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 ، مواشً حظٌرة عن 24148 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم صالح دمحم فولً -  55
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 ٌوسف احمد البالً عبد دٌبه ورثة/ بملن-حسٌن طه:ش-مغاغه بندر:  بجهة ، اخشاب
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 عبدالحكٌم غانم صفوت/بملن-فضل الشٌخ-مزار بنى مركز:  بجهة
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 حنا ٌوسف كامل ٌوسف/ بملن - سٌوة - مزار بنى مركز:  بجهة ، دواجن



 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
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 حظٌرة عن 24129 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدهللا جمعه صالح -  81
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 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
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 حسن سعٌد جمعه/ بملن - 5 رلم االلدام - العدوة مركز:  بجهة ، حٌوانات
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 حبشً حسنً حبشً/  بملن ـ البهنسا ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، مماوالت
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 ، بماله عن 24165 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان الجٌد عبد حسن نجاح -  97

 الجٌد عبد صالح حسن على/ بملن- زٌاد الشٌخ- مغاغه مركز:  بجهة

 جزارة محل عن 23968 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً حسن الوهاب عبد سعاد -  98
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 دمحم عبدالسمٌع علً خمٌس/  بملن ـ الناصرٌة ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، مواشً



 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

:  بجهة ، مماوالت عن 24114 برلم 21211314 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سلٌم دمحم وائل -  111
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 الصادرات علً العامه للرلابه المنظمه والموانٌن للوائح طبما 6 المجموعه من 36 والفمره 19 مجموعه عدا فٌما وتصدٌر

 عبدالعظٌم عبدهللا سمٌحه/  بملن ـ مالطٌه ـ مغاغه مركز:  بجهة ، والواردات

 بلدى مخبز عن 24136 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج دمحم حمدى على -  113

 السٌد دمحم على/  بملن - الفوالة  - مزار بنى بندر:  بجهة ، الى نصف

 بجهة ، جزاره عن 24141 برلم 21211319 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غباش دمحم احمد دمحم علً -  114

 محمود دمحم عبدالرازق/  بملن ـ ابوجرج ـ مزار بنً مركز: 

 عن 24196 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنً مصطفى نشأت عبدالرحمن -  115

 عبدالغنً مصطفى نشأت/  بملن ـ ابراهٌم الشٌخ كفر ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، الماشٌة لتربٌة حظٌرة

 مواشً حظٌره عن 24189 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسً سعٌد دمحم سعٌد -  116

 مرسً سعٌد دمحم عٌد/ بملن -شارونة- مغاغه مركز:  بجهة ،

 سجاد مغسله عن 24197 برلم 21211318 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر دمحم دمحمنجٌب طه -  117

 مصطفى عبدالوهاب سعد مصطفى/ بملن - المصرى منشٌة - فلسطٌن: ش - مغاغة بندر:  بجهة ،

 تجارة عن 24121 برلم 21211324 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالحمٌد احمد معتز -  118

 السٌد عبدالحمٌد دمحم مصطفى/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، مواشً

 بلدى مخبز عن 24138 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد على صالح هاله -  119

 على حسن عواطف/ بملن - البهنسا - مزار بنى مركز:  بجهة ، الى نصف

 ، بماله عن 23979 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسن دمحم احمد علً صالح -  111

 ناصر دمحم دمحم دمحم/ بملن - السالم مدرسه: ش- مزار بنً بندر:  بجهة

 فٌما مالبس عن 24111 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات جالل دمحم عصام -  111

 على الحمٌد عبد محمود احمد/  بملن - العباس ابو - مزار بنى مركز:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا

 مغسلة عن 24144 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ثابت علٌمعبدال كمال بدوى -  112

 سٌد دمحم شعبان/بملن-السالم مدرسة:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، سٌارات

 معرض عن 24149 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى راضى فاروق خالد -  113

 لاسم دمحم على دمحم/بملن-رمضان من العاشر:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 24166 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب دمحم حسن احمد -  114

 عٌاد بباوي عٌاد/  بملن ـ اطنٌه ـ مغاغه مركز:  بجهة ،(  تجمٌل ومستحضرات غذائٌه مواد)  تجارٌه توكٌالت

 ورشة عن 24171 برلم 21211315 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سٌد خلف محمود -  115

 عبدالعلٌم ابوغنٌمه كامل/ بملن - النٌل موردة من مستجد: ش - مغاغة بندر:  بجهة ، اخشاب تشغٌل

 حظٌره عن 24195 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد جابر السٌد جٌهان -  116

 جابر ٌونس مرسً فرج/  بملن ـ الشافعً حسٌن عزبه ـ المداور كفر ـ مغاغه مركز:  بجهة ، مواشً

:  بجهة ، بماله عن 24115 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌب حبٌب رضا دمحم -  117

 احمد دمحم عبدالناصر/  بملن ـ االرلم مدرسه: ش ـ مزار بنً بندر



 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

 صحٌه ادوات عن 24161 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والٌم راشد سمٌر امٌره -  118

 محمود حسن علً/  بملن -الزهراء مدرسه امام المحطه شرق -مزار بنً بندر:  بجهة ،

 اكٌاس تصنٌع عن 23981 برلم 21211312 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً احمد فتحً عبدهللا -  119

 علً احمد فتحً/  بملن ـ البلد ابا ـ مغاغه مركز:  بجهة ، بالستٌن

 ، عامه مماوالت عن 23986 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم صابر دمحم -  121

 سٌف سعٌد سٌف هدى/ بملن - ابوجرج - مزار بنى مركز:  بجهة

 اكسسوار عن 23992 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امٌن احمد خالد -  121

 احمد سٌد فرغلى بهٌه/ بملن - البحر طرٌك: ش - مزار بنى بندر:  بجهة ، سٌارات

 مكتب عن 23993 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض اسكندر عاطف كٌرلس -  122

 اسكندر منٌر اشعٌا مٌنا/  بملن - شارونة جزٌرة - مغاغة مركز:  بجهة ، عامه مماوالت

 ، مواشى حظٌرة عن 24111 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم محمود دمحم -  123

 دمحم دمحم محمود عثمان/ بملن -ابشاق - مزار بنى مركز:  بجهة

 حظٌرة عن 24112 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالحمٌد احمد معتز -  124

 السٌد عبدالحمٌد مصطفى/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز:  بجهة ، المواشى لتربٌة

 محل عن 24117 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنور دمحم مصطفى حسن -  125

 ابوالنور دمحم مصطفى/بملن-الجرنوس-مزار بنى مركز:  بجهة ، تنجٌد

 عن 24132 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دكرورى اسماعٌل دكرورى -  126

 - مزار بنى مركز:  بجهة ، ومستلزماته والكمبٌوتر االنترنت وخدمات والحراسه واالمن العماله تورٌد عدا فٌما وتورٌدات مماوالت

 احمد نمر وحٌد شٌماء/  بملن - الفار صندفا

 ، مواشى حظٌره عن 24143 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم حبٌب اٌهاب -  127
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 مواشى حظٌرة عن 24165 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاره فرج لوٌس فٌفً -  128

 توفٌك هنرى فوزٌه/  بملن - الجرنوس دٌر - مغاغة مركز:  بجهة ،

 تجاره عن 24172 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كٌالنى السعدى ناصر صالح -  129
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 كٌالنى السعدى

 مكتب عن 24194 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن ابوالحمد حسن -  131

 احمد حسن ابوالحمد/  بملن ـ مهدي كفر ـ العدوه مركز:  بجهة ، مماوالت

 ، صٌدلٌه عن 24111 برلم 21211321 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن عبداللطٌف دمحم -  131

 علً عبدالرحٌم سٌد/  بملن ـ حسٌن طه: ش من الثورة: ش ـ مغاغه بندر:  بجهة

 ، نجاره ورشه عن 24116 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف حنا صالح ماهر -  132

 حنا صالح امٌر/  بملن ـ الجرنوس دٌر ـ مغاغه مركز:  بجهة

 مواد عن 24131 برلم 21211324 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعٌل عوٌس اسماعٌل -  133

 حافظ عبدالرحمن محاسن/  بملن ـ ابورٌحان: ش ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، غذائٌة

 حظٌرة عن 24141 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً احمد صدلً حمدي -  134

 علً احمد صدلً سٌد/ بملن -فضل الشٌخ -مزار بنً مركز:  بجهة ، مواشً



 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

 حظٌرة عن 24151 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال دمحم علً هوٌدا -  135
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 بٌع عن 24161 برلم 21211331 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد حسٌن دمحم سعد -  136

 السالم عبد دمحم السالم عبد دمحم/ بملن المرور ش - العدوه بندر:  بجهة ،( الكمبٌوتر عدا فٌما) صوت اجهزه وصٌانه

 ، محمول اكسسوار عن 24166 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد دمحم سعٌد بهاء -  137

 على معوض صبحى دمحم/بملن-بورسعٌد: ش-العدوه بندر:  بجهة

 وبٌع تصنٌع عن 13215 برلم 21211325 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم حلمى احمد -  138

 عبدالحلٌم دمحم سمٌر/بملن - زغلول سعد: ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، نظارات شنابر

 وبوٌات حداٌد عن 23966 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد حسن ابراهٌم دمحم -  139

 حماد حسن ابراهٌم/ بملن -جرج ابو-مزار بنً مركز:  بجهة ،

 تشغٌل ورشه عن 23988 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلً حنا محروس امٌر -  141

 مجلً حنا محروس اٌهاب/ بملن -جرج ابو- مزار بنً مركز:  بجهة ، اخشاب

 غٌار لطع عن 23997 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ولٌم سعد ماركو -  141

