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 6 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  السجل شطب/محو تم   21211624 تاريخ وفى ،   26994:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمرعمر السيد دمحم دعاء   - 59

 نهائيا التجاره العتزالها الميد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211624 تاريخ وفى ،   34464:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى دمحم متولى دمحم متولى   - 61

 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا محو تم  السجل

 تم   21211624 تاريخ وفى ،   41974:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته مصطفى العزيز عبد ابراهيم عزيزه   - 61

 نهائيا التجاره العتزالها الميد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211624 تاريخ وفى ،   42276:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الشربينى دمحم الشربينى   - 62

 نهائيا لتجاره العتزاله الميد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211624 تاريخ وفى ،   24444:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان ثمانع السيد رشا   - 63

 نهائيا التجاره العتزالها الميد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   33812:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسن محمود تامر   - 64

 العين هذه فى التجاره العتزاله الميد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   11668:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم شحاته ادهم   - 65

 العين هذه فى التجاره العتزاله الميد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   39459:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مصطفى السيد عبوده   - 66

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   8332:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العربى مصطفى محمود على دمحم   - 67

 العين هذه فى التجاره العتزاله الميد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   31835:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عماشة مصطفى حمدى دمحم   - 68

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو تم

 شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   22343:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السبيتى دمحم عبدالمادراحمد احمد   - 69

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   11668:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم شحاته ادهم   - 71

 العين هذه فى التجاره العتزاله الميد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   232:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطيه متولى عزت فوزى   - 71

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو

 شطب/محو تم   21211627 تاريخ وفى ،   29112:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الشحات شعبان الشحات   - 72

 نهائيا التجارة العتزاله الميد هذا محو تم  السجل

 تم   21211628 تاريخ وفى ،   11514:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق دمحم عبدالمنعم صالح سهام   - 73

 نهائيا التجاره العتزالها الميد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211628 تاريخ وفى ،   37479:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جاد الشحات السيد محمود   - 74

 العين بتلن التجارة صاحبه العتزال الميد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211628 تاريخ وفى ،   22121:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  باشه ابراهيم ابراهيم لواحظ   - 75

 نهائيا تجارهال صاحبته العتزال الميد هذا محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم   21211628 تاريخ وفى ،   36181:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البرمبالى دمحم عبداللطيف هالل دينا/ الى تعدل   - 76

 نهائيا التجاره صاحبته العتزال الميد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211628 تاريخ وفى ،   36181:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البرمبالى دمحم عبداللطيف هالل دنيا   - 77

 نهائيا التجاره صاحبته العتزال الميد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211628 تاريخ وفى ،   16748:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد العدوى دمحم وليد   - 78

 نهائيا التجاره صاحبه الميدالعتزال هذا محو تم

 تم   21211628 تاريخ وفى ،   41872:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عبدالممصود عبدالممصود دمحم   - 79

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 تم   21211629 تاريخ وفى ،   38889:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البراشى محمود العدوى محمود والء   - 81

 نهائيا التجاره صاحبته العتزال الميد هذا محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211629 تاريخ وفى ،   24322:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طعيمه يوسف العظيم عبد صالح   - 81

 العين هذه فى التجارة العتزاله الميد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211629 تاريخ وفى ،   19171:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المهدى احمد دمحم شهدى هاشم ام   - 82

 نهائيا التجاره العتزالها الميد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   21211629 تاريخ وفى ،   24322:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  طعيمه يوسف العظيم عبد صالح   - 83

 نهائيا التجاره صاحبه العتزال الميد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211631 تاريخ وفى ،   12479:  برلم ليده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد السعيد دمحم سريه   - 84

 نهائيا التجاره صاحبته العتزال الميد هذا محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211611 ، تاريخ وفي  43651 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حطب احمد رمضان احمد -  1

  جنيه  251110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211611 ، تاريخ وفي  32117 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد دمحم الهادى عبد دمحم -  2

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211611 ، تاريخ وفي  21218 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشناوى رضوان دمحم عادل -  3

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211611 ، تاريخ وفي  23223 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الرفاعى بدران جمعه السيد شعبان -  4

