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 لتربٌة حظٌره عن 25219 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم عاطف دمحم -  1

 شحاته دمحم عبدالتواب/ بملن - سٌسكو:  بجهة ، وبٌعها الماوشً
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 لتربٌه رهحظٌ عن 25255 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً حسن مرعً حسن -  3
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 لتربٌه حظٌرة عن 25264 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل ملن فوزي عماد -  8

 مٌخائٌل ملن فوزى اسامه/  بملن- ابوغرٌر - منسافٌس:  بجهة ، المواشى وتجارة

 منتجات تشغٌل عن 25226 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملن ٌعموب ٌوسف صٌام -  9

 ٌعموب ٌوسف ٌاسر/  بملن/  ابوحنس دٌر:  بجهة ، لطنٌة

 مخبز عن 25246 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال كامل عبدالمالن ممدوح -  15

 عبدالعال كامل عبدالعال/  بملن - تونه نزلة:  بجهة ، بلدي

 ، ماركت سوبر عن 25257 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جدوي حسن سعد عادل -  11

 زكً جمٌل زكً/  بملن - المجٌدي شارع:  بجهة

 اكسسوار بٌع عن 25339 برلم 25215328 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جٌد الفً سمٌر رضا -  12

 عبده راغب نبٌل/  بملن - السالم شارع:  بجهة ، محمول

 لتربٌة حظٌرة عن 25343 برلم 25215328 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم فؤاد دمحم احمد -  13

 علً عرفات ٌاسر/  بملن - المغالمة منشأة:  بجهة ، المواشً وتجارة
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 حسن محمود دمحم علً/ بملن -رٌحانه:  بجهة ، وبٌعها المواشً
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 دمحم شولً دمحم/  بملن - حمدي احمد الشهٌد شارع:  بجهة ،(  والمكمالت االدوٌه دون)  طبٌه
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 عبدالهادي دمحم ابراهٌم فوزي/  بملن - الجبل تونه نزله:  بجهة ، وبٌعها الماشٌه لتربٌه

 البماله تجارة عن 25269 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح دمحم حسنً اٌناس -  25

 مبرون عبدالرشٌد احمد/  بملن - لندٌل الحاج:  بجهة ، بالتجزئة الزٌوت وتشمل

:  بجهة ، بماله عن 25296 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام علً ابراهٌم احمد -  26

 همام علً ابراهٌم/  بملن - للته ابو

 عن 25322 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالجابر عبدالتواب خلف -  27

 تونً دمحم جمال ولٌد/  بملن - مركب نجع - تنده:  بجهة ، غذائٌه مواد تعبئه

:  بجهة ، بماله عن 25342 برلم 25215328 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن احمد فاروق احمد -  28
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 فوزي دمحم هشام/  بملن الجبالً عبدالمنعم متمسٌ:  بجهة ،(  الغذائٌة المكمالت و االدوٌة دون)  طبٌة مستلزمات

 بٌع عن 25329 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن علم محمود حسن طارق -  41

 مرسى شحاته حسٌن/  بملن - المبلى المصرف شارع:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 لتربٌه حظٌره عن 25358 برلم 25215335 فى لٌد ، 525550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد رضا الزهراء -  42
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 عن 25365 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فولً عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحٌم -  43

 دمحم شعراوي منال/  بملن - الكبري البربا - البربا:  بجهة ، الماشٌه وتجاره لتربٌه حظٌره

 حظٌره عن 17838 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم احمد عزٌه -  44

 عبدالرحمن علً رشا/  بملن - البرشا:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه

 حظٌره عن 17838 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن دمحم احمد عزٌه -  45
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 عن 25183 برلم 25215353 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصالحٌن عبدالعظٌم دمحم جمال -  46
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 تدوٌر مصنع عن 25237 برلم 25215311 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنس حنا حنس حنا -  47
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 حداٌد محل عن 25178 برلم 25215352 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبالً دمحم علً شرٌن -  49

 عبدالسالم خلف احمد/  بملن - ابوللته:  بجهة ، وبوٌات

 تمدٌم مكتب عن 17759 برلم 25215359 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا علً سٌد منتصر -  55

 - البحري العرٌن:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما الزراعٌه والمحاصٌل االرض ورعاٌه واستنبات استزراع)  زراعٌه خدمات

 عبدهللا علً سٌد حماده/  بملن

 تمدٌم مكتب عن 17759 برلم 25215359 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا علً سٌد منتصر -  51

 كائن رئٌسً محل له:  بجهة ،(  العماله تورٌد عدا فٌما الزراعٌه والمحاصٌل االرض ورعاٌه واستنبات استزراع)  زراعٌه خدمات
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 بٌع محل عن 25195 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون فوزي كامل بالل -  52

 فوزى كامل عصام/  بملن - رمضان ام شارع المبلى العرٌن:  بجهة ، وحداٌد بوٌات

 بٌع محل عن 25195 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون فوزي كامل بالل -  53

 تجاره وغرضه مبرون فوزي كامل/  بملن - المبلً العرٌن بناحٌه 25155 برلم سجل وجود له سبك:  بجهة ، وحداٌد بوٌات

 2521/3/4 بتارٌخ غلمه وتم والبوٌات الحداٌد

 ، موبلٌات تجارة عن 25275 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم سٌد منتصر -  54

 عبدالعاطً شعبان شٌماء/  بملن - الوجان عزبة:  بجهة

 بٌع محل عن 25327 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لرٌالص رٌاض عزت سمرٌه -  55

 لاٌد صفوت مدحت/  بملن - المجٌدي شارع:  بجهة ، سٌارات غٌار ولطع اكسسوار

 دواجن بٌع عن 25341 برلم 25215328 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكً مصطفً عبدهللا هاشم -  56

 زكً مصطفً عبدهللا/  بملن - لمص ام:  بجهة ، حٌه

 دواجن بٌع عن 25341 برلم 25215328 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكً مصطفً عبدهللا هاشم -  57

 بتارٌخ شطبه وتم مجمده لحوم بٌع وغرضه عبدهللا محمود/  بملن- لمص ام بناحٌه 18441 برلم سجل وجود له سبك:  بجهة ، حٌه

2521/3/24 

 بٌع عن 25345 برلم 25215328 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد -  58

 عبدالحمٌد دمحم نتعً دمحم/  بملن - دلجا:  بجهة ، منزلٌه ادوات

 اكسسوار بٌع عن 25286 برلم 25215318 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود مرزق مرزوق هانً -  59

 جمعه عطٌه عبدهللا/  بملن - المدارس شارع:  بجهة ، محمول

 حظٌره عن 25364 برلم 25215331 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم محمود ابراهٌم محمود -  65

 عبدالحلٌم محمود ابراهٌم/  بملن - المعصره:  بجهة ، وبٌعها الماشٌه لتربٌه

 صناعه عن 25164 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان مجاهد طاٌع نجٌه -  61

 نادي ثروت عٌسً/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزه ومنسوجات مالبس

 ، حداده ورشه عن 25168 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود صادق احمد دمحم -  62

 ابراهٌم احمد علً احمد/  بملن - المبلً المصرف شارع:  بجهة

 بٌع عن 25245 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطٌف سٌد ابراهٌم عبدالعزٌز -  63

 عبداللطٌف سٌد لملوم/  بملن - العروس اسمو:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  جاهزة مالبس

 اسمان تجمٌع عن 25214 برلم 25215359 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجٌن ابراهٌم خلف نادي -  64

 عثمان عاطف دمحم/  بملن - المزرعه شارع:  بجهة ، وتجارتها بالجمله



 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 25245 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل اسرائٌل جرجس ماجد -  65

 نسٌم سامً كرستٌن/  بملن -ابٌوها:  بجهة ، متكامله مماوالت

 مكتب عن 25229 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حافظ عبدالرحمن عبدهللا -  66

 حافظ عابدٌن جمال عبدالرحمن/  بملن - سنجرج:  بجهة ، عامه مماوالت

 كافٌه عن 25232 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم عبدالمجٌد دمحم دمحم -  67

 محمود زٌان احمد/  ملنب - االمهات مدرسة شارع:  بجهة ،(  واإلنترنت والندوات الحفالت الامة دون)  للمشروبات

 مكتب عن 25275 برلم 25215317 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن شحاته حسن عائشه -  68

 للرلابه العامه للهٌئه المنظمه والموانٌن للوائح طبما6المجموعه من 36والفمره 19 مجموعه المجموعه عدا فٌما)  وتصدٌر استٌراد

 االدوٌه دون)  الغٌر لدي وتصنٌعها والبٌطرٌه الطبٌه والمستلزمات االعالف اضافات وتورٌدات(  والواردات الصادرات علً

 لالستخدام السٌنٌه االشعه عدا وذلن االشعاعٌه الطبٌعه ذات والمنتجات المشعه المواد واستٌراد والعماله الغذائٌه والمكمالت البشرٌه

 علً دمحم رجب ٌحً/  بملن - العماد عباس شارع من 253 شارع شمال حً:  بجهة ،(  الطبً المجال فً

 اطارات تجارة عن 25311 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه دمحم مصطفً ناصر -  69

 دمحم مصطفً ابراهٌم/  بملن - بورسعٌد شارع - الفكرٌه:  بجهة ، وبطارٌات

 مطعم عن 25334 برلم 25215328 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌاض ادٌب رٌاض ابانوب -  75

 ابراهٌم حسن ابراهٌم/  بملن - الحسٌنً شارع:  بجهة ، مشوٌه دواجن

 هورش عن 25344 برلم 25215329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا عبدالبالً عمرو -  71

 عبدالبالً احمد عبدهللا/  بملن - هور:  بجهة ، موبٌلٌا

 ادوات بٌع محل عن 25182 برلم 25215353 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رمضان عادل دمحم -  72

 جرجس مهنً غانم/  بملن/  جنوب حً 79:  بجهة ، منزلٌة

 مالبس بٌع عن 25335 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران علً سمٌر احمد -  73

 عبدالنعٌم علً دمحم/  بملن - الحسٌنً دمحم شارع:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزه

 البماله تجاره عن 25173 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان علً عثمان احمد -  74

 حسن عثمان علً عثمان/  بملن - طوخ:  بجهة ، بالتجزئه الزٌوت وتشمل

 ، جزاره عن 25297 برلم 25215321 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان فرحان احمد عربً -  75

 سلمان فرحان احمد عربً/  بملن - المٌاه شركة امام المجٌدى شارع:  بجهة

 البماله تجارة عن 25192 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم احمد اٌمان -  76

 عبدالعال عبدالحكٌم صفوت/  بملن - تنده:  بجهة ، بالتجزئة الزٌوت وتشمل

 اكسسوار بٌع عن 25259 برلم 25215358 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طناس فوزي مجدي مٌنا -  77

 علً سٌد احمد/  بملن - المجٌدي شارع من 5 شارع:  بجهة ، محمول

 لحام ورشة عن 25224 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تونً طلبه ربٌعً انوار -  78

 محمود رشدان لٌماء/  بملن - اتلٌدم:  بجهة ، كاوتش

 حظٌره عن 25291 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضاحً دسولً عبدالنبً ابراهٌم -  79

 علً سٌد حسن سٌد/  بملن - تمً الشٌخ عرب:  بجهة ، الماشٌه وتجاره لتربٌه

 عن 25279 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ممدوح دمحم مصطفً خلف -  85

 عبدالرحمن ممدوح دمحم مصطفً/  بملن - منسافٌس:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره



 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

 بماله عن 25355 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم عبدالمجٌد مختار محمود -  81

 عبدالرحٌم عبدالمجٌد مختار/  بملن/  ابوللته:  بجهة ،

 بجهة ، بماله عن 25316 برلم 25215324 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عمر دمحم عمرو -  82

 احمد عبدالحمٌد هالل/  بملن -الزراعٌة الجمعٌة بجوار - دلجا: 

 بجهة ، بماله عن 25316 برلم 25215324 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عمر دمحم عمرو -  83

 محمول موباٌالت اكسسوار وغرضه عبدالرحمن عمر ٌوسف بملن دلجا بناحٌه(  المنٌا غرفه)  2569 برلم سجل وجود له سبك: 

 2511/3/17 بتارٌخ شطبه وتم

 أحذٌة بٌع محل عن 25324 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علً صابر محمود -  84

 عادل جونً ٌوسف/  بملن - كامل مصطفً شارع:  بجهة ،

 ، بماله عن 25351 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا رمضان مأمون ظرافه -  85

 عبدالمعطً عبدالحمٌد/  بملن - سنجرج:  بجهة

 عدا فٌما) كافٌه عن 25319 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد دمحم حماده -  86

 احمد دمحم احمد/  بملن - دروٌش الشٌخ شارع:  بجهة ،(  والحفالت الندوات الامه ودون االنترنت خدمات

 عدا فٌما) كافٌه عن 25319 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد دمحم حماده -  87

 عٌسً سٌد بملن االلفً شارع بناحٌه 4346 برلم سجل وجود له سبك:  بجهة ،(  والحفالت الندوات الامه ودون االنترنت خدمات

 2521/3/22 بتارٌخ غلمه وتم كهربائٌه اجهزه وتصلٌح تجاره وغرضه سرحان

 معمل عن 25243 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسً علً عبدالمجٌد آسر -  88

 كامل دمحم مصطفً/  بملن -عمانوئٌل مدرسة بجوار االهرام شارع:  بجهة ، كٌمٌائٌة طبٌه تحالٌل

 ، نجارة ورشة عن 25255 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم زكى رمضان منى -  89

 امٌن حسن علً اشرف/  بملن - ناصر الشٌخ شارع من 123 شارع:  بجهة

 الموز حفظ ثالجه عن 25283 برلم 25215318 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد توفٌك دمحم حماده -  95

 ابراهٌم دمحم احمد مصطفً/  بملن - البدرمان نزله:  بجهة ،

 حظٌرة عن 25217 برلم 25215359 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود عطٌه صالح احمد -  91

 عبداإلمام ثابت عصمت/  بملن - سالم بنً بٌرم:  بجهة ، وبٌعها األلبان لدرء مواشً

 مواد تورٌد مكتب عن 9536 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مظهر مموح دمحم -  92

 مظهر ممدوح حمزاوي/  بملن -المغالمة منشأة:  بجهة ، غذائٌة

 ادوات بٌع عن 25228 برلم 25215315 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدالبالً عمر اٌمان -  93

 اسكندر حافظ عاٌده/  بملن - عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، منزلٌه

 مالبس بٌع عن 25234 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد توفٌك فوزي نجالء -  94

 اسكاروس توفٌك شحاته/  بملن - الحرٌه شارع:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس فٌماعدا)  جاهزة

 حظٌره عن 25287 برلم 25215318 فى لٌد ، 1255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم خلٌل ابوالفضل دمحم -  95

 عبده عبدالرحٌم نجاح/  بملن - اتلٌدم:  بجهة ، المواشً وتجارة لتربٌة

 البماله تجارة عن 25247 برلم 25215314 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالرحمن ٌحً عمرو -  96

 دمحم عبدالرحمن ٌحً/  بملن - التفتٌش شارع:  بجهة ، بالتجزئة الزٌوت وتشمل



 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

 ، حداده ورشة عن 25252 برلم 25215314 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد احمد سٌد محمود -  97

 عابد احمد سٌد/  بملن - ابوللته:  بجهة

 مفروشات تجارة عن 25315 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام دمحم ٌوسف دمحم -  98

 مٌخائٌل عٌسً ٌوسف/  بملن - اإلسالمً الفتح شارع:  بجهة ، وسجاد

 مكتب عن 25323 برلم 25215325 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كٌالنً اسماعٌل ٌحًٌ عاصم -  99

 عبدهللا دمحم طه دمحم/  بملن - المجٌدي شارع من متفرع الهٌثم بن شارع:  بجهة ، هندسٌه واستشارات عامه مماوالت

 مكتب عن 25336 برلم 25215328 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالٌمٌن رزق جرجس مٌخائٌل -  155

 حسانٌن احمد صادق احمد/  بملن - باشا سٌف شارع:  بجهة ، مماوالت

 حبوب مدشه عن 25363 برلم 25215331 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل دمحم عبدالمهٌمن سٌد -  151

 اسماعٌل ربٌع منً/  بملن - كتكوت عزبه:  بجهة ،

 بٌع محل عن 25184 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد حشمت عاطف دمحم -  152

 حشمت عاطف مجدي/  بملن - هور لصر:  بجهة ، اعالف

 لتربٌة حظٌره عن 25241 برلم 25215311 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم هاشم خلف دمحم -  153

 دمحم هاشم خلف/  بملن -تمً الشٌخ عرب - تمً الشٌخ:  بجهة ، الماشٌة وتجارة

 حظٌره عن 25194 برلم 25215354 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفان عبدالحكٌم عصام دمحم -  154

 عرفان عبدالحكٌم عصام/  بملن - االشمونٌن:  بجهة ، وبٌعها المواشً اناث لتربٌه

 بٌع عن 25288 برلم 25215318 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمتولً عبدالتواب سٌد طلعت -  155

 عبدالتواب سٌد حمدي/  بملن - تانوف:  بجهة ، منزلٌة ادوات

 تجاره عن 25253 برلم 25215314 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدالحكٌم صالح احمد -  156
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 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
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 محمود حسن سٌد بملن - العروس اسمو:  بجهة ، عامه مماوالت

 مكتب عن 17635 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم راضً كامل علً -  117

 تصدٌر مكتب وغرضه حسانٌن محمود حسن سٌد/  بملن -  العروس اسمو بناحٌه كائن رئٌسً محل له:  بجهة ، عامه مماوالت

 (وفاكهه خضروات)

 حظٌره عن 25197 برلم 25215357 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمود رفعت اسامه -  118

 عثمان محمود عبدالعزٌز/  بملن - الجبل تونه:  بجهة ، وبٌعها المواشً لتربٌه
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 عبدالسٌد مٌخائٌل/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزه مالبس

 مكتب عن 25216 برلم 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحص سعد كسبان محمود -  125

 بأنواعها الغذائٌه والمواد بأنواعها ومالبس وخردوات بأنواعها وصحٌه وكهربائٌه بأنواعها مكتبٌه ادوات)  حكومٌه تورٌدات

 بمستلزماتهم ومعملٌه طبٌه واجهزه خٌاطه وماكٌنات بانواعه بناء ومواد دٌكور ولوازم وبوٌات وحداٌد ومستلزماته بانواعه واالثاث

 عدا فٌما) ومستلزماتها ستائر وتركٌب موسٌمً واجهزه واصالحهم وصٌانتهم وموتوسٌكالت سٌارات غٌار ولطع نظافه وادوات
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 دمحم نصر عبدالتواب/  بملن - سٌسكو:  بجهة ، اعالف
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 مكتب عن 25225 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجٌب شعبان علً عبدالرحمن -  126

 نجٌب شعبان علً/   بملن - للته ابو:  بجهة ،(  بناء مواد)  وتورٌدات متكاملة مماوالت

 ورشه عن 25277 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس لبٌب سمٌر جمال -  127

 اسخرون جٌد انعام/  بملن - المبطٌه مارٌه شارع:  بجهة ، اخشاب تشغٌل
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 بطرس شفٌك سمٌره/  بملن - رٌاض شارع:  بجهة ، وشنط احذٌه بٌع



 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
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 عبدالرحٌم دمحم حسن/  بملن - ابشادات:  بجهة ، وبٌعها الماشٌه لتربٌه

 تجارة عن 25162 برلم 25215351 فى لٌد ، 3555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلً طنطاوي ناصر عامر -  133

 عبدالصالحٌن هاشم لٌثً/  بملن - الروضه:  بجهة ، حداٌد

 حظٌره عن 25258 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شحاته احمد محمود -  134

 عبدالمالن بهلول دمحم/  بملن - الجبل تونه:  بجهة ، وبٌعها المواشً لتربٌه

 ارهتج عن 25195 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال سٌد عبدالناصر دمحم -  135

