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 دمحم عبدالعاطى ناجى/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال

 لتربٌة حظٌره عن 18384 برلم 25215324 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكٌم لمعى ابراهٌم مرٌانا -  43

 جورجى شولى عاطف/ بملن الدوٌر:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 لتربٌة حظٌره عن 18384 برلم 25215324 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكٌم لمعى ابراهٌم مرٌانا -  44

 2453 برلم اودع ومفروشات جاهزه مالبس بٌع نشاط عن شولى عاطف اشرف/ بملن الدوٌر بناحٌة محل له:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 2525/11/8 فً 18384 برلم ولٌد
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 ، صٌدلٌه عن 19138 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وسٌلى كرمى مكرم ارمٌا -  115

 احمد جالل كمال خالد/ بملن اسفحت كوم:  بجهة

 تورٌد عن 19156 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحكٌم حمدى عالء -  111

 عبدالحكٌم حمدى حسام/ بملن فٌز بنى:  بجهة ، صلبه مخلفات

 بٌع محل عن 19579 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوان فتحى عدلى نرمٌن -  112

 سامى عادل رومانى/ بملن الدوٌر:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مكتب عن 19512 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد احمد عبدالهادى دمحم -  113

 احمد عبدالهادى جمال/ بملن دوٌنه نزلة:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 بماله محل عن 19513 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى عبدالعال حسن احمد -  114

 هللا خلف محمود مصطفى/ بملن النخٌله:  بجهة ، بالمطاعى



 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

 لتربٌه حظٌره عن 19559 برلم 25215311 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى دمحم على الحسٌن -  115

 فرغلى دمحم على شادى ابو/ بملن البحرى العمال:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 حظٌرة عن 18993 برلم 25215351 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسان حمدان بخٌته -  116

 عبدربه حمدان لسٌدا/ بملن المبلى العمال:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه

 عن 19535 برلم 25215359 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب لطب احمد االسالم سٌف -  117

 احمد عبدالوهاب لطب احمد/ بملن باشا محمود دمحم شارع ابوسعٌده مٌدان:  بجهة ، مزاٌدات دخول مكتب

 مكتب عن 19151 برلم 25215329 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالرحٌم هرٌدى على -  118

 عبدالرحٌم هرٌدى عواد/ بملن - المبلى العمال:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 ، صٌدلٌه عن 19155 برلم 25215318 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم احمد فتحى هٌثم -  119

 دمحم سٌد عبدالرحٌم/ بملن امٌن على شارع - المستجدة العزبه:  بجهة

 محل عن 19134 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل خلٌفه احمد عبدالباسط -  125

 اسماعٌل خلٌفه احمد خلٌفه/ بملن دكران:  بجهة ، بالمطاعى بماله

 لتربٌه حظٌره عن 19553 برلم 25215311 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر دمحم كمال صباح -  121

 دمحم عبدهللا ناجح/ بملن سرور عزبه - المعادى نجوع:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 مماوالت مكتب عن 19583 برلم 25215316 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على دمحم على -  122

 سالم على دمحم/ بملن الهمامٌه:  بجهة ، متكامله اعمال

 صٌانه عن 19139 برلم 25215325 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خضر حمدى الحسن -  123

 احمد خضر حمدى/ بملن لبلى سوهاج اسٌوط شارع:  بجهة ، الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه اجهزة واصالح

 ، بماله محل عن 19155 برلم 25215335 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن سحر -  124

 على مراد محمود/ بملن االلادمه:  بجهة

 مكتب عن 19515 برلم 25215353 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم دمحم عبدالرازق امل -  125

 اٌمان/ بملن مكى عطٌه عزبة:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفمره 19 مجموعه عدا فٌما زراعٌه حاصالت وتصدٌر استٌراد

 على هاشم

 مكتب عن 19585 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه محمود غندور خلٌفه -  126

 خلٌفه محمود غندور دلعا/ بملن الٌاس اوالد:  بجهة ، سٌارات اطارات تورٌد

 لتربٌة حظٌره عن 18994 برلم 25215351 فى لٌد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم زاخر خلٌفه عزه -  127

 دمحم حسن كمال/ بملن دوٌنه:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 لتربٌة حظٌره عن 19536 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن تمام حسن -  128

 احمد عبدالمعبود مصطفى/ بملن االحمر الكوم:  بجهة ، المواشى وبٌع

 اعمال مماوالت عن 19129 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد جمال عادل -  129

 دمحم سٌد جمال عالء/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله

 بٌع محل عن 17316 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد عٌاد ثروت مٌنا -  135

 ، الداخلٌه والتجاره التموٌن لوزارة التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من الالزمه الموافمات على الحصول بعد مصوغات

 عبدالعال سماعٌلا احمد محمود/ بملن بورسعٌد شارع:  بجهة

 بٌع محل عن 17316 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد عٌاد ثروت مٌنا -  131

 ، الداخلٌه والتجاره التموٌن لوزارة التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من الالزمه الموافمات على الحصول بعد مصوغات



 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

 ولٌد 352  برلم اودع وخردوات اكسسوار تورٌد مكتب بناحٌة طنطاوى سٌد صالح/ بملن الشابوره شارع بناحٌة محل له:  بجهة

 2525 لسنة 17316 برلم

 مواد بٌع محل عن 19531 برلم 25215358 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بخٌت فواز دمحم -  132

 حسن دمحم بخٌت فواز/ بملن البربا:  بجهة ،( بماله) غذائٌه

 حظٌره عن 19557 برلم 25215353 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى بدوى عامر السباعى -  133

 مصطفى بدوى عامر/ بملن المسعودى:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌة

 بٌع محل عن 19546 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعال سمٌر امٌر -  134

 احمد عبدالعال سمٌر/ بملن ابوالحجاج شارع:  بجهة ، وموتوسٌكالت سٌارات اكسسوار

 بٌع محل عن 19546 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعال سمٌر امٌر -  135

 اكسسوار بٌع نشاط عن احمد عبدالعال سمٌر/ بملن الحجاج شارع بناحٌه محل له نكا:  بجهة ، وموتوسٌكالت سٌارات اكسسوار

 2519/7/1 فى واغلك 14142 لٌد برلم 2516/12/21 فى افتتح سٌارات

 بماله محل عن 19115 برلم 25215321 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان على احمد زٌنب -  136

 سٌد هاشم على احمد/ بملن الزراعى سوهاج اسٌوط طرٌك:  بجهة ، وعطاره

 مكتب عن 19585 برلم 25215316 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران خالف اٌمن عمرو -  137

 دمحم مهران خالف اٌمن/ بملن االبلك نزله:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 مكتب عن 19121 برلم 25215322 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق احمد مختار ناجح -  138