  جنيه  311110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211611 ، تاريخ وفي  2918 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن سليمان دمحم السيد -  5

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  36131 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العدل احمد العدل دمحم العدل -  6

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  5372 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الغزالى دمحم ابوالسادات دمحم -  7

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  26387 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  يلاسماع محمود توفيك عرفات -  8

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  41822 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المناوى الوهيب ابراهيم عصام -  9

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  41855 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فرج دمحم حسن الشحات دمحم -  11

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  38196 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على حلمى توفيك عمرو -  11

  جنيه  611110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211612 ، تاريخ وفي  2475 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابراهيم صالح شولى دمحم -  12

  جنيه  491110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211613 ، تاريخ وفي  28456 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عطا دمحم عبدهللا رجب محمود -  13

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211613 ، تاريخ وفي  3194 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود دمحم محمود -  14

  جنيه  71111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211613 ، تاريخ وفي  22737 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الدين شرف مصطفى دمحم خالد -  15

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211613 ، تاريخ وفي  26387 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  اسماعيل محمود توفيك عرفات -  16

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211613 ، تاريخ وفي  18227 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عثمان ابراهيم دمحم يوسف دمحم -  17

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211616 ، تاريخ وفي  31183 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  التلبانى الشربينى احمد دمحم -  18

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21211616 ، تاريخ وفي  34684 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمحسن عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز -  19

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  21211616 ، تاريخ وفي  34281 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  والمستعمله الجديده السيارات لتجاره النمكى -  21

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  41956 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على ابراهيم دمحم اسامه -  21

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  43615 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عامر على السيد على نعيم -  22

  جنيه  311110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  21211617 ، تاريخ وفي  32766 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  البويات و للحدايد برهام الهادى عبد متولى دمحم/  الى تعدل -  23

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  32766 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  برهام الهادى عبد تولىم دمحم -  24

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تاريخ وفي  32766 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  التجاريه التوكيالت و التصدير و لالستيراد برهام دمحم مؤسسه/  الى تعدل -  25

  جنيه  411110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ،

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  43269 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم على فرج البكرى -  26

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  35592 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الدسولى دمحم دمحم سعد دمحم -  27

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  42423 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  للبه الشرلاوى سلطان مصباح محمود -  28

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  8188 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سالمة المغازى مصطفى مجدى -  29

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  8188 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  االرز لضرب المغازى مؤسسة -  31

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  22579 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد الفتاح عبد السعيد اشرف -  31

  جنيه  251110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  35124 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمجيد دمحم دمحم السيد مصطفى -  32

  جنيه  451110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211618 ، تاريخ وفي  23745 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد هللا عبد زكريا مصطفى -  33

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  34711 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الغرباوى عبدالسالم دمحم عبدهللا دمحم -  34

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  2944 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  يوسف دمحم السعيد رفعت هانى -  35

  جنيه  611110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  26461 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوالعنين عبدالمولى دمحم عزه -  36

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  34711 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الغرباوى عبدالسالم دمحم عبدهللا دمحم -  37

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  9591 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسنين دمحم حسانين عيد نبيل -  38

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  41841 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الحليم عبد النبى عبد العزيز عبد رامى -  39

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   شيرالتأ وصف,  المال

 تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  41748 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الطبية المستلزمات لتجاره عبدالغنى/  الى تعدل -  41

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رأس تعديل تم  21211619 ، تاريخ وفي  41748 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العزيز عبد العزيز عبد فتحى الغنى عبد -  41

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  38975 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  صيام عبده حلمى عبدالفتاح -  42

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  25112 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  على السيد ابراهيم محمود -  43

  جنيه  15111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  26739 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عوض ابوالعنين معوض هند -  44

  جنيه  51111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211617 ، تاريخ وفي  38185 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابراهيم دمحم السيد سامى -  45

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  39421 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  النوبى دمحم عبدالعال محمود مياده -  46

  جنيه  451110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  38113 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى السيد محمود السيد -  47

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  22475 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عتريس ابراهيم سامى حماده -  48