 عبدالعال سٌد صالح/  بملن - البدرمان نزله:  بجهة ، بالتجزئه والمنسوجات االلمشه

 لتربٌه حظٌره عن 14724 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم نجٌب فولً دمحم -  136
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 لتربٌه حظٌره عن 14724 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم نجٌب فولً دمحم -  137
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 عبدهللا عبدالعلٌم عبدالحمٌد/  بملن - لمص ام:  بجهة ، وبٌعها االلبان وانتاج المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره

 حظٌرة عن 25265 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب حبٌب فاٌز حبٌب -  145

 هللا جاب حبٌب فاٌز/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، المواشى تجارة و لتربٌة
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 ٌعموب صالح ابراهٌم نادٌه/  بملن - ابوحنس دٌر:  بجهة ، الترٌكو ونسج
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 عبدالسمٌع شحاته صابر/  بملن - المحطه شرق:  بجهة ، السٌارات اصالح

 عن 25352 برلم 25215335 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبرون عبدالمجٌد عبدالرسول احمد -  143

 شحاته فهمً دمحم/  بملن - الجبل تونه نزله:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره

:  بجهة ، بماله عن 25172 برلم 25215352 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً محمود ناجً منال -  144
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 دمحم مهنً عبدالعزٌز/  بملن - حظ نجع - دلجا:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه



 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
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 عبدالمالن فاروق نبٌل/  بملن - البدرمان نزلة:  بجهة ، بالتجزئة والخضروات الفاكهه
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 تعبئة عن 25242 برلم 25215311 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال ابوالفتوح جمال هناء -  155

 عبدالعال الفتوح ابو جمال/   بملن- الزراعً سنجرج تنده طرٌك - تنده:  بجهة ، غذائٌة مواد وتغلٌف

 عن 25227 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن شعبان اسماعٌل رمضان -  151

 حسٌن شعبان اسماعٌل/  بملن - الروضه:  بجهة ، وبٌعها المواشً اناث لتربٌة حظٌره

 دواجن بٌع عن 25258 برلم 25215315 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم علً حسن منتصر -  152

 اسكندر فرج كرم/  بملن - الخلٌلً ابراهٌم شارع:  بجهة ، وجزاره حٌه

 رحالت مكتب عن 25278 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا بولس ابراهٌم نعمه -  153

/  بملن - البرشا:  بجهة ،(  السٌاحه وزاره لموافمه تحتاج التً واالنشطه السٌاحٌه الرحالت دون)  العربٌه مصر جمهورٌه داخل

 حنا بولس جرجس مٌخائٌل

 تعبئة عن 25351 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندالوس عٌاد مرزوق محروس -  154

 شكر دوس سام مٌشٌل/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، غذائٌة مواد تغلٌف و

 اسمان بٌع عن 25312 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم محمود زٌنب -  155
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 ، أحذٌه تجارة عن 25313 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌعموب حنا كمال وفاء -  156

 ٌعموب منٌر سمٌره/ بملن - المنورة المدٌنه شارع - الفكرٌه:  بجهة

:  بجهة ، بماله عن 25326 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته دمحم اشرف دمحم -  157

 احمد شحاته امٌنه/  بملن - ٌولٌو 26 شارع

 ، نجاره ورشه عن 25332 برلم 25215325 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحمالخطٌب رزق عادل -  158

 دمحم رزق عادل طه/  بملن - لمص ام:  بجهة

 لتربٌة حظٌرة عن 25357 برلم 25215335 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم جبر سٌد مصطفً -  159

 حسانٌن دمحم جبر سٌد/  بملن - سالم بنً:  بجهة ، المواشً وتجارة

 مالبس تصنٌع عن 25175 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا مفٌد حنا مارادونا -  165

 حنا مفٌد حنا/  بملن - ابوحنس دٌر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما

 عن 25236 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالهادي الدٌن صالح رٌهام -  161

 عبدالعلٌم ابراهٌم احمد/  بملن - البرشا:  بجهة ، مماوالت مكتب

 عن 25298 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مٌخائٌل صالح عبدالسٌد مٌخائٌل -  162

 صالح عبدالسٌد صالح/  بملن - دٌرالبرشا:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  مالبس مشغل

 ادوات بٌع محل عن 25299 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم جمال احمد -  163

 تهامً حامد هوٌدا/  بملن - الصابحه شارع:  بجهة ، منزلٌه



 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

 تجارة عن 25191 برلم 25215354 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالحكٌم طلعت احمد -  164

 دمحم عبدالحكٌم طلعت/  بملن - ٌولٌو 26 شارع 45 المحطه شرق:  بجهة ، وحداٌد بوٌات

 لتربٌه حظٌره عن 25196 برلم 25215357 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكً فوكٌه جمٌل سامً -  165

 وهبه عبدالوهاب سامح/  بملن - البراجٌل:  بجهة ، وبٌعها المواشً

 غالل تجاره عن 25357 برلم 25215322 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن خلٌل مصطفً عالء -  166

 حسن خلٌل مصطفً فاطمه/  بملن - محرم عزبه - سالم بنً:  بجهة ،

 تصنٌع عن 25213 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس فوزي بدري نارٌمان -  167

 ادم مبرون ماٌكل/  بملن - حنس ابو دٌر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس

 بٌع عن 25262 برلم 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوغزاله عبدالحلٌم خلف ٌاسٌن -  168

 ابوغزاله عبدالحلٌم خلف ربٌع/  بملن - صنٌم:  بجهة ، غذائٌه مواد

 مالبس عن 25315 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا عزٌز فخري صبحً -  169

 مٌخائٌل مٌالد رانٌا/  بملن - ولسن تمسٌم:  بجهة ، العسكرٌة المالبس ماعدا جاهزة

 حظٌره عن 25314 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه دمحم الدٌن علم اسامه -  175

 عٌسً صادق سعد/  بملن - منسافٌس:  بجهة ، الماشٌه وتجارة لتربٌة

 حظٌره عن 25353 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد عبدالتواب احمد -  171

 توفٌك صالح حنان/  بملن - االصالح عزبه - للندول:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه

 مواد تعبئة عن 25355 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهٌم محمود طه -  172

 حسن محمود ابراهٌم محمود/  بملن - البحري العرٌن:  بجهة ، غذائٌة

 مكتب عن 25238 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود همام رمضان مصطفً -  173

 محمود همام سٌد/  بملن - الحالجه شارع:  بجهة ، متكامله مماوالت

 لتربٌة حظٌرة عن 25176 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رشدي احمد دمحم -  174

 سلٌمان دمحم رشدي/  بملن - لمص ام:  بجهة ، وبٌعها الماشٌة اناث

 ، بماله عن 25163 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير عبدالمالن حنس مارٌن -  175

 عبدالمالن كٌرلس مٌنا/  بملن - ابوحنس دٌر:  بجهة

 عن 25289 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجه عبدالممصود علً خفاجه -  176

 خفاجه عبدالممصود علً/  بملن - النخل نزله - شعراوي دمحم بنً:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره

 تشغٌل عن 25235 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد جاد شوع وجٌه امانً -  177

 جادالسٌد  شوع وجٌه/  بملن - حنس ابو دٌر:  بجهة ، لطنٌة منتجات

 لتربٌة حظٌره عن 25282 برلم 25215318 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سٌد حسن خالد -  178

 احمد عبدالحافظ اسٌا/  بملن - الشروق حسن بنً زرابً - الشروق حسن بنً:  بجهة ، المواشً وتجارة

 تجارة عن 25248 برلم 25215314 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف دمحم محمود نبٌل -  179

 ٌوسف دمحم محمود/  بملن - العروس اسمو:  بجهة ، والغساالت والسخانات الثالجات

 ، بماله عن 25256 برلم 25215315 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل عبدالرشٌد عاطف عصام -  185

 خلٌل عبدالرشٌد عاطف احمد/  بملن - ابوللته:  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

 مكتب عن 25274 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى موسى احمد -  181

 مصطفً موسً عبدالرحمن/  بملن - بورسعٌد شارع المبلٌه الملكٌه:  بجهة ، عامه مماوالت

 مكتب عن 25274 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم مصطفى موسى احمد -  182

 عماله تورٌد وغرضه 3 شمه 8 عماره 5 مجاوره 12 الحً بناحٌه 18143 برلم سجل وجود له سبك:  بجهة ، عامه مماوالت

 2514/3/13 بتارٌخ غلمه وتم وخدماتها للمصانع

 مصنع عن 25335 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد سعٌد جرجس كٌرلس -  183

 سعٌد جرجس فٌلوباتٌر/  بملن- ابوحنس دٌر:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 بٌع محل عن 25345 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم حماده -  184

 ذكً صدلً ناصر/  بملن - طالب ابً بن علً شارع:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس

 بٌع محل عن 25361 برلم 25215335 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد شولً فتحً هانً -  185

 سٌد شولً فتحً علً/  بملن - البحرى المأمون شارع:  بجهة ، عصٌر

 مماوالت مكتب عن 18726 برلم 25215331 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر دمحم كامل نادي -  186

 توفٌك شارع:  بجهة ، كهربائٌة واجهزه مكتبً واثاث نظافه ومعدات وادوات سٌارات غٌار ولطع(  بناء مواد.......)  وتورٌدات

 عبدالعٌم فوزي امال/  بملن - برعً

 حظٌره عن 25187 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد توفٌك سٌد اسامه -  187

 عبدالحمٌد توفٌك سٌد فتحً/ بملن - خٌار بنً:  بجهة ، وبٌعها المواشً لتربٌة

 بٌع عن 25189 برلم 25215353 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال عبدالرشٌد عبدالهادي سناء -  188

 عبدالوهاب سالم الدٌن كمال/  بملن - البركه:  بجهة ، اعالف

 حظٌره عن 25175 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالصالحٌن عمران كمال -  189

 دمحم عبدالصالحٌن عمران/  بملن - تونه نزله:  بجهة ، المواشً وتجاره لتربٌه

 ، مماوالت عن 25166 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدالمعز سٌد دمحم -  195