 عبدالرازق احمد مختار جمال/ بملن النواوره لاو:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 مكتب عن 19567 برلم 25215314 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عثمان زكرٌا عثمان -  139

 عثمان على عثمان زكرٌا/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 حظٌره عن 19551 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فتحى رجب نعمه -  145

 ابوالعال عبدالعزٌز ماهر عصام/ بملن دوٌنه:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه

 لتربٌه حظٌره عن 19576 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن حسٌن اٌه -  141

 عبدهللا سٌد عدلى دمحم/ بملن الٌاس اوالد:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 عن 19577 برلم 25215315 فى لٌد ، 1551550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال جمال عبدالرحمن منار -  142

 عطٌه الدٌن محى حنان/ بملن النخٌله:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌة حظٌره

 محل عن 19514 برلم 25215354 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم عبدالحمٌد عبداللطٌف شرٌن -  143

 على سٌد/ بملن الفرغل شارع:  بجهة ، جزارة بٌع

 مكتب عن 19539 برلم 25215359 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم عبدالكرٌم احمد -  144

 محمود دمحم عبدالكرٌم/ بملن مصر بنن شونه خلف التحرٌر شارع:  بجهة ، وكفترٌات مماصف وتاجٌر مزاٌدات دخول

 ، صٌدلٌه عن 19552 برلم 25215311 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسان عازر ثروت بطرس -  145

 تماوى بخٌت زكرٌا نبٌله/ بملن الزرابى:  بجهة

 مماوالت مكتب عن 19569 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد على كمال حسن -  146

 سٌد على كمال/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال

 عن 19596 برلم 25215318 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالحافظ جمال عبدالحافظ -  147

 حسٌن جالل حسنى جالل/ بملن بالور نزلة:  بجهة ، الغالل لتجارة محل



 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

 محل عن 19598 برلم 25215318 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر عبدالعظٌم اسامه هاجر -  148

 دمحم الضوى فتحى عمران/ بملن عبدالسالم الشٌخ شارع - المٌسارٌه:  بجهة ، بالجمله بماله

 حظٌرة عن 19136 برلم 25215325 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود بخٌت نصحى حنان -  149

 مسعود بخٌت نصحى امجد/ بملن كردوس:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه

 مكتب عن 19565 برلم 25215314 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالنبى محمود طارق -  155

 حسن عبدالنبى محمود/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 لتربٌة حظٌرة عن 19135 برلم 25215325 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان على ضاحى دمحم -  151

 على حسن ماهر/ بملن النواوره لاو:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 ادوٌه بٌع عن 19153 برلم 25215329 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى عدلى عاطف بوال -  152

 عبدالنعٌم دمحم زٌنب/ بملن المٌاه شبكة بجوار النٌل شارع:  بجهة ، بٌطرٌة

 ، صٌدلٌه عن 19154 برلم 25215329 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان دمحم عمادالدٌن احمد -  153

 حسن احمد دمحم/بملن - دكران:  بجهة

 مماوالت مكتب عن 19511 برلم 25215353 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد سٌد دمحم ثناء -  154

 خالد ثابت فاروق مختار/ بملن - دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال

 مستحضرات عن 19537 برلم 25215359 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم محمود على -  155

 على طلعت سماح/ بملن النواوره لاو:  بجهة ، تجمٌل

 دواجن مزرعه عن 19153 برلم 25215318 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه اسعد ماهر مٌنا -  156

 عطٌه اسعد ماهر/ بملن دوٌنه:  بجهة ،

 عن 19528 برلم 25215358 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالرحمن عبدالمحسن عبده -  157

 عمران دمحم عبدالرحمن نعبدالمحس/ بملن منصور الشٌخ بجوار ابوالحجاج شارع:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 حظٌرة عن 19532 برلم 25215358 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ دمحم على عبدالحافظ -  158

 عبدالحافظ دمحم على دمحم/بملن - فٌز بنى:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه

 مماوالت مكتب عن 19555 برلم 25215311 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد فهمى لطفى مٌنا -  159

 بسنتى صادق نعمات/ بملن سلٌم السلطان شارع:  بجهة ، متكامله اعمال

 حظٌره عن 19555 برلم 25215352 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسانٌن عثمان على -  165

 عالم دمحم رفعت عدلٌه/ بملن  كردوس:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌة

 حظٌره عن 19588 برلم 25215316 فى لٌد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن عباس احمد دمحم -  161

 حسن دمحم عبدالباسط خالد/ بملن دوٌنه نزله:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه

 مماوالت مكتب عن 19595 برلم 25215317 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد على سٌد -  162

 دمحم سٌد على دمحم/ بملن البلد لبلى:  بجهة ، متكامله اعمال

 لتربٌه حظٌره عن 19574 برلم 25215315 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل احمد دمحم احمد -  163

 حسن سٌد حسن/ بملن النوامٌس:  بجهة ، المواشى وبٌع

 مكتب عن 19137 برلم 25215325 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود خلٌفه عبدالسمٌع دمحم -  164

 على عبدالحلٌم احمد دمحم/ بملن دكران:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت



 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

 مواد بٌع محل عن 19146 برلم 25215328 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد سٌد بشرى -  165

 دمحم جمال محمود/ بملن البحرى العمال:  بجهة ،( بماله) غذائٌه

 مكتب عن 19123 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر عبدالعزٌز دمحم هشام -  166

 دمحمٌن محمود دمحم مختار/ بملن دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 فٌما) مكتبه عن 19562 برلم 25215314 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور فراج السٌد هشام -  167

 فراج محمود دمحم/ بملن المدٌم المدٌنه مجلس شارع 25:  بجهة ، حرٌمى واكسسوار( المستندات تصوٌر عدا

 فٌما) مكتبه عن 19562 برلم 25215314 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور فراج دالسٌ هشام -  168

 بٌع محل نشاط عن نفادى دمحم مظهر/ بملن بورسعٌد ش بناحٌة محل له كان:  بجهة ، حرٌمى واكسسوار( المستندات تصوٌر عدا

 2512/1/31 فى واغلك 7716 برلم ولٌد 2553 لسنة 253 برلم اودع بالمطاعى مدرسٌه ادوات

 اصالح ورشه عن 19568 برلم 25215314 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عمر شعبان صفاء -  169

 ابوالحسن عبده سمٌر/ بملن راجح الشٌخ:  بجهة ، سٌارات

 عن 19113 برلم 25215321 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالنظٌر عبدالحفٌظ اٌمان -  175

 عبدالنظٌر فوزى محمود/ بملن الٌاس اوالد:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌة حظٌره

 اجهزه معرض عن 19159 برلم 25215321 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد دمحم سٌد شٌماء -  171

 سلٌم عبدالكرٌم احمد/ بملن الغٌط - دوٌنه:  بجهة ، الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه

 حظٌرة عن 19523 برلم 25215357 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموجود نصر خلف كامل -  172

 نصر خلف احمد/ بملن- فٌز بنى:  بجهة ، المواشى وبٌع لتربٌه

 بماله محل عن 19553 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انٌس ناجح اشرف رومانى -  173

 انٌس ناجح اشرف/ بملن العمده تمسٌم شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 19117 برلم 25215322 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالعلى دمحم ناجح -  174

 احمد احمد صالح مدحت/ بملن العتمانٌه:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 بٌع محل عن 19589 برلم 25215317 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالراضى سٌد حمدى سهام -  175

 متولى شحاته دمحم/ بملن الدوٌر:  بجهة ، جاهزه مالبس

 لتربٌه حظٌرة عن 19594 برلم 25215317 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم جمال دمحم -  176

 عطٌه محمود دمحم جمال/ بملن - الهمامٌه:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 لتربٌة حظٌرة عن 19145 برلم 25215325 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم احمد سماح -  177

 حمدان دمحم احمد/ بملن ابوشمس حارة:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 عن 19145 برلم 25215328 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منمرٌوس عطاهللا مٌخائٌل ماهر -  178

 منمرٌوس عطاهللا مٌخائٌل/ بملن شاو حوض - الدوٌر:  بجهة ، جاهزة مالبس

 مكتب عن 19165 برلم 25215331 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابودهب حافظ هاشم عاطف -  179

 عاٌد دمحم احمد فاٌزة/ بملن اسفحت كوم:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 لتربٌه حظٌرة عن 18992 برلم 25215351 فى لٌد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم زاخر خلٌفه صفاء -  185

 دمحم حسٌن انور/ بملن - دوٌنه:  بجهة ، المواشى وبٌع

 حظٌره عن 19578 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى خلٌفه حسن خلٌفه -  181

 خلٌفه حسن طالب/ بملن فٌز بنى:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه



 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

 وبٌع لتربٌة حظٌره عن 19538 برلم 25215359 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حمدى على دمحم -  182

 صبٌح محمود دمحم/ بملن على الشٌخ:  بجهة ، المواشى

 مواد بٌع عن 19114 برلم 25215321 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا باشا كامل كرٌمه -  183

 مكى احمد الدٌن جمال دمحم احمد/ بملن الجزٌرة نجع:  بجهة ،(  بماله)  غذائٌه

 مكتب عن 19135 برلم 25215324 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزٌد دمحم على عبدالناصر -  184

 دمحم سٌد جمال عالء/ بملن البلد غرب شارع - دوٌنه:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

)  غذائٌه مواد بٌع عن 19522 برلم 25215357 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جاد بدرى دمحم -  185

 على جاد بدرى مصطفى/ بملن الحدٌد السكه بجوار - سوهاج اسٌوط شارع:  بجهة ،(  بماله

 لتربٌه حظٌره عن 19526 برلم 25215357 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد هاشم احمد نورا -  186

 احمد عبدالحفٌظ احمد/ بملن كردوس:  بجهة ، الماشٌه وبٌع

 حظٌرة عن 19122 برلم 25215322 فى لٌد ، 515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمود حسٌن كامل -  187

 شعبان محمود حسٌن هدى/ بملن االحمر الكوم:  بجهة ، الماشٌه وبٌع لتربٌه

 معرض عن 19142 برلم 25215328 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم عبدالظاهر احمد -  188

 عبدالحافظ دمحم فتحى/ بملن بحرى سوهاج اسٌوط شارع:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 19159 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فرغلى احمد مصطفى -  189

 فرغلى احمد ٌاسر/ بملن الصالحٌن امام ش - لٌوالف:  بجهة ، متكامله اعمال مماوالت

 بٌع عن 19561 برلم 25215314 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر شحاته نادى اسماء -  195

 خلٌفه سلٌمان اسماعٌل/ بملن:  بجهة ، تجمٌل مستحضرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   17433:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حكٌم مسعد رافت وائل   - 1

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء



 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

 لٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   5555:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غانم دمحم دمحم هدى   - 2

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل

  السجل شطب/محو تم   25215351 تارٌخ وفى ،   7541:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس دسلل حلمى مرزوق   - 3

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   9955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جٌالنى احمد حسنى عبٌر   - 4

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   12482:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رشوان احمد ابراهٌم محمود   - 5

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو تم

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   18848:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على محمود دمحم   - 6

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   18272:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  متولى عٌسى جمال عٌسى   - 7

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   14455:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌم عبدالعال سمٌر عالء   - 8

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   17259:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم سلٌم محروس على ابراهٌم   - 9

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   2616:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل سٌد دمحم نعٌمه   - 15

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   12466:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان حمدان احمد دمحم   - 11

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   15855:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن فهمى على جمال   - 12

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   18191:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرغلى على سمٌر منى   - 13

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو

 شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   15543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور محمود على عطٌات   - 14

 للوفاة المٌد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   17425:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى ابراهٌم سٌد شادٌه   - 15

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   13915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن عبدالمنعم بدوى برعى   - 16

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   15847:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالغنى دمحم تامر   - 17

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   12745:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان محمود باهى ابتسام   - 18

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم



 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

 شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   17543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحفٌظ محفوظ انور الزعٌم   - 19

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   11756:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود دمحم فؤاد   - 25

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   25215316 تارٌخ وفى ،   9628:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان حسٌن دمحم حنان   - 21

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   12455:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خالف عبدالرحمن خالف عبدالحفٌظ   - 22

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   12549:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا دمحم محمود مظهر   - 23

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 محو تم  السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   7983:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم ثابت سامح   - 24

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد

 تم  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   19529:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد هرٌدى دمحم ابراهٌم   - 25

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

 تم   25215321 تارٌخ وفى ،   17915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن حٌمعبدالر حسٌن عبدالرحمن   - 26

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   16168:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم اسماعٌل سٌد صباح   - 27

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   15953:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمر حسانٌن احمد ممتاز   - 28

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   9663:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جورجى نصار موزه   - 29

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو

  السجل شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   1133:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌفى مهران صالح مهران   - 35

 للوفاه المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   15264:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمالن شفٌك ادولف مٌالد   - 31

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   17566:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن مهران محمود دمحم   - 32

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   18632:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالعال حكٌم لٌلى   - 33

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو

  السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   18665:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالمحسن دمحم مجدى   - 34

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   16386:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن ٌحٌا ابراهٌم اٌمان   - 35

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء



 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

  السجل شطب/محو تم   25215324 تارٌخ وفى ،   4963:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسٌن عبدالحافظ حسٌن   - 36

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   11957:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم احمد لبنى   - 37

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   15664:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر ٌوسف منٌر شنوده   - 38

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   18815:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا رزق رٌاض صدلى ناجح   - 39