  جنيه  21111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  42911 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  يوسف ابراهيم عدلى جوزيف -  49

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  18646 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  العامة للمماوالت يحى مؤسسه -  51

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  18646 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوالمعاطى دمحم عبدالعزيز يحى احمد -  51

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  43148 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المرسى السعيد عبده السيد نادية -  52

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  15271 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  النجار احمد ابوالفتوح جهاد ايهاب -  53

  جنيه  35111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23123 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المبانى على دمحم على ابراهيم -  54

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  37864 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  محمود بدير محمود حسن -  55

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  39171 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  البوهى محمود عباس مروه -  56

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23449 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ليله ابو احمد دمحم دمحم مجدى ماهيتاب -  57

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  42614 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابراهيم على سليمان ابو سليمان ابو انس -  58

  جنيه  4111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  37816 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الفاكهة و الخضر لتجارة العوضى مؤسسة -  59

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  26671 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  البدرى على السيد دمحم -  61

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  31191 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  محمود ابراهيم السيد داليا -  61

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23921 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سالم دمحم عبدالمعطى عبدالجواد حسين -  62

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23912 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  التصدير و لالسيتراد الفار مكتب/  الى تعدل -  63

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23912 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الفار دمحم على دمحم على -  64

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  38275 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود طارق ريهام -  65

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  29251 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن عبده دمحم السيد دمحم -  66

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  23123 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المبانى على دمحم على ابراهيم -  67

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  43435 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالجواد عبدهللا مصطفى ابراهيم -  68

  جنيه  751110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  22841 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  امام على امام على محمود -  69

  جنيه  3511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  13341 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  نوفل السعيد دمحم حمزه امانى -  71

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ يوف  6535 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الصاوى موسى دمحم امل -  71

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  43113 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابراهيم السعيد دمحم ناديه -  72

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211621 ، تاريخ وفي  41741 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حنا يعموب شكرى سامى عزت -  73

  جنيه  51110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  41668 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عريض عبده دمحم دمحم عادل -  74

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  25564 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  للتصدير فوزى دمحم مؤسسه/  الى تعدل -  75

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  25564 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم حسن فوزى دمحم -  76

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  35711 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شعبان عبدالبالى عبدالمادر حسن -  77

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  1764 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابراهيم صابر صبرى فؤاد احمد -  78

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  25639 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  احمد سيد السعيد رجب رائد -  79

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211622 ، تاريخ وفي  21719 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب رزق السيد دمحم -  81

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  42395 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد على الدين عالء على -  81

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  36211 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  غازى دمحم فهمى وحيد فهمى -  82

  جنيه  4111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  21911 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى الفتاح عبد احمد السيد الفتاح عبد -  83

  جنيه  3511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  15619 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوسليم دمحم عبدالمنعم محمود/  الى تعدل -  84

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  15619 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد ابوسليم -  85

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  34863 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  وان المللى -  86

  جنيه  651110111، ماله رأس ليصبح المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  21211623 ، تاريخ وفي  12463 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شريف عبدالعزيز شريف وحيد -  87

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211624 ، تاريخ وفي  2416 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حمود على على محمود شادى -  88

  جنيه  5111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  28642 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السيد ابراهيم دمحم ابراهيم -  89

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  35981 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حسن محمود حسن نهى -  91

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  34886 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  موسى السيد ابراهيم السيد احمد -  91

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  14342 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم طه احمد دمحم -  92

  جنيه  2511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  29214 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عوض حسن ابراهيم على دمحم -  93

  جنيه  4111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211627 ، تاريخ وفي  11124 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عالم حسن احمد محمود سماح -  94

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211628 ، تاريخ وفي  43591 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  السعيد دمحم ابراهيم سعد مصطفى -  95

  جنيه  611110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211628 ، تاريخ وفي  23183 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ابراهيم عبدالهادى الهادى -  96

  جنيه  15111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211628 ، تاريخ وفي  37479 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  جاد الشحات السيد محمود -  97

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  21211628 ، تاريخ وفي  41241 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الفار السيد عبدالمنعم السيد عبدالعزيز -  98