 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب/  بملن - باشا ٌحً شارع - الفكرٌه:  بجهة

 ذبح و بٌع عن 25256 برلم 25215358 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل عزٌز موسً عماد -  191

 بطرس ابراهٌم زغطوطه/  بملن - ثروت شارع:  بجهة ، دواجن

 تدلٌن مركز عن 25215 برلم 25215358 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطب كامل عبدالودود دمحم -  192

 مسعد سعد عواد/  بملن - الحصرى شارع:  بجهة ،(  الجراحٌه العملٌات اجراء دون)  تجمٌل و

 تجارة عن 25231 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً صفوت دمحم مصطفً دمحم -  193

:  بجهة ،(  والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت  الصحف وتجارة واإلنترنت الطباعه خدمات عدا فٌما)  الكتابٌه واالدوات الكتب

 علً صفوت دمحم مصطفً/  بملن - سالم صالح شارع

 مماوالت مكتب عن 25317 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فنجري دمحم دمحم اٌمن -  194

 فنجري دمحم دمحم/  بملن - ابشادات:  بجهة ، عامه

 حظٌرة عن 25328 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالظاهر شحاته دمحم وائل -  195

 عبدالظاهر شحاته دمحم/  بملن - ابشادات:  بجهة ، وبٌعها الماشٌة اناث لتربٌة

 صٌانه عن 25347 برلم 25215329 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحلٌم عبدالمجٌد ٌحً -  196

/  بملن - البلد ابولرلاص:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص علً الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما)  واكسسواراته كمبٌوتر

 عبدالعزٌز رفعت عاطف



 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

 تنمٌه مكتب عن 25348 برلم 25215329 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد علً سٌد ابتسام -  197

 عبدالهادي مصطفً/  بملن - خمسه شارع من 45 شارع:  بجهة ،(  االنترنت وخدمات والحراسه االمن عدا فٌما)  بشرٌه مهارات

 اسماعٌل

 مركز عن 25221 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالمجٌد ناجً وحٌد -  198

 بملن - الكرم:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واإلنتالنت والحراسة األمن عدا فٌما)  بشرٌة مهارات وتنمٌة تدرٌب

 دٌاب سالمه عطا انوار/ 

 تشغٌل عن 25174 برلم 25215352 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تكال ابراهٌم سلٌمان نسرٌن -  199

 خلٌل شفٌك لحظً/  بملن -صٌدناوي خلف الصحة حارة:  بجهة ، نسٌجٌه منتجات

 حظٌره عن 25185 برلم 25215353 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا فهٌم فاٌز البرت -  255

 هللا عطا فهٌم فاٌز هانً/  بملن - حنا عزبة:  بجهة ، وبٌعها المواشً لتربٌة

 لتربٌه حظٌره عن 25257 برلم 25215358 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً فتحً حسن ابراهٌم -  251

 فتحً حسن حسام/  بملن - البركه:  بجهة ، وبٌعها المواشً اناث

 حظٌره عن 25259 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعواض عٌسً حسن هند -  252

 عبدالعواض عٌسً حسن/  بملن - ابشادات:  بجهة ، وبٌعها االلبان وانتاج المواشً وتجارة لتربٌة

 بٌع عن 25211 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبدالبالً عبدالحمٌد مسلم -  253

 عبدالرحمن علً حسن اسماعٌل/  بملن - دروه:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 لتربٌه حظٌره عن 25293 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسانٌن دمحم هاجر -  254

 حسن عبدالرحمن عبدهللا خلٌل/  بملن - الشرلٌه جالل:  بجهة ، المواشً وتجاره

 كوافٌر عن 25295 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرس سلٌمان ناشد جٌهان -  255

 جمٌل عاطف مولر/  بملن - سفاي:  بجهة ، حرٌمً

 25267 برلم 25215316 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر عبدالرحٌم عبدالمحسن ٌاسر -  256

 اسامه/  بملن - الحسون عرب - اسمنت:  بجهة ، العماله تورٌد عدا فٌما(  بناء مواد)  وتورٌدات عامه مماوالت مكتب عن

 عبدالرحٌم عبدالمحسن

 بٌع محل عن 25325 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنعٌم خلٌفه علً وفاء -  257

 عبدالرسول دمحم هناء دمحم/  بملن - عبدالحكٌم صالح شارع:  بجهة ، دواجن

 تجاره عن 25359 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد صلٌب لٌصر حنان -  258

 ابراهٌم متً سٌد/  بملن - السحاله:  بجهة ، بالستٌن

:  بجهة ، بماله عن 25179 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس عٌد ناصر عٌد -  259

 عبدالفتاح كامل مصطفً/ بملن -دروه

 بٌع عن 25185 برلم 25215353 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج لبٌب ابراهٌم موسً -  215

 هللا فرج لبٌب ابراهٌم كٌرلس/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، وغالل اعالف

 عن 25193 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز عبدالغنً عبدالعزٌز هٌثم -  211

 السعٌد دمحم اسامه/  بملن - بركات عاطف شارع:  بجهة ، منظفات بٌع

 تجارة عن 25225 برلم 25215359 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسٌن رجب حسن -  212

 احمد حسٌن رجب/  بملن - دلجا:  بجهة ، وفاكهه خضروات



 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

 حظٌرة عن 25356 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسٌح خلٌل عبٌد واعً -  213

 فلٌس ارنست وفدي/  بملن - البرشا دٌر:  بجهة ، المواشً وتجارة لتربٌة

 اناث تربٌة حظٌرة عن 25263 برلم 25215316 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً انور على -  214

 سعٌد احمد فضل ماهر/  بملن - الجبل تونه:  بجهة ، وبٌعها المواشً

 لتربٌه حظٌره عن 25295 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم عبدالستار حماده -  215

 مبارن دمحم دمحم عبدالستار/  بملن - ابومبارن عزبه:  بجهة ، الماشٌه وتجاره

 25285 برلم 25215317 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رٌاض عبدالمهٌمن مصطفً عبدالمهٌمن -  216

 سلٌمان دمحم عبدالحمٌد ثناء/  بملن -الحسن ابو هللا فضل شارع:  بجهة ، غذائٌة مواد وتغلٌف تعبئة عن

 ، تحالٌل معمل عن 25325 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فرٌد عوض هانً -  217

 حسن بكر حكمت/  بملن - المجٌدي شارع:  بجهة

 حظٌره عن 25362 برلم 25215335 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد ابونوٌر فاروق حسٌن -  218

 سعٌد ابونوٌر فاروق/  بملن - تانوف:  بجهة ، وبٌعها المواشً اناث لتربٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 355550555   مالها ،رأس  بترولٌة مواد توزٌع و بٌع محطة  ،  شركة   شركاها و عبدالسالم عبدالعزٌز صفاء/  شركة -  1

 سلٌمان زاٌط ثروت/  بملن/  ابشادات:  بجهة ، بترولٌة مواد توزٌع و بٌع محطة عن ، 25333 برلم 25215325 فى ،لٌدت

 فى ،لٌدت 5555550555   مالها س،رأ  العامة المماوالت  ،  شركة   شركاه و عبدالرازق احمد عبدالرحمن/  شركة -  2

 محمود/  بملن/  ٌولٌو 26 شارع من متفرع 29 شارع من 35 شارع:  بجهة ، العامة المماوالت عن ، 25198 برلم 25215357

 ابوزٌد مرسً لطب

 ادوات - مكتبٌة ادوات - بانواعه االثاث)  التورٌدات و العامة المماوالت  ،  شركة   شرٌكه و رزق عمر مصطفً/  شركة -  3

 ، 25355 برلم 25215329 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس(   البطارٌات و االطارات - سٌارات غٌار لطع - كهربائٌة

 و االطارات - سٌارات غٌار لطع - كهربائٌة ادوات - مكتبٌة ادوات - بانواعه االثاث)  التورٌدات و العامة المماوالت عن

 شعبان شحاته دمحم خالد/  بملن - المجٌدى شارع من 7 شارع:  بجهة ،(  البطارٌات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   16151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد علً دمحم   - 1

 التجاره العتزاله المٌد

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   6784:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد حسانٌن احمد مصطفً   - 2

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   13798:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالرازق جبرٌل هانً   - 3

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   13223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف جالل فاروق علً   - 4

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   15525:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسحك عدلً عبدالمسٌح   - 5

 التجارة العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   19654:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمالن فام عبدالمالن سامٌه   - 6

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   83:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا رزق فانوس جرجس مكرم   - 7

 عنه لإلستغناء اآلخر الرئٌسً شطب

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   17793:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحٌم سلٌمان رٌاض زٌناهم   - 8

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   6518:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد علً مصري دمحم   - 9

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   8712:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عسمالنى محمود حنفى دمحم   - 15

 التجارة العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   18517:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسً عبدالعظٌم عطً علً   - 11

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   7812:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفً عبدالعزٌز ربٌع داحم   - 12

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   4393:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسً حسن عبدالرازق صابر   - 13

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   25155:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مبرون فوزي كامل بالل   - 14

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   19922:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود فرٌد عبدالمحسن دمحم   - 15

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   17673:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن احمد عبدالعال سامٌة   - 16

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   8471:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال هللا حسب جمٌل دمحم   - 17

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   16655:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم دمحم هاله   - 18

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   16685:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد صموئٌل وجٌه صموئٌل   - 19

 التجاره العتزال المٌد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   8151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخالك دمحم على دمحم   - 25

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   18555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف عبدالمعتمد توفٌك سالمه   - 21

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل طبش/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   18765:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً عبدالعزٌز رزق سٌد   - 22

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   14419:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌونس زٌن ٌونس شٌماء   - 23

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   5276:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف ذكً فاروق اٌهاب   - 24

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   17453:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  انجلى  اسكندر وصفى بٌتر   - 25

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   4456:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عرفات عبدالعلٌم دمحم سحر   - 26

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   3574:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن مرعً حسن   - 27