 مصطفى وشهرته  عبدالرحمن محمود ابراهٌم مصطفى/  بملن - الغربى حسٌبه ابو ترعة ش - مزار بنى بندر:  بجهة ، سٌارات

 العزٌزى

 نصف بلدي مخبز عن 24116 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد حمدي دمحم -  142

 دمحم احمد حمدي/  بملن ـ االشراف بردونه ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، آلً

 تعبئة عن 24131 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس اكلمنطس ابراهٌم رٌنه -  143

 عبدالمنعم على عبدالمنعم/بملن-البحر طرٌك:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، غذائٌه مواد

 عن 24137 برلم 21211319 فى لٌد ، 651110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفة دمحم المجٌد عبد عنتر عالء -  144

 دمحم احمد العزٌز عبد/  بملن -(  المطافى)  المدٌم البلدى المجلس:  ش- مزار بنى بندر:  بجهة ، االدوٌه عدا فٌما اسنان مستلزمات

 حظٌرة عن 24163 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنى رمزى هنرى ٌوحنا -  145

 جمعه فرج لٌاتى ولٌد/ بملن - طنبدى - مغاغة مركز:  بجهة ، مواشى

 مستحضرات عن 24168 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً مرزوق دمحم عاشور -  146

 كمال محمود صبحً/  بملن ـ فضل الشٌخ منشأة ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، تجمٌل

 جاهزة مالبس عن 24174 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فٌصل النبى عبد دمحم -  147

 حسن ٌحًٌ اسالم/  بملن - المحطه:  ش - مغاغة بندر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما ولطاعى جمله

 ، احذٌه عن 24179 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن ابوالحمد امال -  148

 السٌد احمد فاروق ورضا حسٌن/ بملن - الجالء: ش - مزار بنى بندر:  بجهة

:  بجهة ، بماله عن 24186 برلم 21211317 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دانٌال بولس ٌحً سامح -  149

 دانٌال بولس ٌحً/  بملن ـ شارونه جزٌرة ـ مغاغه مركز

 لتربٌه حظٌره عن 24191 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد السٌد رضا -  151

 عبدالوهاب عبدالمجٌد حمدي/  بملن ـ صامت بنً ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، الماشٌه

 حظٌرة عن 24117 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد دمحم فاروق ممدوح -  151

 ابراهٌم مصطفى محسن/ بملن-البلد ابا-مغاغه مركز:  بجهة ، مواشى



 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

 حظٌرة عن 24137 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن الباب فتح حسٌن امل -  152

 دمحم عبدالوهاب دمحم/ بملن - طنبدى - مغاغة مركز:  بجهة ، ماشٌة ةتربٌ

 حظٌرة عن 24132 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد دمحم دمحم السٌد زٌنب -  153

 عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم/ بملن - مالطٌة - مغاغة مركز:  بجهة ، مواشى

 بجهة ، بماله عن 23976 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان لاسم شعبان احمد -  154

 العال عبد على دمحم دمحم/  بملن - المٌس - مزار بنً مركز: 

 زٌوت بٌع عن 24145 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد نجٌب دمحم احمد -  155

 عبدالعزٌز سٌد رافت/بملن-الرحمه مسجد خلف:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، وشحومات

 ورشه عن 24152 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حنٌن ابراهٌم مرٌم -  156

 فكرى حنا عزت/ بملن-فضل الشٌخ-مزار بنى مركز:  بجهة ، نجاره

 فطائر محل عن 24116 برلم 21211323 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعال شعبان جمٌل -  157

 ابوبكر ابراهٌم فاروق محمود/ بملن - الزهور: ش - مغاغة بندر:  بجهة ، وبٌتزا

 منزلٌة ادوات عن 24112 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس شرٌف دمحم عمرو -  158

 اسماعٌل عباس شرٌف دمحم/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز:  بجهة ،

 مماوالت عن 18316 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس حبٌب امٌر ساره -  159

 سعد رزق نجٌب رزق/ بملن - المحكمه: ش- مزار بنى بندر:  بجهة ، عامه

 عن 23978 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالباسط فاطمه -  161

 دمحم عادل محمود/ بملن الجمهورٌه:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزه مالبس

 ورشة عن 23989 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عدلى كامل مصطفى -  161

 دمحم حجازى حسام/ بملن - خالد بنى - مغاغة مركز:  بجهة ، ونجارة دهانات

 مكتب عن 23999 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس بطرس سالمه سهٌر -  162

 حلمً عدلً/  بملن ـ بورسعٌد شارع من متفرع ابوعزٌز: ش ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، االدوٌه عدا فٌما طبٌه مستلزمات تورٌد

 بساده عجٌبه

 تجارة عن 24118 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سٌد حجاج احمد -  163

 عبدالعلٌم ابوغنٌمه كامل/ بملن - النٌل حدٌمة ناحٌة النٌل موردة: ش - مغاغة بندر:  بجهة ، الومٌتال

 مشغوالت عن 24125 برلم 21211318 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان بشرى رفعت بٌشوى -  164

 عبدالنور منسى لٌون لٌدٌا/بملن-الخطاب بن عمر:ش-مغاغه بندر:  بجهة ، فضٌه

 مكتب عن 24138 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه دمحم دمحم دمحم رحاب -  165

 علً الحصول بعد ومستلزماته والكمبٌوتر االنترنت وخدمات والحراسه واالمن العماله تورٌد عدا فٌما وحكومٌه عمومٌه تورٌدات

 علً عوٌس احمد دمحم/  بملن ـ بورسعٌد: ش ـ العدوه بندر:  بجهة ،. االزمه التراخٌص

 عن 24146 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالرحمن عبدالعزٌز حسنه -  166

 دمحم عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز/  بملن - طمبو - مزار بنى مركز:  بجهة ، مواشى حظٌرة

 محل عن 24161 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد دمحم المنعم عبد شٌبوب -  167

 حسن دمحم محمود جمعه/ بملن- البلد ابا- مغاغه مركز:  بجهة ، بماله

 معرض عن 24167 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته اسكندر مرزق عاطف -  168

 الحلٌم عبد جمال دمحم/  بملن - حسٌبه ابو ترعة:  ش - مزار بنى بندر:  بجهة ، رخام



 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

:  بجهة ، بماله عن 24181 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فكري شعبان احمد -  169

 فكري شعبان محسن/  بملن ـ النٌل طرٌك: ش ـ مزار بنً بندر

 بٌع عن 13519 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد كمال محمود دمحم -  171

 الحمٌد عبد مرعى ابراهٌم تامر/  بملن - الهوى ابو - الجرنوس - مزار بنى مركز:  بجهة ، اخشاب

 سٌاحً مخبز عن 24133 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن رجب ممدوح سٌد -  171

 دمحم دمحم المنعم عبد عمر/ بملن- فوزٌه منشٌة - المسلمٌن الشبان: ش- مغاغه بندر:  بجهة ،

 لتفصٌل محل عن 24134 برلم 21211325 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهٌم فؤاد فتحى امجاد -  172

 عوض ابراهٌم ٌوسف/بملن-شارونه-مغاغه مركز:  بجهة ، المالبس

 تموٌنٌه بماله عن 24145 برلم 21211328 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبً ابراهٌم زكً نجاح -  173

 احمد السٌد زكً حمزه/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز:  بجهة ،

 مكتب عن 24147 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسمٌع شتٌوي ناصر احمد -  174

 عبدالسمٌع شتٌوي ناصر/  بملن ـ اشروبة ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، ومماوالت هندسٌة استشارات

 اجهزه بٌع عن 24167 برلم 21211331 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم دمحم مصطفى سعٌد -  175

 مصطفى سعٌد مصطفى/ بملن - العباسٌة - مغاغة مركز:  بجهة ، الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه

:  بجهة ، بماله محل عن 24173 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم سٌد رضا -  176

 زٌد ابو دمحم على هند/ بملن -4رلم الجهاد- العدوه مركز

 معرض عن 19747 برلم 21211311 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  تونى عبدهللا حسن احمد -  177

 دمحم مصطفى دمحم/بملن-اعطو-مزار بنى مركز:  بجهة ، وبطارٌات واطارات سٌارات

 حظٌره عن 23974 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد على مصطفى محمود -  178

 الوهاب عبد محمود فتحى دمحم بملن- طمبو- مزار بنى مركز:  بجهة ، مواشى

 عن 23981 برلم 21211312 فى لٌد ، 4111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد عبدالباسط على اسالم -  179

 ابراهٌم حسن ابراهٌم نجوى/ بملن -للٌنى - المدنى السجل: ش - مغاغة بندر:  بجهة ، زراعٌه وتماوى مبٌدات

 كهربائٌه ادوات عن 23994 برلم 21211313 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسٌن غالب دمحم -  181

 نصرهللا جورجى ماجد/ بملن - حسٌن طه: ش - مغاغه بندر:  بجهة ، حدٌث ودٌكور

:  بجهة ، بماله عن 24121 برلم 21211318 فى لٌد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح وفدي هناء -  181

 علً كامل فرج نفٌسه/ بملن- سالوال-مزار بنً مركز

 غٌار لطع عن 24128 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المادر عبد على امام حمادة -  182

 المادر عبد علً امام احمد/  بملن - الثورة ش - مزار بنى بندر:  بجهة ، موتوسٌكالت

 ، بماله عن 24134 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل محمود مخٌمر دمحم -  183

 صادق عبدالغنى طلبه/ بملن - رمضان من العاشر: ش - مزار بنى بندر:  بجهة

 تصنٌع عن 24139 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌعموب لوٌس فٌكتور رٌمون -  184

