محمود/  بملن - صمر ش:  بجهة ، عامه مماوالت

 عن 43571 برلم 21211519 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبود ابراهٌم الدسولى الدسولى دمحم -  99

 عبود ابراهٌم الدسولى الدسولى/ بملن - درٌن - الطرٌك على المحطه شارع:  بجهة ، واعالف مزارع مستلزمات محل

 معدات تجارة عن 43593 برلم 21211523 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده حسن دمحم حسن -  111

 ابراهٌم عبدالعزٌز على على/  بملن - فوزى دمحم عماره - الجمله سوق خلف عطاهللا شارع:  بجهة ، االعالف مصانع

 مالبس مصنع عن 435779 برلم 21211521 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه صالح دمحم وائل -  111

 الشباسى مصطفى بكر ابو احمد/  بملن_  شها:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس و المهمات عدا فٌما)  جاهزه

 43586 برلم 21211521 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى احمد المرغنى المرغنى ٌاسر -  112

 عشرى احمد المرغنى المرغنى/  بملن_  الحجر اوٌش:  بجهة ، حالبه مواشى مزرعه عن

 تجاره عن 43615 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر على السٌد على نعٌم -  113

 عامر السٌد دمحم احمد/  بملن - بلجاى:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما) جاهزة مالبس

 تجارة عن 43626 برلم 21211526 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرلص جرجس ناجى شرٌن -  114

 طه ٌسن دمحم/ بملن - ٌاسٌن عماره امام الحرٌة طرٌك:  بجهة ،(  العسكرٌة والمالبس المهمات عدا فٌما) داخلى حرٌمى مالبس

 سلٌمان

 ورشه عن 43614 برلم 21211524 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم السعٌد عبدالكرٌم السعٌد -  115

 دمحم السعٌد شعبان/ بملن الخمسه:  بجهة ، حداده

 تجارة عن 43546 برلم 21211517 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى تاج عبدالعزٌز محمود -  116

 تاج العوضى انصاف/  بملن - تٌره:  بجهة ، دواجن مستلزمات و اعالف

 تجارة عن 43598 برلم 21211523 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان على حسن رجب دمحم -  117

 احمد سٌد الششتاوى دمحم سعد/  بملن - على ابو عبده الشهٌده:  بجهة ، سٌارات غٌار لطع

 ، كاتشب تعبئة عن 43563 برلم 21211519 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجوه دمحم احمد احمد -  118

 ابراهٌم المتولى المتولى/ بملن- عارف عبدالسالم شارع من - عمر بن عبدهللا شارع - 7 رلم عمار:  بجهة

 معرض عن 23765 برلم 21211521 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البغدادى عبدالغنى سمٌر دمحم -  119

 السمكرى دمحم جبر دمحم حمدى/  بملن - المدٌمه السكه شارع من المتفرع الشرٌف شارع -(  8)  رلم عمار:  بجهة ، نجف

 مالبس تجاره عن 43619 برلم 21211525 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى دمحم بهلول هدى -  111

 شربٌن مدٌنه و مركز رئاسه/ بملن الساحل ترعه:  بجهة ، العسكرٌه المالبس و المهمات عدا فٌما جاهزه

 تجاره عن 43618 برلم 21211525 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان السٌد احمد احمد احمد -  111

 سرحان السٌد احمد احمد احمد/  بملن - الحواوشة:  بجهة ، جملة بمالة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مصنع عن 43611 برلم 21211524 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعٌد الجواد عبد اسامه اسالم -  112

 على طلبه الخالك عبد طلبه/  بملن_  الشرلى طنامل:  بجهة ، ترٌكو

 عن 43521 برلم 21211515 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاللى عبدالرحمن الهاللى ٌوسف -  113

 ٌوسف ودمحم عبدالرحمن الهاللى ٌوسف عبدالرحمن/  بملن - المولف ش بهوت كفر:  بجهة ،(  وساخنه بارده مشروبات) كافتٌرٌا

 عبدالرحمن الهاللى

 عن 43556 برلم 21211517 فى لٌد ، 751110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على العنٌن ابو رضا نادر -  114

 على ابراهٌم سالم ابراهٌم/  بملن_  الدربى كوم:  بجهة ، تجارتها و مواشى مزرعه

 مكتب عن 43612 برلم 21211525 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار فرج فرج ابراهٌم دمحم -  115