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   14465:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم محمود سهره   - 45

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215329 تارٌخ وفى ،   18376:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم ابراهٌم دمحم   - 41

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   16352:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى خلٌف خلف ابتسام   - 42

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم

 شطب/محو تم   25215335 تارٌخ وفى ،   16718:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخالك سلٌمان حسن جمٌل   - 43

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215331 تارٌخ وفى ،   13985:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد مجلى عبدالباسط امٌن   - 44

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو تم

 شطب/محو تم   25215331 تارٌخ وفى ،   16498:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبداللطٌف رٌان عبدهللا   - 45

 عنه واالستغناء النشاط لترن السجل لٌد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   25215331 تارٌخ وفى ،   15858:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خالف حسٌن عبدالرحمن حسٌن   - 46

 عنه واالستغناء النشاط لترن المٌد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  14529 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زناتى سٌد عبدالرحمن محمود -  1

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

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  16129 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن احمد نادى دمحم -  2

  جنٌه  495550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  14529 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زناتى سٌد عبدالرحمن محمود -  3

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  16373 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال جابر ثروت بهاء -  4

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  18988 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى احمد دمحم مدٌحه -  5

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  17457 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمطلب عبدالاله خالد الدٌن حسام -  6

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  14827 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شرلاوى جاد ٌسرى ٌاسر -  7

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  15555 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل نجٌب كمال ٌوسف -  8

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  18733 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم شعبان دمحم -  9

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  18478 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عثمان كمال مصطفى -  15

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  18632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالعال حكٌم لٌلى -  11

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  13655 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم اسماعٌل حسانٌن انور -  12

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  18619 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم عٌسى دمحم ثومه -  13

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  18765 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمحسن دمحم هاشم عبدالعظٌم -  14

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  12422 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرغلى عبدالكرٌم هارون مصطفى -  15

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  13574 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد عطٌفى لندٌل اسالم -  16

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  16613 مبرل لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد محمود فؤاد منى -  17

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  15585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم لمصان عبدالرحمن ولٌد -  18

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  15585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم لمصان عبدالرحمن ولٌد -  19

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  18814 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غطاس فهمى فاٌز مجدى -  25

  جنٌه  455550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  8817 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج دمحم السٌد عصمت -  21

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  17561 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌد عبدالعال عبدالمحسن نجاة -  22

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  12457 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم هاشم رمضان سعٌد هاشم -  23

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  14278 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بطرس خلف خالف مٌالد -  24

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  18989 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود رفاعى احمد -  25

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  17329 رلمب لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد سٌد رشاد حسام -  26

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215318 ، تارٌخ وفً  16176 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هرٌدى حسانٌن عبده رمضان -  27

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  15385 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد مرسى خلٌفه اسماعٌل -  28

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  18555 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم دمحم محمود عبدالشافى -  29

  جنٌه  485550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  18857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم ٌوسف فاطمه -  35

  جنٌه  495550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  15698 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعال على حمدان حسن -  31

  جنٌه  485550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  17773 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن جادالرب عالم حمدى -  32

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  17935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سالمه صدٌك سالمه -  33

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  19589 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالراضى سٌد حمدى سهام -  34

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  18419 برلم ٌدهل سبك ،، فرد تاجر  شكرى فكٌه ماهر رومانى -  35

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  9336 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌونس علٌوه عبدالرحٌم عمرو -  36

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  17845 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن نفادى محمود دمحم -  37

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  14658 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم بٌومى ثابت دمحم -  38

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  18975 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوعالٌه احمد اسماعٌل احمد -  39

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  1654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن عثمان دمحم نعٌمة -  45

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  14848 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدربه زكى عبدالعاطى احمد -  41

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  19147 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفى -  42

  جنٌه  515550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18755    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم محمود فاروق مؤمن -  1

 النور وابور شارع بجعله العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود رفاعى احمد -  2

 دمحم محمود رفاعى سٌد/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌفه على احمد -  3

 نصر دمحم خلٌفه على/ بملن بدٌر عزبة - دوٌنه

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد فوزى عصمت مصطفى -  4

 السٌد حسٌن دمحم منال/ بملن - مكى عطٌه عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زاخر خلٌفه عزه -  5

 دمحم حسن كمال/ بملن دوٌنه ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت احمد دمحم حمدى -  6

 بخٌت احمد دمحم احمد/ بملن الوسطانى الحوض - االلادمه ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم زاخر خلٌفه صفاء -  7

 دمحم حسٌن انور/ بملن - دوٌنه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسان حمدان بخٌته -  8

 عبدربه حمدان السٌد/ بملن المبلى العمال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسالى نصحى عفت اسامه -  9

 الىبس نصحى عفت/ بملن - النصارى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هرٌدى عبدالوهاب احمد صفاء -  15

 حسٌن محمود مصطفى محمود/ بملن الزواٌده تل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان حسانٌن عثمان على -  11

 عالم دمحم رفعت عدلٌه/ بملن  كردوس ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود جمال عبدالعزٌز -  12

 خلٌفه عبدالعظٌم دمحم/ بملن النخٌله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم عبدالرحٌم ولٌد -  13

  دمحم دمحم عبدالرحٌم احمد/ بملن الحرٌه شارع من متفرع ابوسالم شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرغلى على دمحم اكرام -  14

 جوهر دمحم على جمال/ بملن الهوٌس بجوار بحرى سوهاج اسٌوط طرٌك ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 18999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس دمحم حفنى امال -  15

  محمود احمد سٌد/ بملن بالور نزله ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فكرى عدلى دمحم -  16

 السٌد محمود فكرى بالل/ بملن النواوره - لاوالنواوره ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  نالعنوا تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 18998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد دمحم عمر -  17

  دمحم مصطفى نجالء/ بملن لبلى سوهاج اسٌوط شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 19553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انٌس ناجح اشرف رومانى -  18

 انٌس ناجح اشرف/ بملن العمده تمسٌم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم دمحم عبدالرازق امل -  19

 على هاشم اٌمان/ بملن مكى عطٌه عزبة ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19511    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد سٌد دمحم ثناء -  25

 خالد ثابت فاروق مختار/ بملن - دوٌنه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الزهرى محمود ولٌد -  21

  دمحم عبدهللا دمحم/ بملن عثمان الشٌخ شارع - البدارى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى بدوى عامر السباعى -  22

 مصطفى بدوى عامر/ بملن المسعودى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19512    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد عبدالهادى دمحم -  23

 احمد عبدالهادى جمال/ بملن دوٌنه نزلة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته راشد سٌد هاشم -  24

  طه دمحم طه عادل/ بملن الجزٌرة نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 19559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسانٌن احمد حسانٌن -  25

  حسانٌن احمد حسانٌن احمد/ بملن فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19514    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم عبدالحمٌد عبداللطٌف شرٌن -  26