 صادق احمد سناء/  بملن ـ توشكً ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، جافه حلوه

 نجاره ورشه عن 24169 برلم 21211315 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهٌم سعد جمال رباب -  185

 دمحم حسٌب ربٌع علً/  بملن ـ البلد اباالولف ـ مغاغه مركز:  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

 جاهزه مالبس عن 24176 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً فؤاد نورهان -  186

 عثمان رشاد سعٌد/  بملن ـ زغلول سعد: ش ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، العسكرٌه المالبس ماعدا

 ، بماله عن 24188 برلم 21211317 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل رمضان اسماعٌل -  187

 عمار علً علً فاٌزه/  بملن ـ المغربً كفر ـ العدوه مركز:  بجهة

 بجهة ، بماله عن 24187 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد خورشٌد حسن اٌمان -  188

 خورشٌد حسن خورشٌد/ بملن- فضل الشٌخ-مزار بنً مركز: 

 24199 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفً احمدصفوت عبدالرحمن -  189

 احمد جاد احمد سالم/  بملن ـ الدٌن شمس ـ ابوجرج ـ مزار بنً مركز:  بجهة ، غذائٌه مواد وتغلٌف تعبئه عن

 تورٌد عن 24142 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد صالح محمود -  191

 ابراهٌم عبدالوهاب احمد صالح/ بملن - الفار صندفا - مزار بنى مركز:  بجهة ، وبصل ثوم

 مواشى حظٌره عن 24163 برلم 21211331 فى ٌدل ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم بدوى طالب -  191

 على احمد ابراهٌم عفاف/ بملن- ابوالعودٌن كفر- مزار بنى مركز:  بجهة ،

 نمل مكتب عن 23971 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى موسى ناجح دمحم -  192

-مزار بنى بندر:  بجهة ،( والدولى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال) الداخلٌه والرحالت

 بٌومى موسى ناجح/بملن-شروق تمسٌم:ش

 عن 23983 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خٌر عوض ٌوسف الحمٌد عبد -  193

 عوض هللا خٌر لسامً/  بملن- ابورجب-شلمام-مزار بنً مركز:  بجهة ، مواشً حظٌره

 مواشً حظٌره عن 24116 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حمٌده احمد اسماء -  194

 عبدالعزٌز رمضان ابراهٌم/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز:  بجهة ،

 عن 24129 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد برٌن العظٌم عبد عمرو -  195

 العزٌز عبد برٌن العظٌم عبد عدلى/  بملن - اشروبة - مزار بنى مركز:  بجهة ، مواشى حظٌرة

 ورشه عن 24162 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم -  196

 عبدهللا دمحم دمحم صباح/بملن-النٌل طراد:ش-مغاغه بندر:  بجهة ، نجاره

 حظٌرة عن 24193 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب عبدالعظٌم رضا احمد -  197

 هللا جاب ابراهٌم صالح/  بملن ـ واللمس بنً ـ مغاغه مركز:  بجهة ، ماشٌه تربٌه

 محل عن 24115 برلم 21211322 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصف ٌونان توفٌك هارون -  198

 عبدالعظٌم رمضان بشٌر/ بملن - السنمورٌة دٌر - مزار بنى مركز:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 عن 24124 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم احمد زغلول النبً عبد -  199

 سعٌد احمد ٌحً/ بملن-حلف بنً-مغاغه مركز:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 عن 24135 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعلٌم رمضان مبرون حجاج -  211

 عبدالعلٌم رمضان مبرون/بملن-خلف بنى-مغاغه مركز:  بجهة ، ماشٌه تربٌه حظٌره

 حظٌلرة عن 24136 برلم 21211325 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض زكً هللا عبد خلف -  211

 السٌد عبد وحشً ابو عفٌفه/ بملن -عزٌز ابو منشاة-مزار بنً مركز:  بجهة ، مواشً

 حظٌرة عن 24152 برلم 21211329 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دكروري عامر جمال رضا -  212

 دكرورى عامر جمال/ بملن - صفانٌه - العدوة مركز:  بجهة ، مواشً



 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

 مواد عن 24146 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربٌنى السٌد الشحات السٌد -  213

 على فتحى عطٌه/ بملن-5 رلم لاماال- العدوه مركز:  بجهة ، بناء

 جاهزه مالبس عن 24149 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم توفٌك صبحى اسالم -  214

 احمد عبدالغنى فوزٌه/ بملن - حٌدر عطف - العدوة مركز:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما) 

 استٌراد مكتب عن 24112 برلم 21211322 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم لطب محمود -  215

 ، والواردات الصادرات على العامه للرلابه المنظمه والموانٌن للوائح طبما6 المجموعه من36 والفمره19 مجموعه عدا فٌما وتصدٌر

 بٌومى موسى ناجح/ بملن  الشروق تمسٌم -مزار بنى بندر:  بجهة

 ورشه عن 23987 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اٌوب منٌر محروس رامز -  216

 غبروش حنا مٌري رضا/  بملن ـ رمضان من العاشر: ش ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، سٌارات كهرباء

 بٌع عن 24111 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجٌد عبدالرازق دمحم اٌمان -  217

 عبدالجٌد عبدالرازق دمحم/  بملن ـ الماٌات ـ العدوه مركز:  بجهة ، المشه

)  كافٌه عن 24119 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبٌب نصٌف عٌد عماد -  218

 5 رلم: ش - مزار بنى بندر:  بجهة ،(  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد ومستلزمات والكمبٌوتر االنترنت خدمات فٌماعدا

 سمعان رسمى سمعان/ بملن - التامٌنات امام فهٌم حنا مستشفى بحرى

 فٌما مالبس محل عن 24142 برلم 21211319 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم فالح دعاء -  219

 ابوالعال احمد دمحم دمحم/  بملن ـ الجدامً زاوٌه ـ مغاغه مركز:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا

 بٌع عن 24173 برلم 21211315 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البارودي احمد محمود احمد خالد -  211

 مرسى ابراهٌم نجاح/بملن-بورسعٌد:ش-مزار بنى بندر:  بجهة ، اطارات وتصلٌح

 عن 24181 برلم 21211316 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح مصطفً المعتصم دمحم حسٌن -  211

 اللطٌف عبد نجٌب كرم/ بملن -خالد بنً -مغاغه مركز:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 معرض عن 24198 برلم 21211318 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطب دمحم عادل رحاب -  212

 مصطفى رشوان جمعه ورثه/ بملن المساكن امام البساتٌن: ش- مزار بنى بندر:  بجهة ، الكمبٌوتر عدا فٌما كهربائٌه اجهزه

 ، المشه بٌع عن 24118 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على طه دمحم سعودى -  213

 حسن احمد على سٌد/ بملن - ابشاق - مزار بنى كزمر:  بجهة

 عن 24114 برلم 21211323 فى لٌد ، 711110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد بكر ابو نصر احمد -  214

 الوهاب عبد بكر ابو نصر ورثة/ بملن-الصعاٌده عزبة-مغاغه بندر:  بجهة ، مواشً حظٌرة

 حظٌره عن 24127 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد حسٌن حمدى محسن -  215

 سٌد صالح دمحم فاٌزه/ بملن- واللمس بنى- مغاغه مركز:  بجهة ، مواشى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  طعام ملح وتعبئة طحن  ،  شركة   وشرٌكه ظاٌط عبدالعظٌم فولً سٌد/  شركة -  1

 ورثه/  بملن ـ الفوالة ـ علً الحاج جامع: ش ـ مزار بنً بندر:  بجهة ، طعام ملح وتعبئة طحن عن ، 24128 برلم 21211324

 صاٌم احمد منى



 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

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  بالمطع معادن تشكٌل ورشة  ،  شركة   وشرٌكه اسحك ٌوسف اسحك وجٌه/ شركه -  2

 اسحك وجدى/ بملن -االبراهٌمٌه شارع - مزار بنى مركز:  بجهة ، بالمطع معادن تشكٌل ورشة عن ، 24159 برلم 21211331

 ٌوسف

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  تموٌنٌه بماله  ،  شركة   دمحم عبداللطٌف ودمحم عبداللطٌف دمحم انور/ شركه -  3

 دمحم عبدالجواد سمٌحه/ بملن - فوزٌه منشٌه - مغاغة بندر:  بجهة ، تموٌنٌه بماله عن ، 24154 برلم 21211329

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   22164:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفً كامل عاطف رحاب   - 1

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/1 وبتارٌخ 8271 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   22115:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا حسٌن عبدهللا احمد   - 2

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/1 وبتارٌخ 8273 رلم محو بامر شطب

 تم   21211311 تارٌخ وفى ،   19482:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الوهاب عبد الواحد عبد الوهاب عبد   - 3

 للوفاه وذلن 2121/3/1 بتارٌخ 8272 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   23893:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم صالح غنٌم عصام   - 4

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/2  بتارٌخ  8275  رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   23164:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العبد عبدهللا عٌد هانً   - 5

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/2 وبتارٌخ 8276 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   15381:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ونٌس خلٌل اسحك صلٌب   - 6

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/3 تارٌخ فً 8277 رلم محو بأمر شطب

 تم   21211313 تارٌخ وفى ،   18292:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدٌن كمال الموجود عبد المنعم عبد شرٌف   - 7

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/3 وبتارٌخ 8278 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   4239:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد مؤمن هناء   - 8

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/3 بتارٌخ 8279 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   23219:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحمٌد خلف تموى   - 9

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/3  بتارٌخ  8281  رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   8752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حافظ ٌوسف محمود   - 11

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/3 تارٌخ فً 8281 رلم محو بأمر