 دمحم محمود عبدالرحمن/ بملن خضر سٌد حً-دماص:  بجهة ، مماوالت

 مواد تجارة عن 43622 برلم 21211526 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على عبدالعلٌم احمد -  116

 حماد عبدالبالى دمحم شٌماء/  بملن - الكبرى السماحٌه:  بجهة ، غذائٌه

 تجاره عن 43627 برلم 21211526 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون احمد احمد ممدوح -  117

 على الزنمرانى دمحم عزٌزه/  بملن_  العبد لائم:  بجهة ،(  المهمات و العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم 21211516 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  طبٌه تحالٌل معمل  ،  شركة   وشرٌكه ابراهٌم الحى عبد دمحم -  1

 بدر دمحم هللا فتح دمحم/  بملن_  الرابع الدور سكان تكنو اعلى الند الهابى مٌدان 51:  بجهة ، طبٌه تحالٌل معمل عن ، 43529

 برلم 21211519 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   مدعم الى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   على حامد الزناتى ورثه -  2

 المغازى على حامد/  بملن - الكبرى حالوة:  بجهة ، مدعم الى نصف بلدى مخبز عن ، 43565

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   21211513 تارٌخ وفى ،   26715:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالوفا احمد مسعد بكر   - 1

 ائٌانه التجارة العتزاله المٌد هذا محو



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   26393:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للبه السٌد ابراهٌم سرور سرور   - 2

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   18211:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على السباعى السباعى حسن   - 3

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   18211:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العامه للمماوالت السباعى/ الى تعدل   - 4

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   26395:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للبه السٌد ابراهٌم سرور السٌد   - 5

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211514 تارٌخ وفى ،   26562:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  للبه السٌد ابراهٌم سرور   - 6

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو

 شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   21269:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الششتاوى حسٌن الجٌوشى حسٌن   - 7

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211515 تارٌخ وفى ،   24318:  برلم هلٌد سبك  ،  فرد تاجر  ،  العوضى الماولجى احمد دمحم   - 8

 تعالى هللا رحمه الى صاحبه النتمال المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   17795:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المغازى على حامد الزناتى   - 9

 تعالى هللا رحمه الى لوفاته السجل محو تم

 شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   35728:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طه احمد محمود السعٌد الهامى   - 11

 وتعالى هللا رحمه الى وانتماله لوفاته المٌد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211516 تارٌخ وفى ،   27437:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجاهزه للمالبس ابورٌه   - 11

 نعالى هللا رحمه الى وانتماله لوفاته المٌد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   35192:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد ضاحى شولى هانى   - 12

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   37191:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه حماد الدٌن صالح دمحم احمد   - 13

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   43115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعٌشع السٌد رضا السٌد   - 14

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   33746:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صدلى دمحم رمضان دمحم العربى   - 15

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   38749:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المنجً عبدالغنً عبدهللا بهاء   - 16

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211511 تارٌخ وفى ،   12151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق السٌد دمحم احمد   - 17

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

 تارٌخ وفى ،   12151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  والتصدٌر لالستٌراد عبدالرازق السٌد دمحم احمد مؤسسة/ الى تعدل   - 18

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   21211511



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 محو تم  السجل شطب/محو تم   21211517 تارٌخ وفى ،   247:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مناع دمحم سعد عبدهللا   - 19

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا

 تم   21211517 تارٌخ وفى ،   43298:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغفار عبدالنبى عبدالغفار عبدهللا   - 21

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   21211518 تارٌخ وفى ،   34956:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزٌز عبد ابراهٌم زكى وفمى رضا   - 21

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211518 تارٌخ وفى ،   41774:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه هارون مسعود هٌثم   - 22

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   12577:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الششتاوى على دمحم حنان   - 23

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   23979:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجوهرى دمحم طاهر دمحم طاهر   - 24

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   21211519 تارٌخ وفى ،   33485:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصدٌك الفتاح عبد الصدٌك ابراهٌم   - 25

 العٌن هذه فى التجاره العتزاله المٌد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   18449:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المتولى محمود ابوحالوه منال   - 26

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   21211519 تارٌخ وفى ،   42227:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خضر دمحم المحسن عبد احمد محمود   - 27