 التجاره العتزاله المٌد

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   19559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عرابً عبدالنبً عبدهللا   - 28

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   3753:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسن دمحم هانً   - 29

 التجاره العتزاله المٌد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   15554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  كامل حكٌم ماجد فادي   - 35

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   17652:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن نجٌب حسن اسماء   - 31

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   18858:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبدالمالن ضاحً بدر   - 32

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   17538:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌة ودٌع منٌر بطرس   - 33

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   11675:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم سامح نبٌل مخٌمر   - 34

 التجاره العتزاله المٌد شطب



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   18272:  لمبر لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم منصور نتعً احمد   - 35

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   18953:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالمحسن علً دمحم   - 36

 التجاره إلعتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   5419:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد مهران صبره سمٌر   - 37

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   19353:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد مفتاح احمد مروه   - 38

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   19777:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم فهمً عادل دمحم   - 39

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   17924:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم دمحم جمال   - 45

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   25581:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب دمحم وجٌه بدعً   - 41

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   4852:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن شمس دمحم علً عزه   - 42

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   17387:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبدالمحسن على عبدهللا   - 43

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   8345:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بولس كمال بولس   - 44

 التجارة العتزاله المٌد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   13974:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود دمحم خالد دمحم   - 45

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   13793:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن طه دمحم علً   - 46

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   2689:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم احمد ممدوح   - 47

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   8516:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى احمد صدلى الهام   - 48

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   16154:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  واصف اسرائٌل جبر موسً   - 49

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   13538:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسً احمد عبدهللا دمحم   - 55

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   14449:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنً عبده ابراهٌم عصام   - 51

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   6151:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف سٌد عبدالرؤف عزه   - 52

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   4917:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن سٌد ناجح ربٌعً   - 53

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   13523:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه احمد دمحم عبٌر   - 54

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   17554:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال دمحم عبدالعزٌز ضٌاء   - 55

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   19366:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فنجرى حسن احمد شرٌهان   - 56

 التجاره العتزالها المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   19526:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نسٌم مسعد رشدي ماٌز   - 57

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   16254:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم سعد لطب   - 58

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   19681:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌفه احمد رشٌد دمحم   - 59

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   11751:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالرشٌد دمحم احمد   - 65

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   15661:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمنطلب عبداللطٌف احمد رجب   - 61

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   5581:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  باكٌر جادالرب ابراهٌم خالد   - 62

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   15656:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا لمبً ٌوسف مكارٌوس   - 63

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   13156:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بولس منٌر نبٌل مارجلٌت   - 64

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   12839:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جٌد فهمً فاٌز نٌرمٌن   - 65

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   25268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم عبدالجواد هاشم حازم   - 66

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   16648:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عامر شعٌب ناجح   - 67

 التجارة العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   19828:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالحمٌد محمود عادل   - 68

 التجارة العتزاله شطب



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   25215322 رٌختا وفى ،   6234:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسً احمد فتحً احمد   - 69

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   4346:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد دمحم حماده   - 75

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   13128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالداٌم دمحم عبده دمحم صفوت   - 71

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   8593:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد على دمحم جمال دعاء   - 72

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   6558:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن احمد حافظ سعاد   - 73

 التجاره المٌدالعتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   18441:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زكً مصطفً عبدهللا هاشم   - 74

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   17166:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌسً جرس هالل ٌوسف   - 75

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   15539:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان زاٌط سٌد ثروت   - 76

 للوفاة المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   16987:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فولً جالل فؤاد علً   - 77

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   14453:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً دمحم عبدالمنعم دمحم   - 78

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   7377:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بباوي كامل جرجس مرثا   - 79

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   16821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرس ابراهٌم فوزي ابراهٌم   - 85

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   13892:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسً عبدالتواب جمال دمحم   - 81

 التجاره إلعتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   19552:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حافظ دمحم خلف عبدالاله   - 82

 التجاره إلعتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   19726:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لناوي عبدالنبً ناجً صفاء   - 83

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   9453:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالكرٌم اٌمان   - 84

 التجاره العتزاله المٌد شطب

  السجل شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   18115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فنجري علً مخٌمر هانً   - 85

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب تم



 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

  السجل شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   19549:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نخله فوزى ناصر سامٌه   - 86

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215329 تارٌخ وفى ،   19723:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم ٌنً عجاٌبً رٌهام   - 87

 التجاره العتزاله المٌد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   14536:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم بكر منتصر بكر   - 88

 التجاره العتزاله المٌد شطب

 شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   15255:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عثمان عبدالحفٌظ عثمان   - 89

 التجارة إلعتزاله المٌد شطب تم  السجل

 تم   25215335 تارٌخ وفى ،   15386:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالموجود عبدالرحمن نبٌل اسماء   - 95

 التجاره إلغتزالها المٌد شطب تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  19832 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم فرغل احمد -  1

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  14578 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال سٌد حلمً سٌد -  2

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  19835 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفً اسماعٌل لملوم دمحم -  3

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  15286 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن دمحم حسٌن احمد -  4

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  6154 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوالعال عبدالعزٌز عواد دمحم -  5

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  15518 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر عبدالحكٌم ناجً هدي -  6

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  14147 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل ابوالٌمٌن خله ابوالٌمٌن -  7

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  25545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حسانٌن محمود احمد -  8

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  8891 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالنور اسطس جمال كارتر -  9

  جنٌه  4555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19758 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زكً عبدالمنعم ابوغنٌمه احمد -  15

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



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  14759 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالحكم دمحم زهراء -  11

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19872 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالصالحٌن حامد عنتر حامد -  12

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  19871 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ابراهٌم سٌد محمود -  13

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  6643 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مطاوع عثمان شولً اسماعٌل -  14

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  25115 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسانٌن رضوان دمحم دمحم -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  25545 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حسانٌن محمود احمد -  16

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  16644 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كرب صبري احمد صبري -  17

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  11226 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب دمحمٌن شحاته محمود -  18

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  7995 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان دمحم سٌد دمحم -  19

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  7762 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً عبدالعلٌم دمحم نادٌه -  25

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  25256 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل عزٌز موسً عماد -  21

  جنٌه  215550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  8614 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ثابت عشم مكرم باسم -  22

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  18537 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن مرسً عبدالعزٌز مصطفً -  23

  جنٌه  65550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215317 ، تارٌخ وفً  163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدهللا عبدالرحٌم سعد عاشور -  24

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  19451 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن احمد كمال احمد -  25

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  19315 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم علً سمٌر دمحم -  26

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  25589 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن دمحم زكً محمود -  27

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  16678 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسف جرجس ظرٌف عالء -  28

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  15374 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحً عبدالحمٌد سٌد محمود -  29

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  18126 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  برسوم ثابت لمعى عاطف -  35

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  9239 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس كمال سمٌر مٌالد -  31

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  25179 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عباس عٌد ناصر عٌد -  32

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  25225 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد حسٌن رجب حسن -  33

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل :  التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  15121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالبالً دمحم فرٌد دمحم -  34

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  17542 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن علً عمر مصطفً -  35

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  17118 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود عبدالرشٌد وحٌد احمد -  36

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  19656 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان عبدالوهاب دمحم هنٌه -  37

  جنٌه  215550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  19951 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عامر دمحم سعد محمود -  38

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  12574 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن خلٌل عبداللطٌف العرب زٌن -  39

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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  9194 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرزوق ابراهٌم مرزوق سمٌر -  45

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215328 ، تارٌخ وفً  25332 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحمالخطٌب رزق عادل -  41

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف , المال رأس تعدٌل تم  25215328 ، تارٌخ وفً  9171 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌعموب داود ٌعموب مجدي -  42

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  9531 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم -  43

  جنٌه  6555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  9531 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم -  44

  جنٌه  6555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  14357 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسحك سام ٌحً وجٌه -  45

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  17517 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان محمود حمدان جمالت -  46

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  7824 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان صالح مجدي رٌمون -  47

  جنٌه  4555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبدالحلٌم عاشور علً -  1

 ابراهٌم عبدالحلٌم عاشور/  بملن - ابوللته ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان مجاهد طاٌع نجٌه -  2

  نادي ثروت عٌسً/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرغلً طنطاوي ناصر عامر -  3

 عبدالصالحٌن هاشم لٌثً/  بملن - الروضه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 4249    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باسٌلٌوس زكا عزت نشات -  4

 صادق فرٌد امٌره/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 25163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبلاير عبدالمالن حنس مارٌن -  5

  عبدالمالن كٌرلس مٌنا/  بملن - ابوحنس دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالمعز سٌد دمحم -  6

  عبدالوهاب احمد عبدالوهاب/  بملن - باشا ٌحً شارع - الفكرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تكال ابراهٌم سلٌمان نسرٌن -  7

 خلٌل شفٌك لحظً/  بملن -صٌدناوي خلف الصحة حارة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا مفٌد حنا مارادونا -  8

  حنا مفٌد حنا/  بملن - ابوحنس دٌر ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود صادق احمد دمحم -  9

  ابراهٌم احمد علً احمد/  بملن - المبلً المصرف شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رشدي احمد دمحم -  15

 سلٌمان دمحم رشدي/  بملن - لمص ام ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مهنً عبدالعزٌز محمود -  11

 دمحم مهنً عبدالعزٌز/  بملن - حظ نجع - دلجا ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالحسٌب فوزي كسبان -  12

  سالم عبدالحلٌم جمعه شولً/  بملن - االداره ،:   الـتأشٌر وصف



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم شحاته عماد دمحم -  13

 جرجس حبٌب جرجس/  بملن - المستشفى بجوار ٌولٌو 26 شارع من 25 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً محمود ناجً منال -  14

 علً حسن علً عادل/  بملن - الروضه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالصالحٌن عمران كمال -  15

  دمحم عبدالصالحٌن عمران/  بملن - تونه نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 18455    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزٌز شحاته عزٌز بٌتر -  16

  شحاته عزٌز شحاته عزٌز/  بملن - البلد ابولرلاص لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم دمحم حسن علً -  17