 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/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   21755:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دكرورى اسماعٌل دكرورى   - 11

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/4 وبتارٌخ 8283 رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   13269:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم احمد طارق   - 12

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/7 وبتارٌخ 8288 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   9429:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالحمٌد سعد ولٌد   - 13

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/7 تارٌخ فً 8291 رلم محو بأمر شطب

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   18271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم الحمٌد عبد سامً محمود منً   - 14

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/7 وبتارٌخ8284 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   21838:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العزٌز عبد فهمى هالل هٌام   - 15

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/7 بتارٌخ 8286 رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   16135:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود السٌد دمحم على   - 16

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/7 وبتارٌخ 8285 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   19328:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم صالح اسماء   - 17

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/7 بتارٌخ 8287 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   6335:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس حنا عزٌز صدلى   - 18

 التجارة لالعتزال وذلن 2121/3/7 بتارٌخ 8289 رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   15432:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم انور دمحم محمود   - 19

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/8 وبتارٌخ 8292 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   8912:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم عبدالحلٌم هاشم   - 21

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/8 وبتارٌخ 8296 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 رٌختا وفى ،   11215:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  معوض على شحاته عزه   - 21

 للوفاة وذلن 2121/3/8 بتارٌخ 8291 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   7527:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن دمحم صدٌك عزٌز   - 22

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/8 تارٌخ فً 8293 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   23238:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالفتاح دمحم شعبان   - 23

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/8  بتارٌخ  8295  رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   21571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الباب فتح حسن مختار كرٌمه   - 24

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/8 تارٌخ فً 8294 رلم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   17351:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم ابوالحسن ربٌع   - 25

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/8 تارٌخ فً 8297 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   21373:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمٌلى محمود فرٌد ربٌع   - 26

 التجارة لالعتزال وذن 2121/3/9 بتارٌخ 8298 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   16399:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس ابراهٌم جرجس عماد   - 27

 عنه لالستغناء وذلن 2121/9/3 تارٌخ فً 985 رلم بتأشٌره شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   15963:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الوهاب عبد العنٌن ابو عالء   - 28

 التجارة لالعتزال وذلن 2121/3/9 ٌخبتار 8313 رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   13564:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جرجس ابراهٌم جرجس سمٌر   - 29

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/9 وبتارٌخ 8299 رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   18551:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد دمحم عادل رضوي   - 31

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/9 وبتارٌخ8311 رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   19222:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  متولى سٌد جمعه عبٌر   - 31

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/9 بتارٌخ 8311 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   14136:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هرٌدى محمود صابر احمد   - 32

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/11  بتارٌخ  8314  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   21589:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد السٌد رضا   - 33

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/11  بتارٌخ  8316  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   21588:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالعلٌم دمحم رحاب   - 34

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/11 وبتارٌخ 8315 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   23133:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالحمٌد فتحً دمحم   - 35

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/11 وبتارٌخ 8319 رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   22685:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم علً ٌاسمٌن   - 36

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/11 وبتارٌخ 8318 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   23144:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد دمحم عاطف   - 37

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/11  بتارٌخ  8317  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   22251:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل كامل ٌعموب ابراهٌم   - 38

 التجارة لالعتزال وذلن 2121/3/14 بتارٌخ 8313 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   21991:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نعٌم صموٌل رومانً   - 39

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/14 تارٌخ فً 8312 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   18948:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الحمٌد عبد عماد موسى   - 41

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/15 وبتارٌخ 8315 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   11411:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا زكى جرجس سمٌر   - 41

 هالتجار العتزال وذلن 2121/3/15 وبتارٌخ8314 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   17365:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن احمد عبدالوهاب نادٌه   - 42

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/16 تارٌخ فً 8317 رلم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   13875:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد توفٌك ابراهٌم جمال   - 43

 النتجاره العتزال وذلن 2121/3/16 تارٌخ فً 8318 رلم محو بأمر شطب  السجل

 تم   21211316 تارٌخ وفى ،   22116:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح مصطفى المعتصم دمحم حسٌن   - 44

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/16 تارٌخ فً 8316 رلم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   13632:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن شعبان سعداوى مدحت   - 45

 التجارة لالعتزال وذلن 2121/3/16 بتارٌخ 8319  رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   7789:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على سٌد على ولٌد   - 46

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/17  بتارٌخ   8321  رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   23126:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌاد شحاته رؤوف عادل   - 47

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/17 وبتارٌخ 8321 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   21849:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صمر دمحم صابر احمد   - 48

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/18 تارٌخ فً 8327 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   22672:  برلم لٌده كسب  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم على سٌد دمحم   - 49

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/18  بتارٌخ  8324  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   9268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عوض صالح بشري سوسنه   - 51

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/18 تارٌخ فً 8325 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   6961:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالحى دمحم صباح   - 51

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/18 وبتارٌخ 8326 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   22248:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابراهٌم سٌف سٌد   - 52

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/18  بتارٌخ  8323  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   19718:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد دمحم احمد ماهر   - 53

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/21  بتارٌخ  8329  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   14125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد حسن دمحم عربى   - 54

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/21 وبتارٌخ 8328 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   19834:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان ٌنحس ابوزٌد حسونه   - 55

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/22 وبتارٌخ8331 رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   17654:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا ابراهٌم توفٌك عٌد   - 56

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/22 تارٌخ فً 8331 رلم محو بأمر شطب

 تم   21211323 تارٌخ وفى ،   18571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زٌد ابو الوهاب عبد دمحم الوهاب عبد   - 57

 التجارة لالعتزال وذلن 2121/3/23 بتارٌخ 8334 رلم المحو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   21136:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم دمحم اٌمان   - 58

 التجارة عتزال لال وذلن 2121/3/23 بتارٌخ 8333 رلم المحو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   21671:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسٌن سٌد اسماء   - 59

 التجاره العتزالها وذلن 2121/3/23 تارٌخ فً 8332 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   11861:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد شعبان لاسم رزق   - 61

 عنه لالستغناء وذلن 2121/3/23 تارٌخ فً 1143 رلم بتأشٌره شطب

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   24112:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد عبدالحمٌد احمد معتز   - 61

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/24 تارٌخ فً 8335 رلم محو بأمر شطب



 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   21211324 تارٌخ وفى ،   22617:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الواحد عبد دمحم فاروق دمحم   - 62

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/24 تارٌخ فً 8341 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   9184:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بٌومى عبدالرحمن دمحم احمد   - 63

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/24  ٌخبتار  8338  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   21951:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالحمٌد دمحم احمد   - 64

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/24 وبتارٌخ 8337 رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   15114:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على على دمحم دمحم   - 65

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/24  بتارٌخ  8336  رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   17841:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد احمد جمال رضا   - 66

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/24  بتارٌخ  8341  رلم محو بامر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   19161:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد دمحم احمد عبدهللا   - 67

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/24 وبتارٌخ 8339 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   14143:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على حسن عواطف   - 68

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/24 تارٌخ فً 8342 رلم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   14143:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على حسن عواطف   - 69

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/24 تارٌخ فً 8342 رلم ومح بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   11688:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فلتس بطرس سمٌر رومان   - 71

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ 8348 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   21782:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنٌن حنا اسحك حنان   - 71

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ 8347 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   9813:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصٌف غطاس نبٌل مٌنا   - 72

 التجاره العتزال وذلن2121/3/25 وبتارٌخ8346 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   19312:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم محارب دمحم اٌمن   - 73

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/25  بتارٌخ  8352  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   22157:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً مهنً صالح احمد   - 74

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ8351 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   12113:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بولس زكى عازر محب   - 75

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ 8345 محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   16991:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌه منٌر عدلى نشوى   - 76

 التجاره العتزال وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ8351 رلم محو بامر شطب

 بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   8181:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن دمحم حلمى   - 77

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/25  بتارٌخ  8349  رلم محو

 تم   21211325 تارٌخ وفى ،   17691:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم الصمد عبد الباسط عبد كرٌمان   - 78

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/25 وبتارٌخ 8343 رلم محو بامر شطب  السجل شطب/محو



 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

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   18531:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حامد ابراهٌم احمد ناجح   - 79

 التجاره العتزال وذلن2121/3/25 وبتارٌح8344 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   21158:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن زٌد ابو رمضان هدى   - 81

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/28 تارٌخ فً 8353 رلم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   22836:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بٌومً عبدالنبً جمعه دمحم   - 81

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/28 وبتارٌخ 8354 رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   23131:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بركات عبدالعزٌز غرٌب حمدٌه   - 82

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/28  بتارٌخ  8356  رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   12352:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفتاح على سباق سٌد   - 83

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/28  بتارٌخ  8355  رلم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ فىو ،   15459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد عبدهللا مختار حنان   - 84

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/29 تارٌخ فً 8359 رلم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   15459:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد هللا عبد مختار حنان   - 85

 عنه لالستغناء وذلن 2121/3/29 تارٌخ فً 8361 رلم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   16996:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسحك هنرى صموئٌل سامى   - 86

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/29  بتارٌخ  8357  رلم محو بامر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   4833:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن كامل على لٌلى   - 87

 التجارة العتزالها وذلن 2121/3/29 وبتارٌخ 8362 رلم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   11296:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد كامل دمحم جٌهان   - 88

 التجاره العتزال وذلن  2121/3/29  بتارٌخ  8361  رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   22258:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دكروري عامر جمال رضا   - 89

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/29 وبتارٌخ 8358 رلم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   21334:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجٌد صالح حسن علً   - 91