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211519 تارٌخ وفى ،   12621:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العرابى سند السعٌد العرابى عمرو   - 28

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   34915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هبود دمحم احمد مجدى خٌرالدٌن   - 29

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211521 تارٌخ وفى ،   21758:  برلم دهلٌ سبك  ،  فرد تاجر  ،  شادى عباس حسٌن السٌد نجالء   - 31

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   21211521 تارٌخ وفى ،   29339:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجندى موسى عبدالوهاب موسى رامى   - 31

 نهائٌا التجارة صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   42325:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرج احمد سٌد احمد عبدهللا عالء   - 32

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   38611:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سعد عبدالوكٌل احمد   - 33

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   28828:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البٌلى ابوشعٌشع رمضان صبرى   - 34

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211523 تارٌخ وفى ،   26114:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد سلٌمان شعبان ٌوسف   - 35

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   29529:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب هللا عبد حسن سامٌه   - 36

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   19378:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خالد اللطٌف عبد حامد خالد   - 37

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   26163:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الحلٌم عبد محمود دالٌا   - 38

 نهائٌا التجاره صاحبته العتزال المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211524 تارٌخ وفى ،   7531:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان عطٌه ابراهٌم بدٌر   - 39

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   21241:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المتولى العال عبد محمود هانى   - 41

 العٌن هذه فى التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211525 ارٌخت وفى ،   21241:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المتولى العال عبد محمود هانى   - 41

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   24885:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌم ابوالمعاطى المرسى دمحم احمد   - 42

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   38416:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على حسن احمد دمحم   - 43

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو

 شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   36658:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحسانٌن السٌد الحسانٌن جٌهان   - 44

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   28693:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بٌومى الششتاوى دمحم خالد   - 45

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال نهائٌا المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211525 تارٌخ وفى ،   36658:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحسانٌن السٌد الحسانٌن جٌهان   - 46

 العٌن بتلن التجارة العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل

 تم   21211526 تارٌخ وفى ،   37115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز شادٌه   - 47

 نهائٌا التجاره العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   6512:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرٌو دمحم على اشرف   - 48

 نهائٌا التجاره صاحبه اعتزال المٌد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   11429:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم عبدالحكٌم دمحم السٌد   - 49

 نهائٌا التجاره صاحبه العتزال المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211526 تارٌخ وفى ،   3113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد حسن دمحم عبدالموجود   - 51

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   13762:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العٌسوى دمحم سٌدال ابراهٌم   - 51

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   36269:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  امام ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم   - 52

 نهائٌا التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم  السجل



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211527 تارٌخ وفى ،   13762:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العٌسوى دمحم السٌد ابراهٌم   - 53

 العٌن بتلن التجارة العتزاله المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   13614:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بشار عبدهللا احمد اشرف   - 54

 العٌن هذه فى التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   41411:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جعفر عبدالغفار داود سمٌر   - 55

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   43124:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم شبانه اسالم عبٌر   - 56

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   13136:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسماعٌل المندوه دمحم   - 57

 نهائٌا التجاره العتزاله المٌد محو

 شطب/محو تم   21211531 تارٌخ وفى ،   36653:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد السعٌد عزمى مها   - 58

 نهائٌا التجارة العتزالها المٌد هذا محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211514 ، تارٌخ وفً  24156 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السروى احمد السعٌد رجب رباب -  1

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211514 ، تارٌخ وفً  39341 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلف الشربٌنى عبدالكرٌم نهى -  2

  جنٌه  451110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211514 ، تارٌخ وفً  23123 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المبانى على دمحم على ابراهٌم -  3

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211515 ، تارٌخ وفً  16162 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمه دمحم دمحم السٌد -  4

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211516 ، تارٌخ وفً  23218 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرٌم عبد السعٌد على السٌد دمحم -  5

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211516 ، تارٌخ وفً  21285 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الزامن امٌن احمد دمحم -  6

  جنٌه  31111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  39627 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم العٌسوى دمحم دمحم -  7

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  6899 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم صابر الشحات دمحم -  8

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  35661 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد الدمرداش جمٌل هبه -  9

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  38432 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمادر فتحى وجدى فتحى -  11

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  351 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد حسن دمحم دمحم عمرو -  11