  على سٌد/ بملن الفرغل شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ دمحم عبدالباسط سماح -  27

 جرس فهٌم هللا جاب نبٌل/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19513    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى عبدالعال حسن احمد -  28

 هللا خلف محمود مصطفى/ بملن النخٌله ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال رى فتحى مخلوف -  29

  عبدالرحمن عبدالعال رى فتحى/ بملن بالور ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم اسماعٌل دمحم -  35

 عبدالنبى احمد دمحم اسماعٌل/ بملن دوٌنه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على الكاشف -  31

 عامر حسٌن عامر ٌاسر/ بملن الٌاس اوالد ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على الكاشف -  32

 لٌد برلم 2525 لسنه 1416 برلم اودع مواشى حظٌره نشاط عن حسٌن عامر ٌاسر/ بملن الٌاس اوالد بناحٌه محل له ،:   الـتأشٌر

 ابوتٌج 17883

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19516    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم صدلى ابراهٌم صدلى -  33

 ابراهٌم صدلى سمٌر/ بملن - الراهب شارع - النخٌله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 17883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد على الكاشف -  34

 اودع صلبه مخلفات تورٌدات نشاط عن عامر حسٌن عامر ٌاسر/ بملن الٌاس اوالد بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

  ابوتٌج 17883 تابع لٌد برلم 2521 لسنه 752 برلم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19517    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد سٌد خلف -  35

 سٌد احمد سٌد اشرف/ بملن - اسفحت كوم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 19518    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد احمد صالح مدحت -  36

 عبدالعلى دمحم ناجح/ بملن - العتمانٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 17486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موافك امٌر دمحم مؤمن -  37

 جالب موافك امٌر دمحم/ بملن العتمانٌه ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 17486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موافك امٌر دمحم مؤمن -  38

  17486 برلم ولٌد 2525/3/2 فً 656 برلم اودع مواشى حظٌرة نشاط عن موافك امٌر دمحم/ بملن العتمانٌه بناحٌة محل له ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالموجود نصر خلف كامل -  39

 نصر خلف احمد/ بملن- فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على جاد بدرى دمحم -  45

  على جاد بدرى مصطفى/ بملن الحدٌد السكه بجوار - سوهاج اسٌوط شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالملن غبلاير فوزي اٌمان -  41

 دمحم سٌد انور/ بملن بالور ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس عطٌه ضاحى مصطفى -  42

 ٌونس عطٌه ضاحى مصطفى/ بملن سوهاج - اسٌوط شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 15155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى محمود دمحم اثار -  43

 حسٌن محمود كمال اسامه/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  عنوانال تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19526    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد هاشم احمد نورا -  44

  احمد عبدالحفٌظ احمد/ بملن كردوس ،



 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,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن همام جمال احمد -  45

  حسٌن همام جمال دمحم/ بملن الغربى البارود ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 19525    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك محمود صدٌك محمود -  46

  صدٌك محمود صدٌك ناجح/ بمكل دوٌنه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 17486    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موافك امٌر دمحم مؤمن -  47

 البناء مواد وتوزٌع متكامله اعمال مماوالت مكتب نشاط عن جالب موافك امٌر دمحم/ بملن العتمانٌه بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح ،

 2521/3/7 فً 17486 تابع برلم ولٌد 761 برلم اودع

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19528    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن عبدالمحسن عبده -  48

  عمران دمحم عبدالرحمن عبدالمحسن/ بملن منصور الشٌخ بجوار ابوالحجاج شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19532    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ دمحم على عبدالحافظ -  49

 عبدالحافظ دمحم على دمحم/بملن - فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كمال حسن دمحم -  55

 سلٌمان فرج هالل/ بملن سوهاج - اسٌوط طرٌك السرٌع بالخط ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد رزق البدرى هٌثم -  51

 دمحم محمود اٌوب/ بملن - المحلٌه الوحدة شارع - النواورة لاو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابوزٌد حسنى محاسن -  52

 ابراهٌم عثمان راهٌماب/ بملن الرٌاضى النادى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19529    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد هرٌدى دمحم ابراهٌم -  53

 دمحم سلٌم عبدالكرٌم احمد/ بملن - دوٌنه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 19531    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بخٌت فواز دمحم -  54

 حسن دمحم بخٌت فواز/ بملن البربا ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه على عطٌه ٌسرى -  55

 على عطٌه رجب/ بملن العتمانٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن تمام حسن -  56

 احمد عبدالمعبود مصطفى/ بملن االحمر الكوم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود على -  57

 على طلعت سماح/ بملن النواوره لاو ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حلبى حزلٌال نزٌه سنٌوره -  58

 عٌسى سعد عٌسى بهاء/ بملن - الجالء شارع - دوس حكٌم حارة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19538    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمدى على دمحم -  59

 صبٌح محمود دمحم/ بملن على الشٌخ ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19539    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم عبدالكرٌم احمد -  65

 محمود دمحم عبدالكرٌم/ بملن مصر بنن شونه خلف التحرٌر شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب لطب احمد االسالم سٌف -  61

 احمد عبدالوهاب لطب احمد/ بملن باشا محمود دمحم شارع ابوسعٌده مٌدان ،:   الـتأشٌر وصف



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19543    برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، دمحم محمود عنتر احمد -  62

  احمد دمحم محمود عنتر/ بملن العناتره شارع - فٌز بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد عبدهللا احمد -  63

 حسن احمد عبدهللا محمود/ بملن الشابوره شارع من الثمافه لصر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 19541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محفوظ على زكرٌا احمد -  64

 مناع سٌد صدٌك عالء/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فولى علوى محمود دمحم -  65

  ابوزٌد دمحم راغب عبدالرحمن/ بملن الفلٌو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19549    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد محمود احمد محمود -  66

  شاهٌن سالمه احمد عبدهللا/ بملن المستشفى بجوار الدواوٌن شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19548    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن على حسن -  67

 سٌد طاهر عبدالحكٌم/ بملن - دوٌنه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال سمٌر امٌر -  68

  احمد عبدالعال سمٌر/ بملن ابوالحجاج شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19546    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال سمٌر امٌر -  69

 فى افتتح سٌارات اكسسوار بٌع نشاط عن احمد عبدالعال سمٌر/ بملن الحجاج شارع بناحٌه محل له كان ،:   الـتأشٌر

 2519/7/1 فى واغلك 14142 لٌد برلم 2516/12/21

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19547    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم عبدالفتاح دمحم -  75

  جمال احمد اسماء/ بملن مرعا ابوزٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فتحى رجب نعمه -  71

  ابوالعال عبدالعزٌز ماهر عصام/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 15293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعال احمد نهله -  72