 عنه لالستغناء وذلن  2121/3/31  بتارٌخ  1269  رلم بتاشٌره شطب

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   21366:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عزمى سامى هللا عبد   - 91

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/31 وبتارٌخ 8363 رلم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   13543:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم حسنى باهلل المعتصم   - 92

 التجارة العتزال وذلن 2121/3/31 وبتارٌخ 8364 رلم محو بامر شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  22312 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غبلاير شحاته ٌوسف اشرف -  1

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  23786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عبدالظاهر احمد امال -  2

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  12681 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سمحى صفوت سمحى -  3

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  16639 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغفار عبد ابوالماسم طه دمحم -  4

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  21154 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن هللا عبد محمود حسٌن -  5

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  13519 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد كمال محمود دمحم -  6

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  16483 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جرجس شحاته عادل صموئٌل -  7

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  17491 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سعٌد دمحم دمحم على احمد -  8

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  23938 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صالح عزٌز بباوى مٌالد -  9

  جنٌه  451110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  19159 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  امٌن السالم عبد على شٌماء -  11

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  21739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد ممدوح دمحم -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  22114 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الكرٌم عبد الجواد عبد احمد مصطفى -  12

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  17461 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌكائٌل العظٌم عبد احمد عثمان -  13

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  16912 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمادر احمد عباس رضا -  14

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  8427 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اللطٌف عبد عوٌس رضا -  15

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  23816 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم دمحم حسن -  16

  جنٌه  11151110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  22514 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  معتوق السٌد محمود منً -  17

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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  21211311 ، تارٌخ وفً  23239 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌفه سعد غنٌم عبدالوهاب -  18

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  6863 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد على ابراهٌم رضا -  19

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  16511 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى الوهاب عبد حسنى الهام -  21

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  8414 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم مصطفى دمحمفهمى ربٌع -  21

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  11181 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا اسحك لطٌف اٌمن -  22

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  14164 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد طلب رىصب جمال -  23

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  23979 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محسن دمحم احمد علً صالح -  24

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  12211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوزٌد عبدالشافى صالح دمحم -  25

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

 المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  16397 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحلٌم عبد الرازق عبد احمد ابراهٌم -  26

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  18167 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم حمدان احمد -  27

  جنٌه  451110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  11849 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صلٌب عٌاد حنا رضا -  28

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  17125 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم وهبه محمود احمد -  29

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  21423 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم محمود احمد -  31

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  18582 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم محمود جاسر -  31

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  16898 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم فاروق عالء احمد -  32

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  23711 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد جاد احمد فاطمه -  33

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  9227 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا حنٌن مرٌم -  34

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  21648 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم دمحم عادل نورهان -  35

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  23883 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم عبدهللا عصام -  36

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  15425 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بباوى عٌاد عزٌز جورج -  37

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  7933 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مترى حكٌم فرانكو اٌهاب -  38

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  5367 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم كامل عبدهللا شرٌف -  39

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  23916 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعظٌم دمحم صبحى ولٌد -  41

  جنٌه  121110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  17148 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحلٌم عبد احمد راجح فاطمه -  41

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد حسن ابراهٌم دمحم -  1

 حماد حسن ابراهٌم/ بملن -جرج ابو-مزار بنً مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف مهدى انور سعدٌه -  2

  محمود حسن رمضان/بملن-الغرباوى-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز دمحم مصطفى علٌه -  3

  عبدالعزٌز دمحم عبدالحمٌد ٌحى/ بملن-العملٌه-العدوه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعال عزمى محمود -  4

  اسماعٌل عثمان شعبان/بملن-الشوانى:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 صفو,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23641    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد عوٌس ممدوح مروه -  5

 (احمد انور ناجح دمحم/بملن-العمومى الطرٌك-المٌس-مزار بنى مركز)بجعله النشاط عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن بٌومً جمال -  6

 احمد ابراهٌم ابوالنور عبٌر/ بملن - الشوانً:  ش -مغاغه بندر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن على مصطفى -  7

  ابراهٌم دمحم على/بملن-طمبو-مزار بنى مركز بجعله العنوان بٌانات تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى موسى ناجح دمحم -  8

  بٌومى موسى ناجح/بملن-شروق تمسٌم:ش-مزار بنى بندر ،



 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 21211311 تارٌخ وفً 19747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تونى هللا عبد حسن  احمد -  9

 دمحم/بملن-اعطو-مزار بنى مركز-بعنوان-وبطارٌات واطارات سٌارات معرض)نشاط اخرعن رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 (دمحم مصطفى

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم حسن -  11

  مصطفى على سٌد رشدى/ بملن - العباسٌه- مغاغه مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 21135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسن اسماعٌل دمحم -  11

 (حسن علً سعد/ بملن- صندفا- مزار بنً مركز)  بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن الوهاب عبد سعاد -  12

 حسٌن دمحم فوزي/ بملن - لفادة-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد على مصطفى محمود -  13

  الوهاب عبد محمود فتحى دمحم بملن- طمبو- مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 19747    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تونى عبدهللا حسن احمد -  14

  دمحم مصطفى دمحم/بملن-اعطو-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم غزاوى طه -  15

  ابراهٌم فؤاد صالح احمد/ بملن- الٌوسفى منشاه- مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 23969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده دمحم السٌد الهادى عبد -  16

  حماده دمحم السٌد عٌد/ بملن- جمعه ابو عزبه- جرج ابو- مزار بنى زمرك ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23711    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جاد احمد فاطمه -  17

 ( احمد جاد احمد عواطف/ بملن - الدٌن شمس - ابوجرج - مزار بنى مركز)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسن دمحم احمد علً صالح -  18

  ناصر دمحم دمحم دمحم/ بملن - السالم مدرسه: ش- مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان لاسم شعبان احمد -  19

  العال عبد على دمحم دمحم/  بملن - المٌس - مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد فتحً عبدهللا -  21

 علً احمد فتحً/  بملن ـ البلد ابا ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل سٌد صالح زٌنب -  21

  محمود فوزى مصطفى/ بملن - رٌاض عبدالمنعم: ش 32 - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالباسط على اسالم -  22

 ابراهٌم حسن ابراهٌم نجوى/ بملن -للٌنى - المدنى السجل: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا خٌر عوض ٌوسف الحمٌد عبد -  23

 عوض هللا خٌر لسامً/  بملن- ابورجب-شلمام-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه تاوضروس ٌوسف عباس -  24

 والبهنسا سوٌف بنى مطران اثناسٌوس االنبا/ بملن - بورسعٌد: ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 23978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالباسط فاطمه -  25

 دمحم عادل محمود/ بملن الجمهورٌه:ش-مزار بنى بندر ،:   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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلً حنا محروس امٌر -  26

 مجلً حنا محروس اٌهاب/ بملن -جرج ابو- مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن احمد خالد -  27

  احمد سٌد فرغلى بهٌه/ بملن - البحر طرٌك: ش - مزار بنى بندر ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بربر علً سٌد شعبان -  28

  المحلٌه الوحده/  بملن ـ حسٌن طه: ش ـ مغاغه بندر ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم دمحم احمد -  29

 مصطفى دمحم دمحم/  بملن ـ الجمهورٌه: ش ـ مغاغه بندر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 14728    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى دمحم اشرف -  31

 ( احمد جاد احمد سالم/ بملن - الدٌن شمس - مزار بنى مركز)  بجعلها الملكٌه بٌانات تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرلص بطرس مرعى ٌوستٌنا -  31

  اٌوب صلٌب ٌعموب/  بملن - صامت بنى - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالمجٌد صفوت دمحم -  32

 دمحم احمد حسن دمحم/  بملن ـ الكنٌسه: ش ـ مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اٌوب منٌر محروس رامز -  33

 غبروش حنا مٌري رضا/  بملن ـ رمضان من العاشر: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌف دمحم زكً عمر دمحم -  34

 دمحم زكً عمر عمرو/ بملن - ساللوس -العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 19522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جاد احمد عواطف -  35

 (  احمد جاد احمد عواطف/ بملن - الدٌن شمس - مزار بنى مركز)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حسٌن غالب دمحم -  36

 نصرهللا جورجى ماجد/ بملن - حسٌن طه: ش - مغاغه بندر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عدلى كامل مصطفى -  37

 دمحم حجازى حسام/ بملن - خالد بنى - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز -  38

 محمود دمحم شادٌه/ بملن - العمده مخبز: ش - المٌس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم صابر دمحم -  39

 سٌف سعٌد سٌف هدى/ بملن - ابوجرج - مزار بنى مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 23993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض اسكندر عاطف كٌرلس -  41

  اسكندر منٌر اشعٌا مٌنا/  بملن - شارونة جزٌرة - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادي احمد عٌد عالء -  41

  سعد رمضان خمٌس/  بملن ـ الصالحٌن كفر ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سٌد حجاج احمد -  42

 عبدالعلٌم ابوغنٌمه كامل/ بملن - النٌل حدٌمة ناحٌة النٌل موردة: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر



 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 21211314 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس دمحم انور دمحم -  43

 عبدالحافظ سعد خلف هند/  بملن ـ االشراف بردونه ـ مزار بنً مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد عبدالرازق دمحم اٌمان -  44

 عبدالجٌد عبدالرازق دمحم/  بملن ـ الماٌات ـ العدوه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظٌم دمحم على عبدالرحمن -  45

 احمد عبدالعظٌم دمحم على/ بملن - الشافعى حسٌن عزبه - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌم دمحم وائل -  46