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  14342 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم طه احمد دمحم -  12

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  33739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم فتحى السٌد -  13

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  5611 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شحاته عابدٌن شحاته شرٌف -  14

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  35898 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زغلى على ابراهٌم مجدى دمحم -  15

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  18545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داود داود وصفى ولٌد -  16

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  43156 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالنجا دمحم محمود اسماعٌل عمرو -  17

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس لتعدٌ تم  21211511 ، تارٌخ وفً  42961 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف عبدالرحمن دمحم احمد -  18

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  43114 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شامه السٌد ابراهٌم دمحم -  19

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  31512 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  التصدٌر و لالستٌراد المصبى/  الى تعدل -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  31512 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى مصطفى المصبى ربٌع عالء -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  42469 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان احمد دمحم ابراهٌم صالح -  22

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  32156 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابولٌله على على احمد -  23

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211511 ، تارٌخ وفً  11437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى عبدالباسط محمود احمد -  24

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211517 ، تارٌخ وفً  21341 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا محجوب على المهدى دمحم احمد -  25

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال أسر تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211517 ، تارٌخ وفً  41738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السعٌد البهى دمحم نسرٌن -  26

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211518 ، تارٌخ وفً  31146 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الششتاوى انٌس عابد شٌرٌن -  27

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211518 ، تارٌخ وفً  35911 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المصلى احمد عبداللطٌف معوض شٌماء -  28

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211518 ، تارٌخ وفً  19165 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد احمد جمال احمد -  29

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  9375 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على ابوزٌد دمحم -  31

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  14481 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ندا سعد دمحم دمحم صبرى -  31

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  6496 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى دمحم اسماعٌل الدسولى -  32

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  75 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المنزالوى احمد الرجال عز فرٌد -  33

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  لمالا رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  9958 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العطار دمحم حامد عزوز دمحم محمود -  34

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211519 ، تارٌخ وفً  25937 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا عبد شولى شهدى احمد -  35

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  19111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشناوى على السباعى على فاضل -  36

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  43114 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شامه السٌد ابراهٌم دمحم -  37

  جنٌه  4511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  27111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المرسى ابراهٌم المرسى صبرى -  38

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  21211521 ، تارٌخ وفً  27469 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السمعان ابوالفتوح فتحى دمحم ابراهٌم -  39

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  38588 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مندور السعٌد الغنى عبد السعٌد اموره -  41

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  6185 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم احمد ابوسلٌمان دمحم رامى -  41

  جنٌه  121110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211523 ، تارٌخ وفً  16777 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عماره عبده العدوى احمد سوزى -  42

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  35445 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرعى على احمد احمد عمرو -  43

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  34618 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  طحٌنه احمد عبدالفتاح عبدالفتاح لمٌاء -  44

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  37552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العربى مصطفى طارق احمد -  45

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  21211524 ، تارٌخ وفً  25881 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌسى مهدى غرٌب سمٌر عبدالرحمن -  46

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  42995 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم طاهر دمحم فاروق -  47

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211525 ، تارٌخ وفً  7693 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الوصٌف دمحم اللٌثى اللٌثى زٌنب -  48

  جنٌه  3511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  22111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن السٌد طه عوض -  49

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس لتعدٌ تم  21211526 ، تارٌخ وفً  7781 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب السٌد -  51

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  22253 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الغرٌب الشحات الدٌن عز -  51

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  41541 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السعٌد اسماعٌل السعٌد عمر -  52

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  33998 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد عبدالوهاب مجدى عبدالوهاب -  53

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211526 ، تارٌخ وفً  42131 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف غازى فهمى حمده -  54

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  16492 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن محمود رزق احمد -  55

  جنٌه  2211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  26183 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على صبرى احمد على -  56

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  41975 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم صابر محمود مصطفى -  57

  جنٌه  481110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211527 ، تارٌخ وفً  11762 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الطنطاوى دمحم فرج عباس -  58

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  31326 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعدون دمحم عبدالغنى اسامه ساره -  59

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211531 ، تارٌخ وفً  13462 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعلٌم ابومسلم دمحم صافى -  61

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 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  21211531 ، تارٌخ وفً  43615 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غزى عبدالشكور دمحم دمحم -  61

 جنٌه  491110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 

 

 

 

 