  رحٌمعبدال دمحم حسن/  بملن - ابشادات ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم علً شرٌن -  18

  عبدالسالم خلف احمد/  بملن - ابوللته ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 17487    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبدالعلٌم سلٌم احمد -  19

  دمحم حسن حسٌن/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 25173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان علً عثمان احمد -  25

  حسن عثمان علً عثمان/  بملن - طوخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا فهٌم فاٌز البرت -  21

 هللا عطا فهٌم فاٌز هانً/  بملن - حنا عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد توفٌك سٌد اسامه -  22

 عبدالحمٌد توفٌك سٌد فتحً/ بملن - خٌار بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم خلٌفه دمحم اسامه -  23

 .. دمحم علً دمحم فاٌزه/  لٌصبح المالن اسم تعدٌل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رمضان عادل دمحم -  24

 جرجس مهنً غانم/  بملن/  جنوب حً 79 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد حشمت عاطف دمحم -  25

 حشمت عاطف مجدي/  بملن - هور لصر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالصالحٌن عبدالعظٌم دمحم جمال -  26

 عبدالصالحٌن عبدالعظٌم دمحم/ بملن - اتما ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 83    مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق فانوس جرجس مكرم -  27

 اعالف تجارة غرضه و سامً مسامح مرفت/  بملن - البلد بولرلاص بناحٌة الكائن االخر الرئٌسً المحل شطب تم ،:   الـتأشٌر

 عنه لالستغناء بالمطاعً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج لبٌب ابراهٌم موسً -  28

  هللا فرج لبٌب ابراهٌم كٌرلس/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال عبدالرشٌد عبدالهادي سناء -  29

  عبدالوهاب سالم الدٌن كمال/  بملن - البركه ،:   الـتأشٌر وصف



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر احمد دمحم عمرو -  35

 حسن محمود دمحم علً/ بملن -رٌحانه ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عٌد ناصر عٌد -  31

 عبدالفتاح كامل مصطفً/ بملن -دروه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن تونً اسماعٌل ٌاسر -  32

 حسن تونً اسماعٌل/  بملن - الرٌرمون ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 11585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ولسن ٌسً وجٌه كارتر -  33

 عطا عبدالجلٌل عابد/ بملن - 15 رلم عمار 5 شارع من 44 شارع/ لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 25188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل احمد كامل امال -  34

 ابراهٌم محمود عبدالظاهر اسامه/  بملن - سفاى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون فوزي كامل بالل -  35

  فوزى كامل عصام/  بملن - رمضان ام شارع المبلى العرٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون فوزي كامل بالل -  36

 والبوٌات الحداٌد تجاره وغرضه مبرون فوزي كامل/  بملن - المبلً العرٌن بناحٌه 25155 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/4 بتارٌخ غلمه وتم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راضً كامل علً -  37

  محمود حسن سٌد بملن - العروس اسمو ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راضً كامل علً -  38

 (وفاكهه خضروات) تصدٌر مكتب وغرضه حسانٌن محمود حسن سٌد/  بملن -  العروس اسمو بناحٌه كائن رئٌسً محل له ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم احمد اٌمان -  39

  عبدالعال عبدالحكٌم صفوت/  بملن - تنده ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحكٌم طلعت احمد -  45

  دمحم عبدالحكٌم طلعت/  بملن - ٌولٌو 26 شارع 45 المحطه شرق ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز عبدالغنً عبدالعزٌز هٌثم -  41

 السعٌد دمحم اسامه/  بملن - بركات عاطف شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راضً كامل علً -  42

   عامه مماوالت مكتب وغرضه محمود حسن سٌد/  بملن - العروس اسمو بناحٌه كائن اخر ٌسًرئ محل افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفان عبدالحكٌم عصام دمحم -  43

 عرفان عبدالحكٌم عصام/  بملن - االشمونٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 25195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال سٌد عبدالناصر دمحم -  44

  عبدالعال سٌد صالح/  بملن - البدرمان نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكً فوكٌه جمٌل سامً -  45

  وهبه عبدالوهاب سامح/  بملن - البراجٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان محمود رفعت اسامه -  46

  عثمان محمود عبدالعزٌز/  بملن - الجبل تونه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 25199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل مرسً انور حنان -  47

 مرزوق شعبان احمد/  بملن - الشافعى االمام شارع من المتفرع كامل مصطفً حارة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادٌب رفعت محسن رفعت -  48

 ادٌب رفعت محسن/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشري رمزي عرفات باسم -  49

  بشاره سامً مارٌنا/  بملن - حنس ابو دٌر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 17776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج عبدالنظٌر مصطفً مدٌحه -  55

  على سٌد نجٌب نده/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 11159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ناٌل محمود مصطفً -  51

  محمود ناٌل حمدان/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكً بشري عبدالمالن هناء -  52

  عبدالسٌد مٌخائٌل/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب كامل عبدالودود دمحم -  53

 مسعد سعد عواد/  بملن - الحصرى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً فتحً حسن ابراهٌم -  54

  فتحً حسن حسام/  بملن - البركه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زكى رمضان منى -  55

 امٌن حسن علً اشرف/  بملن - ناصر الشٌخ شارع من 123 شارع ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً عبدالرحمن عبدالعاطً عبدالرحمن -  56

 ٌوسف جاد سعودي/  بملن - للندول ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عزٌز موسً عماد -  57

 بطرس ابراهٌم هزغطوط/  بملن - ثروت شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طناس فوزي مجدي مٌنا -  58

  علً سٌد احمد/  بملن - المجٌدي شارع من 5 شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 12456    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالرحٌم احمد دمحم -  59

 حسٌن عبدالرحٌم بكر/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد شحاته احمد محمود -  65

  عبدالمالن بهلول دمحم/  بملن - الجبل تونه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن مرعً حسن -  61

  علً حسن مرعً حسن/  بملن - جرٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 25255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن مرعً حسن -  62

 غلمه وتم غذائٌه مواد وتوزٌع تعبئه وغرضه عبدالتواب عائشه/  بملن جرٌس بناحٌه 3574 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/7بتارٌخ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود عطٌه صالح احمد -  63

 عبداإلمام ثابت عصمت/  بملن - سالم بنً بٌرم ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس فوزي بدري نارٌمان -  64

  ادم مبرون ماٌكل/  بملن - حنس ابو دٌر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نجٌب فولً دمحم -  65

 المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره وغرضه دمحم نجٌب فولً/  بملن - الصفا ابو بناحٌه كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر علً ماهر دمحم -  66

 حسن جادالرب هشام/  بملن - خزام منشأة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن رجب حسن -  67

 احمد حسٌن رجب/  بملن - دلجا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح سعد كسبان محمود -  68

  عبدالرحمن عالء/  بملن - ٌولٌو 26 شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نجٌب فولً دمحم -  69

  دمحم نجٌب فولً/  بملن - ابوالصفا ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 14724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نجٌب فولً دمحم -  75

  سٌارات زٌوت بٌع وغرضه نجٌب فولً احمد بملن - ابوالصفا بناحٌه كائن رئٌسً محل له ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم عاطف دمحم -  71

 شحاته دمحم عبدالتواب/ بملن - سٌسكو ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 9536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مظهر ممدوح دمحم -  72

 غذائٌة مواد تورٌد مكتب وغرضه مظهر ممدوح حمزاوي/  بملن - المغالمة منشأة - بناحٌة كائن آخر رئٌسً محل افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 17759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً سٌد منتصر -  73

  عبدهللا علً سٌد حماده/  بملن - البحري العرٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 17759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً سٌد منتصر -  74

  عامه مماوالت وغرضه عبدهللا علً سٌد/  بملن -  البحري العرٌن بناحٌه كائن رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25215    برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، عبدالنبً حلمً الدٌن عماد محمود -  75

 سٌد رضوان زٌنب/  بملن -الجسطٌنً شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن حسٌن جمال -  76

  عبدالرحمن حسٌن محمود/  بملن - دلجا -العالوله نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمجٌد ناجً وحٌد -  77

 دٌاب سالمه عطا انوار/  بملن - الكرم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 9536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مظهر مموح دمحم -  78

 طبالً مخبز وغرضه دمحم مظهر ممدوح/  بملن- المغالمة منشأة بناحٌة كائن رئٌسً محل له ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 9536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم مظهر مموح دمحم -  79

 مظهر ممدوح حمزاوي/  بملن -المغالمة منشأة ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالبالً عبدالحمٌد مسلم -  85

  عبدالرحمن علً حسن اسماعٌل/  بملن - دروه ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 17759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا علً سٌد منتصر -  81

 خدمات تمدٌم مكتب وغرضه عبدهللا علً سٌد حماده/  بملن - البحري العرٌن بناحٌه كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم  ،:   الـتأشٌر

 ( العماله تورٌد عدا فٌما الزراعٌه والمحاصٌل االرض ورعاٌه واستنبات استزراع)  زراعٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 25214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هجٌن ابراهٌم خلف نادي -  82

  عثمان عاطف دمحم/  بملن - المزرعه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن شعبان اسماعٌل رمضان -  83

 حسٌن شعبان اسماعٌل/  بملن - الروضه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالهادي الدٌن صالح رٌهام -  84

  عبدالعلٌم ابراهٌم احمد/  بملن - البرشا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جاد شوع وجٌه امانً -  85

 جادالسٌد  شوع وجٌه/  بملن - حنس ابو دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 9531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم -  86

  احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم/  بملن - لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 9531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم -  87

  احمد عبدالحكٌم ممدوح دمحم/  بملن - لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تونً طلبه ربٌعً انوار -  88

 محمود رشدان لٌماء/  بملن - اتلٌدم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجٌب شعبان علً عبدالرحمن -  89

 نجٌب شعبان علً/   بملن - للته ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم عبدالمجٌد دمحم دمحم -  95

 ودمحم زٌان احمد/  بملن - االمهات مدرسة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شكري لالده عزت ٌاسر -  91