  سلٌم دمحم سلٌم مصطفى/  بملن ـ االشراف بردونه ـ مزار بنً مركز

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرفات جالل دمحم عصام -  47

  على الحمٌد عبد محمود احمد/  بملن - العباس ابو - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم محمود دمحم -  48

 دمحم دمحم محمود عثمان/ بملن -ابشاق - مزار بنى مركز

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنهابى على ربٌع احمد -  49

 مصطفى مصطفى حسن/  بملن - عنتر: ش الكٌلو عزبه - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد حمدي دمحم -  51

 دمحم احمد حمدي/  بملن ـ االشراف بردونه ـ مزار بنً مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسمٌع علً احمد -  51

 دمحم عبدالسمٌع علً خمٌس/  بملن ـ الناصرٌة ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 23999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس بطرس سالمه سهٌر -  52

 بساده عجٌبه حلمً عدلً/  بملن ـ بورسعٌد شارع من متفرع ابوعزٌز: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 23997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ولٌم سعد ماركو -  53

 مصطفى وشهرته  عبدالرحمن محمود ابراهٌم مصطفى/  بملن - الغربى حسٌبه ابو ترعة ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 العزٌزى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم على شعبان -  54

 دمحم احمد على/ بملن - مالطٌة - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 23998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعظٌم فتحى عرفات -  55

 على عبدالعظٌم فتحى دمحم/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد علً احمد عبدالرحمن -  56

 عبداللطٌف ٌوسف بدوي/  بملن ـ للفتٌات الدٌنً المعهد خلف بورسعٌد: ش ـ مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالنور دمحم مصطفى حسن -  57

  ابوالنور دمحم مصطفى/بملن-الجرنوس-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شافعً صالح سٌد -  58

 عبدالعظٌم عبدهللا سمٌحه/  بملن ـ مالطٌه ـ مغاغه مركز ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد زكً الحمٌد عبد زكً -  59

 الوهاب عبد احمد ناصر/ بملن -الدلٌل نزلة-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف



 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 21211317 تارٌخ وفً 24113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد عمر اسالم -  61

  علً العظٌم عبد رفعت/ بملن-الكوثر مدرسه: ش المحطه شرق - مزار بنً بندر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالحمٌد احمد معتز -  61

 السٌد عبدالحمٌد مصطفى/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمٌده احمد اسماء -  62

  عبدالعزٌز رمضان ابراهٌم/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد برٌن العظٌم عبد عمرو -  63

  العزٌز عبد برٌن العظٌم عبد عدلى/  بملن - اشروبة - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلمامى احمد رضا بالل -  64

  شلمامى احمد رضا/  بملن - السنارٌة - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب نصٌف عٌد عماد -  65

 سمعان رسمى سمعان/ بملن - التامٌنات امام فهٌم حنا مستشفى بحرى 5 رلم: ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ثابت مورٌس مٌالد -  66

  عبدهللا فكرى ناجى/بملن-بورسعٌد:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دكرورى اسماعٌل دكرورى -  67

  احمد نمر وحٌد شٌماء/  بملن - الفار صندفا - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته سٌد شحاته صابر -  68

 عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز/ بملن - االنجٌلٌه الكنٌسه: ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صالح وفدي هناء -  69

  علً كامل فرج نفٌسه/ بملن- سالوال-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المادر عبد على امام حمادة -  71

  المادر عبد علً امام احمد/  بملن - الثورة ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصف صادق بشرى نجٌب -  71

  بشرى نجٌب بٌشوى/بملن-المٌاه محطة بجوار البحر طرٌك-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان بشرى رفعت بٌشوى -  72

 عبدالنور منسى لٌون لٌدٌا/بملن-الخطاب بن عمر:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً حسن مختار مصطفى -  73

 دمحم محمود حسان احمد/  بملن ـ البساتٌن: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 3618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على فهمى رجب -  74

 ( شلمامى مصطفى مها ـ بملن ـ البلد ابا ـ مغاغه مركز)  بجعله النشاط عنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس اكلمنطس ابراهٌم رٌنه -  75

  عبدالمنعم على عبدالمنعم/بملن-البحر طرٌك:ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض صادق حكٌم سامى -  76

 - حسٌن طه: ش - مغاغة بندر)  وبعنوان(( مفاتٌح صناعه)معادن تشغٌل ورشه)  نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 ( عطٌه عبدالسٌد منصور/ بملن



 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 21211318 تارٌخ وفً 24121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشهٌد حنا عادل مدحت -  77

  خلٌل حنا اسحك فٌبً/  بملن ـ البحر طرٌك السالم جامع: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد دمحم العظٌم عبد محمود -  78

 سلٌمان فولً احمد/ بملن- السالم مسجد من بالمرب الثوره:ش - مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 13535    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض صادق حكٌم سامى -  79

 عطٌه عبدالسٌد منصور/ بملن - حسٌن طه: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً كامل دمحم ولٌد -  81

 علً كامل دمحم/  بملن ـ صامت بنً ـ مزار بنً مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب لوٌس فٌكتور رٌمون -  81

 صادق احمد سناء/  بملن ـ توشكً ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم فالح دعاء -  82

 ابوالعال احمد دمحم دمحم/  بملن ـ الجدامً زاوٌه ـ مغاغه مركز

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود مخٌمر دمحم -  83

 صادق عبدالغنى طلبه/ بملن - رمضان من العاشر: ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج دمحم حمدى على -  84

  السٌد دمحم على/  بملن - الفوالة  - مزار بنى بندر ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة دمحم المجٌد عبد عنتر عالء -  85

  دمحم احمد العزٌز عبد/  بملن -(  المطافى)  المدٌم البلدى المجلس:  ش- مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم دمحم دمحم رحاب -  86

 علً عوٌس احمد دمحم/  بملن ـ بورسعٌد: ش ـ العدوه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مجلى حلمى ودٌع جورج -  87

 فام مجلى حلمى ودٌع/ بملن - برمشا - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غباش دمحم احمد دمحم علً -  88

 محمود دمحم عبدالرازق/  بملن ـ ابوجرج ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 19211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد زكى فتحى رضا -  89

 - عبدالناصر جمال: ش - العدوة بندر) وبعنوان( ومجوهرات مصوغات بٌع) نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 ( طه احمد رشاد عطٌه/ بملن

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 24135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمٌلً عمٌلً دمحم هانم -  91

 الجواد عبد سعٌد الرب جاد/ بملن -السالم -مزار بنً مركز ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 22773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على نصر دمحم -  91

  خلٌفه صادق مندور نبٌل/  بملن - البجهور - العدوه مركز بجعله النشاط عنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 19211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد زكى فتحى رضا -  92

 طه احمد رشاد عطٌه/ بملن - اصرعبدالن جمال: ش - العدوة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى راضى فاروق خالد -  93

  لاسم دمحم على دمحم/بملن-رمضان من العاشر:ش-مزار بنى بندر ،:   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,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 15326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌحه جرجس منصور -  94

  سٌحه جرجس مٌنا/بملن-مسعود الشٌخ-العدوه مركز بجعله العنوان بٌانات تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم حبٌب اٌهاب -  95

  امٌن دمحم احمد/بملن-الجندٌه-مزار بنى مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته حنٌن ابراهٌم مرٌم -  96

  فكرى حنا عزت/ بملن-فضل الشٌخ-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت عبدالعلٌم كمال بدوى -  97

  سٌد دمحم شعبان/بملن-السالم مدرسة:ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق على حسن رجب -  98

  مرزوق على احمد رضا/بملن-النٌل موردة: ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لملوم نادى عٌد صالح -  99

  دوٌب لملوم نادى عٌد/بملن-بشت ابو-مغاغه مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم رشدي لملوم خالد -  111

  عبدالرحٌم رشدي لملوم/  بملن ـ حجاج معصرة ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادروس شاكر مٌالد عماد -  111

 ٌعموب صموئٌل سهٌر/  بملن - السالم:  ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد نجٌب دمحم احمد -  112

 عبدالعزٌز سٌد رافت/بملن-الرحمه مسجد خلف:ش-مزار بنى بندر ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالرحمن عبدالعزٌز حسنه -  113

 دمحم عبدالعزٌز حسن عبدالعزٌز/  بملن - طمبو - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن النصر سٌف فتحى محمود -  114

 جابر حسن النصره سٌف فتحى/  بملن - الشافعى حسٌن عزبة - اطنٌة - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برسوم كامل برسوم كامل -  115

  برسوم كامل برسوم/بملن-ابوجرج-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود الساٌح وائل -  116

 مصطفى دمحم صالح/ بملن - 4 رلم الجهاد - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الباب فتح على احمد اشرف -  117

  هللا فتح على احمد رمضان/  بملن دهروط مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد حجازى هٌثم -  118

  احمد دمحم وداد/بملن-الشافعى:ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصلوح عبداللطٌف مصلوح دمحم -  119

  ابراهٌم عبدالوهاب سعد هاشم ام/بملن-خلف بنى-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى رمزى هنرى ٌوحنا -  111

 جمعه فرج لٌاتى ولٌد/ بملن - طنبدى - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر



 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 21211311 تارٌخ وفً 24156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً فوزي احمد تامر -  111

 علً فوزي احمد دمحم/ بملن -ابشاق-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى دمحم دمحم خالد -  112

  بٌومى دمحم دمحم/بملن-ابطوجة-مزار بنى مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌدالفولى دمحم محمود فاٌز -  113

 جابر دمحم نعمه/ بملن - الجرنوس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد دمحم المنعم عبد شٌبوب -  114

 حسن دمحم محمود جمعه/ بملن- البلد ابا- مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 24162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم -  115