  حسن عبدالعال سٌد/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن محمود عبدهللا -  73

  سٌد دمحم حسن محمود/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسان عازر ثروت بطرس -  74

  تماوى بخٌت زكرٌا نبٌله/ بملن الزرابى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجلٌل دمحم السٌد حازم -  75

 مصبح الدٌن علم رحٌم سعاد/ بملن البحرى العمال منشأة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19558    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عالم ابراهٌم عبدالرحمن -  76

 مصطفى احمد مصطفى جمال/ بملن بالور ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرغلى دمحم على الحسٌن -  77

  فرغلى دمحم على شادى ابو/ بملن البحرى العمال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  نالعنوا تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 15585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم لمصان عبدالرحمن ولٌد -  78

  دمحم لمصان عبدالرحمن دمحم/ بملن البربا بجعله الملن وصاحب العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر



 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,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 15585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم لمصان عبدالرحمن ولٌد -  79

 سعٌد محمود هللا فتح/  بملن  - البربا بجعله الملن صاحب و العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19556    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد ٌونس دمحم فتحٌه -  85

 خلٌفه عبدالرازق على وحٌد/ بملن النواوره لاو ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19554    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالباسط احمد -  81

 حسانٌن محمود مهران حسن/ بملن عبدهللا الشٌخ شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعد فهمى لطفى مٌنا -  82

 بسنتى صادق نعمات/ بملن سلٌم السلطان شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 19553    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ناصر دمحم كمال صباح -  83

  دمحم عبدهللا ناجح/ بملن سرور عزبه - المعادى نجوع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19567    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عثمان زكرٌا عثمان -  84

 عثمان على عثمان زكرٌا/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور فراج السٌد هشام -  85

 فراج محمود دمحم/ بملن المدٌم المدٌنه مجلس شارع 25 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور فراج السٌد هشام -  86

 253 برلم اودع بالمطاعى مدرسٌه ادوات بٌع محل نشاط عن نفادى دمحم مظهر/ بملن بورسعٌد ش بناحٌة محل له كان ،:   الـتأشٌر

  2512/1/31 فى لكواغ 7716 برلم ولٌد 2553 لسنة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19566    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن مختار ممدوح بوسى -  87

 جابر دمحم اشرف/بملن - الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19561    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر شحاته نادى اسماء -  88

 خلٌفه سلٌمان اسماعٌل/ بملن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19564    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدهللا صابر هشام -  89

  عبدهللا اسماعٌل عبدهللا صابر/ بملن سمٌع بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 15585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم لمصان عبدالرحمن ولٌد -  95

  - الهرم فٌصل البنا حمدى احمد ش 29 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالنبى محمود طارق -  91

  حسن عبدالنبى محمود/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19563    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد عبدالحافظ محسن -  92

 احمد احمد سٌد عبدالحافظ/ بملن -ابوالد عزبه-سمٌع بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19568    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمر شعبان صفاء -  93

 ابوالحسن عبده سمٌر/ بملن راجح الشٌخ ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 19565    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرس لدٌس عطا ابانوب -  94

  عبدالشهٌد جرس لدٌس عطا/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عنتر مهران عنتر عبده -  95

  احمد حسن احمد/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  انالعنو تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19578    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى خلٌفه حسن خلٌفه -  96

  خلٌفه حسن طالب/ بملن فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه محمود غندور خلٌفه -  97

 خلٌفه محمود غندور عادل/ بملن الٌاس اوالد ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19573    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجٌب ناجى رشاد كٌرلس -  98

 حسن فراج عبدالعزٌز/ بملن المٌاه بابور امام الجدٌده العزبة - الدوٌر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال جمال عبدالرحمن منار -  99

 عطٌه الدٌن محى حنان/ بملن النخٌله ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19569    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد على كمال حسن -  155

  سٌد على كمال/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 18673    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فضل هاشم امل -  151

  ابراهٌم عبدالعال دمحم عبدالنعٌم/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19576    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسن حسٌن اٌه -  152

  عبدهللا سٌد عدلى دمحم/ بملن الٌاس اوالد ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم سامح -  153

 دمحم على دمحم/ بملن دكران ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطوان فتحى عدلى نرمٌن -  154

 سامى عادل رومانى/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد دمحم احمد -  155

  حسن سٌد حسن/ بملن النوامٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19575    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلع عبده رٌاض باسم -  156

 حبٌب ودٌع امال/ بملن المدٌم الزراعى الطرٌك - باشا محمود شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 19571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جادالرب دمحم عبدالستار ناهد -  157

  رشوان عالم ضاحى عالم/ بملن بالور نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن عباس احمد دمحم -  158

  حسن دمحم عبدالباسط خالد/ بملن دوٌنه نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 17552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالعلٌم مصطفى دمحم -  159

  ثابت عبدالرحٌم دمحم/ بملن الجالء شارع بجعله الملن وصاحب العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 17552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالعلٌم مصطفى دمحم -  115

  عبدالرحٌم كمال دمحم و فرغلى عبدالرحٌم ماهر/ بملن الدواوٌن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 17552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالعلٌم مصطفى دمحم -  111

  فرعى محل بجعله 2525 لسنه 155 برلم المودع بالمٌد الكٌان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم على دمحم على -  112

  سالم على دمحم/ بملن الهمامٌه ،



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد زكى عبدالفتاح محمود -  113

  عبدالعال احمد فراج دمحم/ بملن الحاٌز شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد خلٌل احمد غرٌب -  114

  دمحم عبدالعاطى ناجى/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19581    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا عبدالحمٌد خٌرى بركات -  115

  دمحم طه حسن جمال/ بملن زاٌد تل - البحرى العمال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران خالف اٌمن عمرو -  116

  دمحم مهران خالف اٌمن/ بملن االبلك نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 17552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالعلٌم مصطفى دمحم -  117

 عبدالرحٌم كمال دمحم و فرغلى عبدالرحٌم ماهر/ بملن الدواوٌن شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معبد على جمال احمد -  118

  معبد على بدٌر السٌد/ بملن الزٌره ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 19587    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم سٌد دمحم -  119

  سٌد احمد سٌد/ بملن الدواوٌن شارع ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود لطفى جعفر احمد -  125

 محمود لطفى جعفر/ بملن الغربى البارود ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود لطفى جعفر احمد -  121

 الغٌر وسٌارات سٌاراته على بضائع نمل مكتب نشاط عن محمود لطفى جعفر/ بملن الغربً البارود بناحٌة محل له ،:   الـتأشٌر

 14431 برلم ولٌد 2517 لسنة 831 برلم اودع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عباس فواز بهاء -  122

 شاكر راشد دمحم/ بملن ابوالعباس مٌدان ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالراضى سٌد حمدى سهام -  123

 متولى شحاته دمحم/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 14431    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود لطفى جعفر احمد -  124