 الدٌن محً حسن دمحم/  بملن- 24 شارع امتداد ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 16317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ناجً فراج دمحم -  92

 زٌدان هاشم صالح/  لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن دمحم زٌنب -  93

 عبدالحً عبدالحمٌد/  بملن - بورسعٌد شارع - البحرٌه الملكٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حافظ عبدالرحمن عبدهللا -  94

  حافظ عابدٌن جمال عبدالرحمن/  بملن - سنجرج ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً صفوت دمحم مصطفً دمحم -  95

 علً صفوت دمحم مصطفً/  بملن - سالم صالح شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالحمٌد فضل دمحم -  96

  عبدالبالى شحاته عبدالحمٌد فضل/  بملن - اتلٌدم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالعظٌم شداد ابوبكر -  97

 عبدالحكٌم رمضان عادل/  بملن - ٌولٌو 26 شارع ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان دٌلتع تم 25215315 تارٌخ وفً 25226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملن ٌعموب ٌوسف صٌام -  98

 ٌعموب ٌوسف ٌاسر/  بملن/  ابوحنس دٌر ،:   الـتأشٌر
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 اسكاروس توفٌك شحاته/  بملن - الحرٌه شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن مٌخائٌل عبدالمالن لٌلً -  151

 سداتً سٌد حسٌن/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل اسرائٌل جرجس ماجد -  152

 نسٌم سامً كرستٌن/  بملن -ابٌوها ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير حلمً عطٌه حربً -  153

  سولاير حلمً عطٌه/  بملن - المحرص كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً علً عبدالمجٌد آسر -  154

 كامل دمحم مصطفً/  بملن -عمانوئٌل مدرسة بجوار االهرام شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنس حنا حنس حنا -  155

  سدان صفوت سٌمون/  بملن - ابوحنس دٌر ،
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  زٌدان دمحم رفعت هدي/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روبً حسن سٌد مصطفً -  157

  عبدالدٌان اسماعٌل علً/  بملن - 5 شارع من 42 حاره لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود همام رمضان مصطفً -  158

  محمود همام سٌد/  بملن - الحالجه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هاشم خلف دمحم -  159

 دمحم هاشم خلف/  بملن -تمً الشٌخ عرب - تمً الشٌخ ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عمل شحاته عمل -  115

  دمحم نصر عبدالتواب/  بملن - سٌسكو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف سٌد ابراهٌم عبدالعزٌز -  111

 عبداللطٌف سٌد لملوم/  بملن - العروس اسمو ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابوالفتوح جمال هناء -  112

 عبدالعال الفتوح ابو جمال/   بملن- الزراعً سنجرج تنده طرٌك - تنده ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان عدٌلت تم 25215314 تارٌخ وفً 18432    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شاذلً وجدي امٌره -  113

 المالبس عدا فٌما مالبس بٌع محل وغرضه عبدالمجٌد ذكً رشدي/  بملن - العرفانً شارع بناحٌه كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابد احمد سٌد محمود -  114

 عابد احمد سٌد/  بملن - ابوللته ،:   الـتأشٌر



 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
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 18432    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شاذلً وجدي امٌره -  117

  حسن سعد سٌد/  بملن - كامل مصطفً شارع بناحٌه كائن رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم محمود نبٌل -  118

 ٌوسف دمحم محمود/  بملن - العروس اسمو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعلٌم دمحم شٌماء -  119

  نصار احمد محمود/  بملن - الٌمنً دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحكم دمحم زهراء -  125

 الباجورى عبدالعزٌز فاروق/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالفتاح خلف دمحم -  121

  حسن صالح بدوي/  بملن - للته ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25253    برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالحكٌم صالح احمد -  122
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,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل عبدالرشٌد عاطف عصام -  125

  خلٌل عبدالرشٌد عاطف احمد/  بملن - ابوللته ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم علً حسن منتصر -  126

  اسكندر فرج كرم/  بملن - الخلٌلً ابراهٌم شارع ،:   الـتأشٌر
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 محمود عبدالعزٌز جمال/  بملن - تنده ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جدوي حسن سعد ادلع -  135
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 للمصانع عماله تورٌد وغرضه 3 شمه 8 عماره 5 مجاوره 12 الحً بناحٌه 18143 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2514/3/13 بتارٌخ غلمه وتم وخدماتها

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 25275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن شحاته حسن عائشه -  145

 علً دمحم رجب ٌحً/  بملن - العماد عباس شارع من 253 شارع شمال حً ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 25285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌاض عبدالمهٌمن مصطفً عبدالمهٌمن -  146

 سلٌمان دمحم عبدالحمٌد ثناء/  بملن -الحسن ابو هللا فضل شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 25272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الضبع على دمحم عبدالعال مصطفى -  147

  جرجس وهٌب جرجس/  بملن - المدبغه شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 25278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا بولس ابراهٌم نعمه -  148
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 احمد عبدالحافظ اسٌا/  بملن - الشروق حسن بنً زرابً - الشروق حسن بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل سٌد سعداوي دمحم -  157

  خلٌل سٌد سعداوي حماده/  بملن - تمً الشٌخ هرٌف/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموجود دمحم عبدالرشٌد دمحم -  158

 عبدالموجود عٌد ابراهٌم/  بملن/  الحساٌبه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود مرزق مرزوق هانً -  159

 جمعه عطٌه عبدهللا/  بملن - المدارس شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم خلٌل ابوالفضل دمحم -  165

 عبده عبدالرحٌم نجاح/  بملن - اتلٌدم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمتولً عبدالتواب سٌد طلعت -  161

 عبدالتواب سٌد حمدي/  بملن - تانوف ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد توفٌك دمحم حماده -  162

  ابراهٌم دمحم احمد مصطفً/  بملن - البدرمان نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنور سٌد عاطف  بٌشوي -  163

  فارس حنا مجدي/  بملن - المبطٌه مارٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرس سلٌمان ناشد جٌهان -  164

  مٌلج عاطف مولر/  بملن - سفاي ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم جمال احمد -  165

  تهامً حامد هوٌدا/  بملن - الصابحه شارع ،



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلمان فرحان احمد عربً -  166

 سلمان فرحان احمد عربً/  بملن - المٌاه شركة امام المجٌدى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسانٌن دمحم هاجر -  167

  حسن عبدالرحمن عبدهللا خلٌل/  بملن - الشرلٌه جالل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام علً ابراهٌم احمد -  168

 همام علً ابراهٌم/  بملن - للته ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالستار حماده -  169

  مبارن دمحم دمحم عبدالستار/  بملن - ابومبارن عزبه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اندالوس عٌاد مرزوق محروس -  175

 شكر دوس سام مٌشٌل/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خفاجه عبدالممصود علً خفاجه -  171

 خفاجه عبدالممصود علً/  بملن - النخل نزله - شعراوي دمحم بنً ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضاحً دسولً عبدالنبً ابراهٌم -  172

  علً سٌد حسن سٌد/  بملن - تمً الشٌخ عرب ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل صالح عبدالسٌد مٌخائٌل -  173

  صالح عبدالسٌد صالح/  بملن - دٌرالبرشا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم عبدالمجٌد مختار محمود -  174

 عبدالرحٌم عبدالمجٌد مختار/  بملن/  ابوللته ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 25294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم هاشم اسالم -  175

 عالم توفٌك دمحم/  بملن - زٌنب السٌدة شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 15121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم فرٌد دمحم -  176

 عبدالبالً دمحم فرٌد جمال/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عثمان محمود دمحم -  177

 محمود علً مشهور احمد/  بملن - البوشً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد علً عبدالصبور صباح -  178

 فوزي دمحم هشام/  بملن الجبالً عبدالمنعم تمسٌم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبٌد فوزي ماٌكل -  179

  مٌخائٌل باخوم ٌوسف تمدح/  بملن - الفكرٌه - النٌل شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن فاروق نبٌل دمحم -  185

 عبدالمالن فاروق نبٌل/  بملن - البدرمان نزلة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهٌم شكرهللا فٌض اسحاق -  181

  المس اخنوخ بشري بٌشوي/  بملن - اتلٌدم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمسٌح خلٌل عبٌد واعً -  182

 فلٌس ارنست وفدي/  بملن - البرشا دٌر ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم زكً محمود -  183

  ابوالعالء حزٌن فتحً/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن خلٌل مصطفً عالء -  184

  حسن خلٌل مصطفً فاطمه/  بملن - محرم عزبه - سالم بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 25354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل جادهللا مٌالد شرٌف -  185

 شحاته شرٌعً عادل/  بملن -ولاص ابً بن سعد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عمر دمحم عمرو -  186

 اكسسوار وغرضه عبدالرحمن عمر ٌوسف بملن دلجا بناحٌه(  المنٌا غرفه)  2569 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2511/3/17 بتارٌخ شطبه تمو محمول موباٌالت

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عمر دمحم عمرو -  187

 احمد عبدالحمٌد هالل/  بملن -الزراعٌة الجمعٌة بجوار - دلجا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فنجري دمحم دمحم اٌمن -  188

  فنجري دمحم دمحم/  بملن - ابشادات ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه دمحم الدٌن علم اسامه -  189

 عٌسً صادق سعد/  بملن - منسافٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه فهٌم فاٌز بٌشوي -  195

 عطٌه علً دمحم/  بملن  الخطاب بن عمر شارع/ لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 17724    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالهادي فتحً مزاحم -  191

  دمحم فاروق ابوبكر/  بملن - اتلٌدم - الى النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا عزٌز فخري صبحً -  192

 مٌخائٌل مٌالد رانٌا/  بملن - ولسن تمسٌم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب حنا كمال وفاء -  193

 ٌعموب منٌر سمٌره/ بملن - المنورة المدٌنه شارع - الفكرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرٌد عوض هانً -  194

 حسن بكر حكمت/  بملن - المجٌدي شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسته عبدالبدٌع عشٌري هبه -  195

  ابوسته عبدالبدٌع عشٌري/  بملن - حسٌن الشٌخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 18767    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضبع فرج بسخرون عٌسً -  196