  عبدهللا دمحم دمحم صباح/بملن-النٌل طراد:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظٌم دمحم على عبدالرحمن -  116

 ( السٌد احمد عبدالعظٌم محمود/ بملن - الرحمانٌه - مغاغه مركز)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً مرزوق دمحم عاشور -  117

 كمال محمود صبحً/  بملن ـ فضل الشٌخ منشأة ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب دمحم حسن احمد -  118

 عٌاد بباوي عٌاد/  بملن ـ اطنٌه ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته اسكندر مرزق عاطف -  119

  الحلٌم عبد جمال دمحم/  بملن - حسٌبه ابو ترعة:  ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 19185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود دمحم عٌد -  121

 حسن احمد كامل بهٌه/  بملن ـ العباسٌه ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 19185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد محمود دمحم عٌد -  121

 بهٌه/  بملن ـ العباسٌه ـ مغاغه مركز)  بعنوان موتوسٌكالت غٌار لطع نشاط عن المحافظه نفس جدٌد فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 ( حسن احمد كامل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 24165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاره فرج لوٌس فٌفً -  122

  توفٌك هنرى فوزٌه/  بملن - الجرنوس دٌر - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 23861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌونس العدوى دمحم حجاج -  123

 ( السٌد احمد السٌد رلٌه/بملن-عبده دمحم:ش-العدوه بندر) بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كٌالنى السعدى ناصر صالح -  124

  كٌالنى السعدى ناصر/بملن-رمضان من العاشر:ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنوسً الدرٌمً دمحم فاطمه -  125

 توفٌك عطٌه سنوسً/  بملن-مجلً نجع -الجرنوس-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان زكى اٌناس -  126

 حسن على دمحم سامى/  بملن الشوانى شارع مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً فؤاد نورهان -  127

 عثمان رشاد سعٌد/  بملن ـ زغلول سعد: ش ـ مزار بنً بندر ،:   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 21211315 تارٌخ وفً 24174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فٌصل النبى عبد دمحم -  128

  حسن ٌحًٌ اسالم/  بملن - المحطه:  ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، إبراهٌم سعد جمال رباب -  129

 دمحم حسٌب ربٌع علً/  بملن ـ البلد اباالولف ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البارودي احمد محمود احمد خالد -  131

  مرسى ابراهٌم نجاح/بملن-بورسعٌد:ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم دمحم شٌماء -  131

 شعبان عبدالمنعم تمساح/  بملن ـ الجرنوس ـ مزار بنً مركز ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 24171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا سٌد خلف محمود -  132

 عبدالعلٌم ابوغنٌمه كامل/ بملن - النٌل موردة من مستجد: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 13519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد كمال محمود دمحم -  133

 ابو - الجرنوس - مزار بنً مركز وبعنوان 2121/3/16 بتارٌخ اخشاب بٌع نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

  الحمٌد عبد مرعى ابراهٌم تامر/  بملن - الهوى

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 13519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد كمال محمود دمحم -  134

  الحمٌد عبد مرعى ابراهٌم تامر/  بملن - الهوى ابو - الجرنوس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 24181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فكري شعبان احمد -  135

 فكري شعبان محسن/  بملن ـ النٌل طرٌك: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 24182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  136

 عبدالعال عزٌز محمود/  بملن ـ شارونة عباد ـ مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 23723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود عارف حمدي -  137

 وعنهم عبدالوهاب عبدالحمٌد ورثة/بملن-الدكتور حاره-الجالء شارع6:ش-ملوى بندر) بعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 (االدوٌه عدا فٌما ومستلزماتها وصٌانتها سمعٌات واجهزه طبٌه اجهزه تجارة-نشاط عن-عبدالحمٌد دمحم

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 24181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح مصطفً المعتصم دمحم حسٌن -  138

 اللطٌف عبد نجٌب كرم/ بملن -خالد بنً -مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 24179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن ابوالحمد امال -  139

 السٌد احمد فاروق ورضا حسٌن/ بملن - الجالء: ش - مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا اسحك لطٌف اٌمن -  141

  حنا اسحك لطٌف وجٌه/  بملن - المحطة شرق - مزار بنى بندر بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 24178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راضى عادل احمد -  141

 مسعد دمحم صالح جمال/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد جابر السٌد جٌهان -  142

 جابر ٌونس مرسً فرج/  بملن ـ الشافعً حسٌن عزبه ـ المداور كفر ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل رمضان اسماعٌل -  143

 عمار علً علً فاٌزه/  بملن ـ المغربً كفر ـ العدوه مركز ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسلم نجدى دمحم نجدى -  144

  شعبان سعداوى مدحت/بملن-الجدامى زاوٌة-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24196    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنً مصطفى نشأت عبدالرحمن -  145

 عبدالغنً مصطفى نشأت/  بملن ـ ابراهٌم الشٌخ كفر ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً سعٌد دمحم سعٌد -  146

 مرسً سعٌد دمحم عٌد/ بملن -شارونة- مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن ابوالحمد حسن -  147

 احمد حسن ابوالحمد/  بملن ـ مهدي كفر ـ العدوه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد ورشٌدخ حسن اٌمان -  148

 خورشٌد حسن خورشٌد/ بملن- فضل الشٌخ-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ناروز مجدي ابانوب -  149

  ٌوسف احمد البالً عبد دٌبه ورثة/ بملن-حسٌن طه:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 23979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسن دمحم احمد علً صالح -  151

 ( عبدالرحمن ٌحٌى صفاء/ بملن - السالم مدرسة: ش - مزار بنى بندر)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد السٌد رضا -  151

 عبدالوهاب عبدالمجٌد حمدي/  بملن ـ صامت بنً ـ مزار بنً مركز ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاب عبدالعظٌم رضا احمد -  152

 هللا جاب ابراهٌم صالح/  بملن ـ واللمس بنً ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فهمى ماهر مرٌد -  153

 تادرس مٌالد ساره/ بملن - السنارٌة - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب مهدلى حامد دمحم -  154

 دمحم عبدهللا ابوبكر خالد/ بملن - الشرٌف عزبه - ابوالعودٌن كفر - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الالدٌوس شفٌك فرج -  155

  حنا رومانى عماد/بملن-المصرى منشٌة الٌمن:ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 24186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دانٌال بولس ٌحً سامح -  156

 دانٌال بولس ٌحً/  بملن ـ شارونه جزٌرة ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصر دمحم دمحمنجٌب طه -  157

 مصطفى عبدالوهاب سعد مصطفى/ بملن - المصرى ٌةمنش - فلسطٌن: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب دمحم عادل رحاب -  158

  مصطفى رشوان جمعه ورثه/ بملن المساكن امام البساتٌن: ش- مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 24199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مصطفً احمدصفوت عبدالرحمن -  159

 احمد جاد احمد سالم/  بملن ـ الدٌن شمس ـ ابوجرج ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هندي عبدالرازق ابوالفتوح امنه -  161

 حافظ احمد حافظ طه/  بملن ـ شارونه ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 18582    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم محمود جاسر -  161

 حافظ سعٌد تامر/ بملن-صندفا الجدٌد الطرٌك -مزار بنً مركز بجعله العنوان بٌانات تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن عبداللطٌف دمحم -  162

 علً عبدالرحٌم سٌد/  بملن ـ حسٌن طه: ش من الثورة: ش ـ مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 24113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم الحمٌد عبد رضا -  163

 بكر ابو مصري دمحم/ بملن - الساس ام- مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 15111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بحر المنعم عبد ابراهٌم اسامة -  164

  دمحم راشوان دمحم مصطفى/ بملن- الشوانى:  شِ   مغاغه بندر بجعله العنوان بٌانات تعٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 24112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم لطب محمود -  165

  بٌومى موسى ناجح/ بملن  الشروق تمسٌم -مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 24114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحسن ابو احمد هاله -  166

  شٌمً منهً حسٌن/ بملن - العمدة: ش- مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصف ٌونان توفٌك هارون -  167

 عبدالعظٌم رمضان بشٌر/ بملن - السنمورٌة دٌر - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد دمحم فاروق ممدوح -  168

  ابراهٌم مصطفى محسن/ بملن-البلد ابا-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الغنى عبد دمحم الغنى عبد -  169

  سالم دمحم جمال/ بملن  رمضان من العاشر:  ش- الفواله-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد بكر ابو نصر احمد -  171

 الوهاب عبد بكر ابو نصر ورثة/ بملن-الصعاٌده عزبة-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد اسماعٌل عبدالهادى رشا -  171

  دمحم احمد حسن احمد/بملن-االزهرى نزلة-العدوه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد فؤاد سعٌد -  172

 حسٌن احمد السٌد مرٌا/  بملن ـ ابوجرج ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس شرٌف دمحم عمرو -  173

 اسماعٌل عباس شرٌف دمحم/ بملن - المٌس - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على طه دمحم سعودى -  174

 حسن احمد على سٌد/ بملن - ابشاق - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم مصطفى دمحم -  175

 خلٌل شحاته صالح دمحم/ بملن - البلد ابا - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالعال شعبان جمٌل -  176

  ابوبكر ابراهٌم فاروق محمود/ بملن - الزهور: ش - مغاغة بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف حنا صالح ماهر -  177

  حنا صالح امٌر/  بملن ـ الجرنوس دٌر ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر



 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 21211323 تارٌخ وفً 24113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد احمد جمال محمود -  178

 حسن سعٌد جمعه/ بملن - 5 رلم االلدام - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالرحمن جمعه احمد -  179

  عصر السٌد دمحم/بملن-الناصرٌه-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب حبٌب رضا دمحم -  181