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  21211628 ، تاريخ وفي  43319 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  رزق السالم عبد الهادى عبد بدر دمحم -  99

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  21211629 ، تاريخ وفي  22781 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرازق عبدهللا محرم رضا -  111

  جنيه  611110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211629 ، تاريخ وفي  43287 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الزينى الرؤف عبد عاطف خالد -  111

  جنيه  5251110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21211629 ، تاريخ وفي  43699 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  شحاته حامد محمود احمد دمحم -  112

  جنيه  511110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  21211629 ، تاريخ وفي  43714 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  رويس الشحات احمد الشحات زيدان -  113

  جنيه  451110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21211631 ، تاريخ وفي  43264 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  متولى دمحم السيد محمود -  114

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211631 ، تاريخ وفي  5422 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دمحم السيد دمحم اسالم -  115

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 تعديل تم  21211631 ، تاريخ وفي  21818 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  اسماعيل عمر عبدالحميد اليزيد ابو عظيمه -  116

  جنيه  1811110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43666    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الموجى على السعيد السيد هاله -  1

  عبداللطيف دمحم عبدالهادى/  بملن - المديم دميره كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 32141    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالعزيز ابراهيم احمد -  2

 احمد طلبه عبدالعزيز محمود/  بملن - طلبه عبدالفتاح مسجد خلف االلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21434    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على ابراهيم وجدى احمد -  3

  ابراهيم السيد عوض شهناز/   بملن  - المجلس شارع االطرش كفر/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43659    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البغدادى البغدادى دمحم رشا -  4

 المعطى عبد فوزى فوزى فتحى منال/  بملن_  مصر بسكو امام عبده دمحم االمام ش 6 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43661    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد خليل احمد خالد -  5

 السيد خليل احمد خالد/  بملن_  الشوامى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 17263    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين جمال السيد حسن دمحم احمد -  6

  دمحم ابراهيم عبدهللا اميره/  بملن - الجمهوريه ش من متفرع المديمه التعليميه االدارة ش/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 32141    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالعزيز ابراهيم احمد -  7

  احمد طلبه عبدالعزيز محمود/  بملن - طلبه عبدالفتاح مسجد خلف االلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43662    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الديسطى ابوالمعاطى على رجب -  8

  الديسطى المعاطى ابو على رجب/  بملن - الخليج راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21218    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى رضوان دمحم عادل -  9

 فوده عبدالمنعم دمحم اسامه/  بملن - شبراهور/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21218    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى رضوان دمحم عادل -  11

 2119/  2/  11 تاريخ فى 1149 برلم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21218    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشناوى رضوان دمحم عادل -  11

 وفيك خالد احمد/  بملن - عبدالعزيز احمد ش/   الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43665    برلم يدهل سبك  ، فرد تاجر ، رزق اليمانى رجب عبدالمنعم -  12

  اسماعيل بدير بدير دمحم/ بملن - بانوب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21122    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ريحان السيد فكرى دمحم عصام دمحم -  13

 احمد احمد سماح/  بملن - خلدون ابن شارع 6/  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 22122    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محفوظ وفيك دمحم -  14

  صالح محفوظ وفيك ورثه/  بملن - فضاله ميت/  بناحيه 2 اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 22122    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح محفوظ وفيك دمحم -  15

 صالح محفوظ وفيك ورثه/  بملن - فضاله ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43663    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المنياوى عبدالفتاح دمحم سعد هشام -  16

  المنياوى عبدالفتاح دمحم سعد/  بملن - شفيك احمد صيدليه بجوار الحمراء العزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43664    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعد احمد عبدالسميع لاسم احمد -  17

  على دمحم فؤاد دمحم/  بملن - المعصره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21122    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ريحان السيد فكرى دمحم عصام دمحم -  18

 احمد احمد سماح/  بملن - خلدون ابن شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 29361    مبرل ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمار اللطيف عبد الحميد عبد دمحم صالح -  19

 دعبس احمد دمحم احمد/  بملن - النيل برج -ليله كامل ش/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 43661    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زياده دمحم احمد عاطف دمحم -  21