 اودع الماشٌه وبٌع لتربٌة حظٌره نشاط عن محمود لطفى جعفر/ بملن الغربى البارود بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 14431 تابع برلم ولٌد 896 برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم جمال دمحم -  125

 عطٌه محمود دمحم جمال/ بملن - الهمامٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد دمحم حسٌن -  126

 سلٌمان حسٌن احمد دمحم/ بملن لاوالنواوره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19591    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد دمحم حسٌن -  127

 فً واغلك 15631 برلم لٌد مواشى حظٌرة نشاط عن حسٌن احمد دمحم/ بملن لاوالنواوره بناحٌة محل له كان ،:   الـتأشٌر

2519/2/27 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 9934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن احمد كوثر -  128

 وبٌع لتربٌه حظٌرة نشاط عن حسٌن عمار احمد هوارى منعبدالرح/ بملن- النخٌله بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 . 2521/3/17 فى ابوتٌج 9934 تابع برلم ولٌد 956 برلم اودع الماشٌه



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد على سٌد -  129

 دمحم سٌد على دمحم/ بملن البلد لبلى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم سالم سعدٌه -  135

 سلٌمان هللا حمد احمد/ بملن - التجارة مدرسه ش ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 9934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن احمد كوثر -  131

 حسٌن عمار احمد هوارى عبدالرحمن/بملن - النخٌله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 9934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسٌن احمد كوثر -  132

 ولٌد2558 لسنه 1567 برلم اودع بالجمله حٌوان علف بٌع محل نشاط عن دمحم احمد دمحم/ بملن- النخٌله بناحٌه محل له ،:   الـتأشٌر

  9934 برلم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 19592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن على كمال هند -  133

 على حسٌن على كمال/ بملن النخٌله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر عبدالعظٌم اسامه هاجر -  134

 دمحم الضوى فتحى عمران/ بملن عبدالسالم الشٌخ شارع - المٌسارٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرٌس فوزى عبدالمالن باهر -  135

 جرٌس فوزى عبدالمالن/ بملن السكرى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن على سٌد رحاب -  136

 حسٌن مصطفى احمد حسٌن/ بملن عامر ابوزٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه اسعد ماهر مٌنا -  137

 عطٌه اسعد ماهر/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 17215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زخارى فرج كمال مجدى -  138

  فرعى محل اصبح 2525 لسنه 575 برلم المودع بالمٌد الكٌان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 17215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زخارى فرج كمال مجدى -  139

  فرج كمال ماجد/ بملن البالٌزه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالحافظ جمال عبدالحافظ -  145

 حسٌن جالل حسنى جالل/ بملن بالور نزلة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود شعبان محٌى امٌره -  141

 دمحم احمد ممدوح دمحم/ بملن عامر ابوزٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شكر احمد ابوعلٌم دمحم -  142

 عثمان شكر احمد ابوعلٌم/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم احمد فتحى هٌثم -  143

  دمحم سٌد عبدالرحٌم/ بملن امٌن على شارع - المستجدة العزبه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سٌد على ولٌد -  144

  دمحم على سٌد على/ بملن االلادمه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن عبدهللا منال -  145

  دمحم احمد فهمى دمحم/ بملن لبلى الزٌرة - الزٌرة ،:   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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم غٌطى اٌه -  146

  حسن راضى اسماعٌل/ بملن دوٌنه نزله ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 19156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح احمد صالح احمد -  147

  هرٌدى بركات سٌد محسن/ بملن الرٌاضى النادى خلف ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالنظٌر عبدالحفٌظ اٌمان -  148

 عبدالنظٌر فوزى محمود/ بملن الٌاس اوالد ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن حماده -  149

 حسن عبدالرحٌم احمد/ بملن السوٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا باشا كامل كرٌمه -  155

  مكى احمد الدٌن جمال دمحم احمد/ بملن الجزٌرة نجع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصباح فرغلى سٌد ممدوح -  151

  مصباح فرغلى سٌد ممدوح/ بملن بحرى سوهاج اسٌوط طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصباح فرغلى سٌد ممدوح -  152

 برلم 1992/8/25 فى افتتح بلدى ممهى كشن استغالل نشاط عن المدٌنه مجلس/ بملن الفلكى ش بناحٌه محل له كان ،:   الـتأشٌر

  2554/6/8 فى واغلك ابوتٌج 2824 لٌد

 وصف , العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصباح فرغلى سٌد ممدوح -  153

 تابع لٌد برلم 2555/4/15 فى افتتح عام ممهى نشاط عن الطالب/ بملن بحرى سوهاج اسٌوط ش بناحٌه محل له كان ،:   الـتأشٌر

 2554/6/8 فى واغلك ابوتٌج 2824

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عابد دمحم سٌد شٌماء -  154

 سلٌم عبدالكرٌم احمد/ بملن الغٌط - دوٌنه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رشوان على احمد زٌنب -  155

 سٌد هاشم على احمد/ بملن الزراعى سوهاج اسٌوط طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا مكرم حسن جابر رفعت -  156

  هللا مكرم حسن جابر/ بملن سمٌع بنى ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس سولاير مرلص منٌر -  157

 تاوضروس سولاير مرلص ناشد/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 19115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على زكى محمود سهٌر -  158

 محمود دمحم عمر احمد/ بملن الزرابى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد راضى دمحم -  159

  احمد عثمان ٌسرى/ بملن الجالء ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالعلى دمحم ناجح -  165

  احمد احمد صالح مدحت/ بملن العتمانٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان محمود حسٌن كامل -  161

  شعبان محمود حسٌن هدى/ بملن االحمر الكوم ،:   الـتأشٌر



 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,  نوانالع تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم دمحم سٌد محمود -  162

  ابراهٌم على حسٌن عفاف/ بملن بالور ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن على دمحم -  163

 تمساح على حسٌن على/ بملن الٌاس اوالد ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق احمد مختار ناجح -  164

  عبدالرازق احمد مختار جمال/ بملن النواوره لاو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 15169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الصغٌر خلٌفه دمحم -  165

 احمد الصغٌر خلٌفه دمحم/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 19127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم طلبه جمال مصطفى -  166

 سلٌم طلبه جمال/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 19126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى حسن جاد محمود -  167

 عبدالغنى حسن جاد/ بملن - الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 19124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عبدالعلٌم كمال نعناعه -  168

 عمر حلمى زكرٌا سٌد/ بملن بالور نزلة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 19123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر عبدالعزٌز دمحم هشام -  169

 دمحمٌن محمود دمحم مختار/ بملن دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 19125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود هللا خلف حمدى عماد -  175

 محمود هللا خلف حمدى/بملن - الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزٌد دمحم على عبدالناصر -  171