 احمد دمحم عبدالناصر/  بملن ـ االرلم مدرسه: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 23248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى دمحم صالح عمرو -  181

 عٌسى دمحم صالح عمرو/  بملن ـ كامل مصطفى: ش ـ العدوه بندر)  بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لملوم عبدالعلٌم شعبان سعٌد -  182

 لملوم عبدالعلٌم شعبان/ بملن - خلف بنى - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبشً حسنً حبشً وائل -  183

 حبشً حسنً حبشً/  بملن ـ البهنسا ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطب دمحم عادل رحاب -  184

 مصطفى رشوان جمعه/  بملن ـ المساكن امام البساتٌن: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد حمدي عماد دمحم -  185

 العال عبد حمدي عماد/ بملن -شارونة جزٌرة -غهمغا مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدهللا جمعه صالح -  186

 فراج علً عبدهللا رجب/ بملن - سٌوة- مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالحمٌد احمد معتز -  187

 السٌد عبدالحمٌد دمحم مصطفى/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد حسٌن حمدى محسن -  188

  سٌد صالح دمحم فاٌزه/ بملن- واللمس بنى- مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً حسنً عمرو -  189

 دمحم ابراهٌم دمحم وائل/ بملن -صامت بنً -مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شحاته نوره -  191

  دمحم على عبدالعظٌم دمحم/بملن-عمرو نزلة-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد اسماعٌل عوٌس اسماعٌل -  191

 حافظ عبدالرحمن محاسن/  بملن ـ ابورٌحان: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالممصود دمحم عاٌده -  192

  عبدالحكٌم غانم صفوت/بملن-فضل الشٌخ-مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 23723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود عارف حمدي -  193

 صٌدلٌة اعلى) وبعنوان( ومستلزماتها وصٌانتها وسمعٌات طبٌة اجهزة تجارة) نشاط عن اخر فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 (حسن جمعه حسن حمام/ بملن -جرجا ببندر جرجاب الزهورات حوض- عوض احمد/د

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 24124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد زغلول النبً عبد -  194

 سعٌد احمد ٌحً/ بملن-حلف بنً-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض زكً هللا عبد خلف -  195

 السٌد عبد وحشً ابو عفٌفه/ بملن -عزٌز ابو منشاة-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعلٌم رمضان مبرون حجاج -  196

  عبدالعلٌم رمضان مبرون/بملن-خلف بنى-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 13215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حلمى احمد -  197

 وبٌع تصنٌع)  نشاط عن عبدالحلٌم دمحم سمٌر/بملن-زغلول سعد:ش-مزار بنى بندر بعنوان اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 ( نظارات شنابر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21697    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد الحكٌم عبد احمد دمحم -  198

 ادوات نشاط عن عبدالحكٌم احمد احمد/بملن-الجدٌد الكوبرى:ش-العدوه بندر بعنوان اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  صحٌه وادوات سباكه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم دمحم السٌد زٌنب -  199

 عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم/ بملن - مالطٌة - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العظٌم عبد حسنً عربً رامً -  211

 النعٌم عبد دمحم حسن/ بملن- السالٌه: ش - مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد على صالح هاله -  211

 على حسن عواطف/ بملن - البهنسا - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 18316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس حبٌب امٌر ساره -  212

 نجٌب رزق/ بملن - المحكمه: ش - مزار بنى بندر)  وبعنوان(  عامه مماوالت)  نشاط عن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 ( سعد رزق

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عودٌن دمحم صدٌك جمال -  213

 بٌومً صادق مدٌحه/ بملن -البلد ابا - مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهٌم فؤاد فتحى امجاد -  214

  عوض ابراهٌم ٌوسف/بملن-شارونه-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد صدلً حمدي -  215

 علً احمد صدلً سٌد/ بملن -فضل الشٌخ -مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 13215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم حلمى احمد -  216

  عبدالحلٌم دمحم سمٌر/بملن - زغلول سعد: ش-مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد صالح محمود -  217

 ابراهٌم عبدالوهاب احمد صالح/ بملن - الفار صندفا - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شحاته دمحم احمد -  218

  شحاته دمحم خالد/ بملن - حماضه- مزار بنى مركز ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21697    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف عبدالحكٌم احمد دمحم -  219

  عبدالحكٌم احمد احمد/بملن-الجدٌد الكوبرى:ش-العدوه بندر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 24133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن رجب ممدوح سٌد -  211

 دمحم دمحم المنعم عبد عمر/ بملن- فوزٌه منشٌة - المسلمٌن الشبان: ش- مغاغه بندر ،:   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 21211325 تارٌخ وفً 24137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن الباب فتح حسٌن امل -  211

 دمحم عبدالوهاب دمحم/ بملن - طنبدى - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 5367    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل عبدهللا شرٌف -  212

 (  جاد على دمحم اٌمان/بملن-صندفا طرٌك-توشكا بعد مكه:ش 3-مزار بنى بندر) بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 18316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس حبٌب امٌر ساره -  213

 سعد رزق نجٌب رزق/ بملن - المحكمه: ش- مزار بنى بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24144    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف كامل ٌوسف صموائٌل -  214

 حنا ٌوسف كامل ٌوسف/ بملن - سٌوة - مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح دمحم فولً -  215

 عبدالجواد عبدالسمٌع جمعه خلٌفه/  بملن ـ اشروبة ـ مزار بنً مركز ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع شتٌوي ناصر احمد -  216

 عبدالسمٌع شتٌوي ناصر/  بملن ـ اشروبة ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الروبً ابراهٌم زكً نجاح -  217

 احمد السٌد زكً حمزه/  بملن ـ المٌس ـ مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عثمان الدٌن عالء نسرٌن -  218

 احمد عثمان الدٌن عالء/  بملن - البلد ابا - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم توفٌك صبحى اسالم -  219

 احمد عبدالغنى فوزٌه/ بملن - حٌدر عطف - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 24146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشربٌنى السٌد الشحات السٌد -  221

 على فتحى عطٌه/ بملن-5 رلم االلام- العدوه مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24153    لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمنعم فتحً احمد -  221

 خلٌل رٌاض سعٌد/  بملن ـ المحطة شرق ـ لباء مسجد: ش ـ مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 12331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق نصر نشات صموئٌل -  222

 النزهه االمل شارع 6 رلم بالعمار 4 رلم مكتب الى الفرع عنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دكروري عامر جمال رضا -  223

 دكرورى عامر جمال/ بملن - صفانٌه - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه عزمً سامح رومانً -  224

 مسعد وهبه عزمً سامح/  بملن ـ اشنٌن ـ مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل عبدالعزٌز دمحم ممدوح -  225

 حسن علً عبدالتواب احمد/  بملن ـ 5 رلم االلدام ـ العدوة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم احمد عمرو -  226

 ضرٌر العظٌم عبد دمحم رضا/ بملن- الجندٌه-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 24151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم علً هوٌدا -  227

 العال عبد دمحم دمحم شرٌف/ بملن- طنبدي-مغاغه مركز ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم محمود الفتاح عبد رٌهام -  228

 علً دمحم محمود عبدالرحمن/ بملن- ساللوس-العدوه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد حسٌن دمحم سعد -  229

  السالم عبد دمحم السالم عبد دمحم/ بملن المرور ش - العدوه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والٌم راشد سمٌر امٌره -  231

 محمود حسن علً/  بملن -الزهراء مدرسه امام المحطه شرق -مزار بنً بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 23761    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد دمحم حسن رضوان -  231

 ( شلمامى هللا فرج نفٌسه/ بملن-ابوجرج صفط-مزار بنى مركز)بجعله العنوان بٌانات تعدٌل تم  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عبد خلف جوزٌف -  232

 عوض عبد خلف ورثه/ بملن -السنارٌة -مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌع عبد صالح شولً عرفات -  233

 السمٌع عبد صالح شولً/ بملن -المٌس-مزار بنً مركز ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان الجٌد عبد حسن نجاح -  234

  الجٌد عبد صالح حسن على/ بملن- زٌاد الشٌخ- مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشالبى مهدى دمحم مٌاده -  235

  جرجس سلٌمان عادل/بملن-السالم: ش من متفرع المخازن: ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم بدوى طالب -  236

 على احمد ابراهٌم عفاف/ بملن- ابوالعودٌن كفر- مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم مصطفى السٌد رباب -  237

 عبدالغنى مراجى ماضى دمحم/ بملن - وركان بنى - العدوة مركز ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم سٌد رضا -  238

  زٌد ابو دمحم على هند/ بملن -4رلم الجهاد- العدوه مركز ،

 وصف,  لعنوانا تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوالنور ممدوح بطه -  239

  احمد توفٌك عادل هٌثم/ بملن -بلهاسه-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنٌن وهبه حنٌن بٌشوى -  241

  هللا عشم عبدالملن محفوظ/ بملن -الجرنوس دٌر-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرٌس زكى جرٌس صابر -  241

  منٌر رفعت مجدى/بملن-شارونة جزٌرة-مغاغه مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم دمحم مصطفى سعٌد -  242

 مصطفى سعٌد مصطفى/ بملن - العباسٌة - مغاغة مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه كوٌس جمعه على -  243

 الجٌزاوى دمحم ابراهٌم رضا/ بملن- صامت بنى- مزار بنى مركز ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسخرون توفٌك ناجى رضا -  244

  ضاحى دمحم ضاحى احمد/بملن-المرسى عباس شارع من ناعوم: ش-مغاغه بندر ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 24166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم سعٌد بهاء -  245

 على معوض صبحى دمحم/بملن-بورسعٌد: ش-العدوه بندر ،

 

 

 

 

 