  عوض هللا خلف رضا/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام دمحم ٌوسف دمحم -  197

 مٌخائٌل عٌسً ٌوسف/  بملن - اإلسالمً الفتح شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه دمحم مصطفً ناصر -  198

 دمحم مصطفً ابراهٌم/  بملن - بورسعٌد شارع - الفكرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم حماده -  199

  احمد دمحم احمد/  بملن - دروٌش الشٌخ شارع ،:   الـتأشٌر



 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,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم حماده -  255

 اجهزه وتصلٌح تجاره وغرضه سرحان عٌسً سٌد بملن االلفً شارع بناحٌه 4346 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/22 بتارٌخ غلمه وتم كهربائٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 12745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان شفٌك عثمان رضا -  251

  عبدالعظٌم عطا عمرو/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم محمود زٌنب -  252

 عبدالغنً رضا لماسمابوا/  بملن - حرب طلعت شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران علً سمٌر احمد -  253

  عبدالنعٌم علً دمحم/  بملن - الحسٌنً دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالجابر عبدالتواب خلف -  254

  تونً دمحم جمال ولٌد/  بملن - مركب نجع - تنده ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 14584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت علً دمحم سوزان -  255

 مصطفً سمٌر دمحم/  بملن- ٌولٌو 26 شارع من 91 شارع/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنعٌم خلٌفه علً وفاء -  256

  عبدالرسول دمحم هناء دمحم/  بملن - عبدالحكٌم صالح شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته دمحم اشرف دمحم -  257

  احمد شحاته امٌنه/  بملن - ٌولٌو 26 شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرٌالص رٌاض عزت سمرٌه -  258

  لاٌد صفوت مدحت/  بملن - المجٌدي شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحمالخطٌب رزق عادل -  259

 دمحم رزق عادل طه/  بملن - لمص ام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25324    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد علً صابر محمود -  215

 عادل جونً ٌوسف/  بملن - كامل مصطفً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه عبدالعزٌز خلف مدٌحه -  211

 راغب سٌد متولً عمر/  بجعله المالن تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شخلول نسٌم حنا وائل -  212

  ٌعموب صالح ابراهٌم نادٌه/  بملن - ابوحنس دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنً اسماعٌل ٌحًٌ عاصم -  213

  عبدهللا دمحم طه دمحم/  بملن - المجٌدي شارع من متفرع الهٌثم بن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن علم محمود حسن طارق -  214

  مرسى شحاته حسٌن/  بملن - المبلى المصرف شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 15596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌخائٌل فهٌم حنا جوزٌف -  215

  مٌخائٌل عزٌز فوزي لٌندا/  بملن - التامٌن شارع من الدٌن عالء شارع/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فنجرى حسن احمد شرٌهان -  216

  رزق ٌونس صفوت/  بملن - ابشادات ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فنجرى حسن احمد شرٌهان -  217

 شطبه وتم واسمنت طوب مصنع وغرضه رزق ٌونس صفوت بملن ابشادات بناحٌه 19366 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/18 بتارٌخ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالحكٌم صالح احمد -  218

 فهمً كامل علً/  بملن الجنٌنه شارع/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   تأشٌرالـ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 25328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالظاهر شحاته دمحم وائل -  219

 عبدالظاهر شحاته دمحم/  بملن - ابشادات ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 17346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المولى عبد محمود صدٌك احمد -  225

  اسماعٌل امٌن جمال/  بملن - الخلود حاره الثلج وابور شارع/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد -  221

  عبدالحمٌد دمحم نتعً دمحم/  بملن - دلجا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25334    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌاض ادٌب رٌاض ابانوب -  222

  ابراهٌم حسن ابراهٌم/  بملن - الحسٌنً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد سعٌد جرجس كٌرلس -  223

  سعٌد جرجس فٌلوباتٌر/  بملن- ابوحنس دٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جٌد الفً سمٌر رضا -  224

 عبده راغب نبٌل/  بملن - السالم شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عالم فؤاد دمحم احمد -  225

 علً عرفات ٌاسر/  بملن - المغالمة منشأة ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالٌمٌن رزق جرجس مٌخائٌل -  226

  حسانٌن احمد صادق احمد/  بملن - باشا سٌف شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع شحاته صابر دمحم -  227

 عبدالسمٌع شحاته صابر/  بملن - المحطه شرق ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً مصطفً عبدهللا هاشم -  228

  زكً مصطفً عبدهللا/  بملن - لمص ام ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً مصطفً عبدهللا هاشم -  229

 بتارٌخ شطبه وتم مجمده لحوم بٌع وغرضه عبدهللا محمود/  بملن- لمص ام بناحٌه 18441 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

2521/3/24 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف عبدالتواب اشرف -  235

 ابراهٌم عبدالحمٌد محمود/  بملن - الصرف محطة خلف البوشً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف عبدالتواب اشرف -  231

 وغرضه الجبالً عبدالمنعم تمسٌم العماد عباس شارع من 234 شارع(  المنٌا غرفه)  6353 برلم سجل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/25 بتارٌخ شطبه وتم غذائٌه مواد وتوزٌع وتغلٌف تعبئه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف عبدالتواب اشرف -  232

 وتعبئه طحن وغرضه عثمان شحاته اسامه/ بملن - المغالمة منشأة( المنٌا غرفه تابع) 6353 برلم محل وجود له سبك ،:   الـتأشٌر

 2521/3/25بتارٌخ شطبه وتم ملح



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 25342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن احمد فاروق احمد -  233

  علً شحاته دمحم/  بملن - مكرم عمر شارع 2 الجبالً عبدالمنعم ارض ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عبدالبالً عمرو -  234

  عبدالبالً احمد عبدهللا/  بملن - هور ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25349    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبرائٌل اسحك عاطف نرمٌن -  235

  بطرس شفٌك سمٌره/  بملن - رٌاض شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25348    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد علً سٌد ابتسام -  236

  اسماعٌل عبدالهادي مصطفً/  بملن - خمسه شارع من 45 شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحلٌم عبدالمجٌد ٌحً -  237

  عبدالعزٌز رفعت عاطف/  بملن - البلد ابولرلاص ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 11952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌوان ثابت صفوت ترٌزه -  238

  بطرس مٌخائٌل مجدي/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم حماده -  239

  ذكً صدلً ناصر/  بملن - طالب ابً بن علً شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 25346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب فؤاد انور البرت -  245

 فؤاد منٌر فؤاد/  بملن - المغالمة منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد صلٌب لٌصر حنان -  241

  ابراهٌم متً سٌد/  بملن - السحاله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن مرعً حسن -  242

 سٌد الدٌن زٌن ناجح وفاء/  بملن لٌصبح المالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جبر سٌد مصطفً -  243

 حسانٌن دمحم جبر سٌد/  بملن - سالم بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد عبدالتواب احمد -  244

  توفٌك صالح حنان/  بملن - االصالح عزبه - للندول ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد شولً فتحً هانً -  245

 سٌد شولً فتحً علً/  بملن - البحرى المأمون شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد رضا الزهراء -  246

  المشولً احمد دمحم جمال/  بملن - لمص ام ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون عبدالمجٌد عبدالرسول احمد -  247

  شحاته فهمً دمحم/  بملن - الجبل تونه نزله ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فولً عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحٌم -  248

  دمحم شعراوي منال/  بملن - الكبري البربا - البربا ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابراهٌم محمود طه -  249

 حسن محمود ابراهٌم محمود/  بملن - البحري العرٌن ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالغنً عاطف اسراء -  255

   زاخر كامل عادل/  بملن - ابوخلٌفه محمود شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25362    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد ابونوٌر فاروق حسٌن -  251

  سعٌد ابونوٌر فاروق/  بملن - تانوف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عمل شحاته عمل -  252

 ٌونس داخلً ٌوسف حسٌن/  بملن لٌصبح الكالن اسم تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 13389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب حنا كمال هناء -  253

 بولس لاصد عادل/  بملن - الفكرٌه - السوق شارع/  لٌصبح النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا رمضان مأمون ظرافه -  254

 عبدالمعطً عبدالحمٌد/  بملن - سنجرج ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 25354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود دمحم جمال -  255

 محمود دمحم ادهحم/  بملن - نخله ام دٌروط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 18427    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برسوم راجً برسوم وحٌد -  256

 وهبه فاروق مٌشٌل/  بملن - الفكرٌة - التموي شارع/  الى النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر دمحم كامل نادي -  257

 بماله/  وغرضه عبدالعظٌم فوزي امال/  بملن - برعً توفٌك شارع - مركزدٌرمواس بناحٌة كائن رئٌسً محل له ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر دمحم كامل نادي -  258

 عبدالعٌم فوزي امال/  بملن - برعً توفٌك شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 25363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم عبدالمهٌمن سٌد -  259

  اسماعٌل ربٌع منً/  بملن - كتكوت عزبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 17838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم احمد عزٌه -  265

  عبدالرحمن علً رشا/  بملن - البرشا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 17838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم احمد عزٌه -  261

  منزلٌه ادوات بٌع وغرضه عبدالرحمن علً رشا/  بملن - البرشا بناحٌه كائن رئٌسً محل له ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18726    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر دمحم كامل نادي -  262

 مكتب/   وغرضه عبدالعظٌم فوزي امال/  بملن - برعً توفٌك شارع - دٌرمواس ندرب بناحٌة كائن آخر رئسً محل افتتاح تم ،

 كهربائٌة واجهزه مكتبً واثاث نظافه ومعدات وادوات سٌارات غٌار ولطع(  بناء مواد)  وتورٌدات مماوالت

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 17838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم احمد عزٌه -  263

 المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره وغرضه عبدالرحمن علً رشا/  بملن - البرشا بناحٌه كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 25364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم محمود ابراهٌم محمود -  264

 عبدالحلٌم محمود ابراهٌم/  بملن - المعصره ،:   الـتأشٌر وصف

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 