  دمحم سٌد جمال عالء/ بملن البلد غرب شارع - دوٌنه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 17416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وٌصا بحر رزق ولٌد -  172

 على عبدالمنعم عصام/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 18384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حكٌم لمعى ابراهٌم مرٌانا -  173

 برلم اودع الماشٌه وبٌع لتربٌة حظٌره نشاط عن جورجى شولى عاطف/ بملن الدوٌر بناحٌة اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 18384 تابع برلم ولٌد 986

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 17316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد عٌاد ثروت مٌنا -  174

 عبدالعال اسماعٌل احمد محمود/ بملن بورسعٌد شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 17316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد عٌاد ثروت مٌنا -  175

 352  برلم اودع وخردوات اكسسوار تورٌد مكتب بناحٌة طنطاوى سٌد صالح/ بملن الشابوره شارع بناحٌة محل له ،:   الـتأشٌر

 2525 لسنة 17316 برلم ولٌد

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل خلٌفه احمد عبدالباسط -  176

  اسماعٌل خلٌفه احمد خلٌفه/ بملن دكران ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 17316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد عٌاد ثروت مٌنا -  177

 باٌداع افتتح مصوغات بٌع محل نشاط عن اسماعٌل احمد محمود/ بملن بورسعٌد شارع بناحٌه اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 17316 تابع برلم 2521 لسنه 993 رلم

 



 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 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدهللا صابر احمد -  178

 دمحم عبدهللا صابر عماد/ بملن - بالور نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى دمحم حسنى مصطفى -  179

 موسى دمحم حسنى/  بملن- فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بكرى حسن احمد -  185

 حسن بكرى حسن/ بملن كردوس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 18384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حكٌم لمعى ابراهٌم مرٌانا -  181

 جورجى شولى عاطف/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 18384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حكٌم لمعى ابراهٌم مرٌانا -  182

 ولٌد 2453 برلم اودع ومفروشات جاهزه مالبس بٌع نشاط عن شولى عاطف اشرف/ بملن الدوٌر بناحٌة محل له ،:   الـتأشٌر

 2525/11/8 فً 18384 برلم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد جمال عادل -  183

  دمحم سٌد جمال عالء/ بملن دوٌنه ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 19133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحٌم حسن انور دمحم -  184

 حسٌن توفٌك دمحم/ بملن العمارٌه الضرائب شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد خضر حمدى الحسن -  185

  احمد خضر حمدى/ بملن لبلى سوهاج اسٌوط شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلمان على ضاحى دمحم -  186

 على حسن ماهر/ بملن النواوره لاو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم احمد سماح -  187

 حمدان دمحم احمد/ بملن ابوشمس حارة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وسٌلى كرمى مكرم ارمٌا -  188

  احمد جالل لكما خالد/ بملن اسفحت كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود خلٌفه عبدالسمٌع دمحم -  189

  على عبدالحلٌم احمد دمحم/ بملن دكران ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود بخٌت نصحى حنان -  195

  مسعود بخٌت نصحى امجد/ بملن كردوس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 19141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكر فرغلى محمود احمد -  191

  فرغلى محمود عبدالرحٌم/ بملن الزراعى سوهاج اسٌوط شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عشم رشدى سامى -  192

 هرٌدى حسن سٌد ممدوح/ بملن شلبى شٌمى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم عبدالظاهر احمد -  193

 عبدالحافظ دمحم فتحى/ بملن بحرى سوهاج اسٌوط شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 18412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد دمحم اٌمان -  194

 جمل دمحم محمود دمحم/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال دروٌش احمد امل -  195

  دروٌش احمد خالد/ بملن فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد سٌد بشرى -  196

 دمحم جمال محمود/ بملن البحرى العمال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس عطاهللا مٌخائٌل ماهر -  197

  منمرٌوس عطاهللا مٌخائٌل/ بملن شاو حوض - الدوٌر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 19147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفى -  198

  ابراهٌم فهمى شكرى نبٌل/ بملن ابوسالم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود احمد فاٌزه -  199

 حسان حمدى مصطفى/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمدان دمحم عمادالدٌن احمد -  255

 حسن احمد دمحم/بملن - دكران ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى عدلى عاطف بوال -  251

 عبدالنعٌم دمحم زٌنب/ بملن المٌاه شبكة بجوار النٌل شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 18989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود رفاعى احمد -  252

 دمحم محمود ثابت محمود/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق شكرى صفوت رٌمون -  253

 رزق شكرى بلبل/ بملن الدوٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحٌم هرٌدى على -  254

 عبدالرحٌم هرٌدى عواد/ بملن - المبلى العمال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم نوراالسالم -  255

 جاد احمد عبدالرحٌم عادل/ بملن باشا محمود دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 19155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسى ثابت عادل مرٌانا -  256

 حبٌب ودٌع امال/ بملن المدٌم سوهاج اسٌوط ش - باشا محمود دمحم ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 19156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحكٌم حمدى عالء -  257

 عبدالحكٌم حمدى حسام/ بملن فٌز بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 19158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال دمحم سٌد -  258

 سلٌمان عٌاد سالمان حمده/ بملن الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 19155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على حسن سحر -  259

 على مراد محمود/ بملن االلادمه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 15917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عطٌه احمد -  215

  طه محمود طه دمحم/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 19159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فرغلى احمد مصطفى -  211

  فرغلى احمد ٌاسر/ بملن الصالحٌن امام ش - الفلٌو ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 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 25215335 تارٌخ وفً 19157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل احمد دمحم خلٌل -  212

 سنهورى سٌد مصطفى/ بملن سمٌع بنى ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 19161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد عبدهللا زٌنهم اسراء -  213

  عبداللطٌف نفادى شادٌه/ بملن المغربى نزله - البحرى العمال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالرحمن احمد سعٌد -  214

 بدالرحٌمع عبدالحفٌظ الدٌن شرف/ بملن- همام منشاة بجعله العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 19165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابودهب حافظ هاشم عاطف -  215

  عاٌد دمحم احمد فاٌزة/ بملن اسفحت كوم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 18387    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب سٌد لطب طاهر -  216

  فانوس راشد صابر اسامه/ بملن عصمت دمحم/ د شارع بجعله الملن وصاحب العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 3254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهٌدى محمود دمحم سهٌر -  217

 عبدالسالم حسن عبدالمهٌمن/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 3254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهٌدى محمود دمحم سهٌر -  218

 عبدالسالم حسن عبدالمهٌمن/ بملن بجعله الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 3254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهٌدى محمود دمحم سهٌر -  219

 عبدالسالم حسن عبدالمهٌمن/ بملن بجعله 2521 لسنه 644 برلم المودع بالمٌد الملن صاحب ٌعدل ،:   الـتأشٌر

 

 

 

 

 