  عبدالعزيز السعيد ايهاب/ بملن - الجديده البوسته ش - سندوب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211611 تاريخ وفي 21876    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليم محمود ابراهيم محمود دمحم -  21

  سند دمحم محمود احمد/  بملن - بمطارس ديرب/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 43667    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عماره احمد ابراهيم عادل -  22

 المكاوى الرازق عبد احمد ايمن/  بملن_  الجديد المطافى ش من البحرى الخله حوض ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 43669    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمران جبر عبدالخالك عبدالخالك وفاء -  23

  عبدالعزيز محمود وهدان/  بملن - انجاق محله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 2519    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعفان موسى محمود حازم -  24

 العال ابو السعيد زهان احمد/  بملن_  الجالء ش من البحراوى ش ناصيه - الجالء برج 117 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 43668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم اسماعيل دمحم خالد -  25

  ابراهيم اسماعيل دمحم/ بملن - عرابى احمد ش 17 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 5343    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرؤف احمد دمحم -  26

  عبدالغنى اسماعيل دمحم/  بملن - الخضراء العتبة ش/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 41775    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم السيد عبدالرازق دمحم -  27

 الشربينى المنعم عبد كمال/  بملن_  58رلم البحرى خله حوض 3بلون 33رلم لطعه -االشجار حى/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 35721    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم خيرى سامح -  28

 على دمحم عبدالرحمن اشرف ورثه/  بملن - الشوكى عزبه/ الى تعدل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211612 تاريخ وفي 11755    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االمام مسعد ابوالنور دمحم -  29

  عبدالعزيز صالح صالح/  بملن االحمديه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 43671    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد على دمحم عبدالحك دمحم -  31

  الشبشيرى دمحم دمحم اشرف/ بملن - المجزر- الصحه ش 31 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 43672    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البحراوى على ابراهيم سمير -  31

  البحراوى على ابراهيم سمير/ بملن دمحم السيد عزبه -ابوجالل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  32

  دمحم محمود دمحم هيام/  بملن - مسعود ميت/  الى تعدل ،

,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 43671    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا المتولى على بدوى ابراهيم -  33

 هللا عطا المتولى على بدوى ابراهيم/  بملن_  العامل ميت ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 ختاري وفي 2588    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جبر احمد دمحم احمد -  34

 احمد دمحم احمد/بملن المديم الترعه كفر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 8616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين شهاب محمود فوزى دمحم -  35

 سليمان المرسى جالل نادر/  بملن_  جيهان ش من اليجانس الصفوه برج شلبى على المرحوم ش/  الى  تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 8616    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين شهاب محمود فوزى دمحم -  36

 المحجوب محمود دمحم/  بملن_  1478 العمار(  8)  رلم مجاوره االول الحى بناحيه/  فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  37

 السنباطى مصطفى السعيد مصطفى/  بملن - مسعود ميت ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  38

 دمحم محمود دمحم طه/  بملن - مسعود ميت/  الى تعدل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  39

 دمحم محمود دمحم هيام/  بملن - مسعود ميت/  الى( 1)  االخر الرئيسى محل تعدل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  41

 دمحم محمود دمحم هاشم ام/   بملن - مسعود ميت/  الى تعدل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  41

 دمحم محمود دمحم رضا/  بملن - مسعود ميت( /  2)  اخر رئيسى افتتاح تم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  42

 السنباطى مصطفى السعيد مصطفى/  بملن - مسعود ميت( /  3)  اخر رئيسى افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 2519    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعفان موسى محمود حازم -  43

 العال ابو السعيد زهان احمد/  بملن_  الجالء ش - البدالى ش ناصيه - الجالء برج 117/  الى تعدل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 19965    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الهاللى -  44

 الزراعى لالصالح العامه االداره/  بملن_  السنانيات جمعيه( /  2)  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  45

  دمحم محمود دمحم هاشم ام/  بملن - مسعود ميت/  الى تعدل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 3194    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود دمحم محمود -  46

 دمحم محمود دمحم رضا/  بملن - مسعود ميت ،

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211613 تاريخ وفي 2588    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جبر احمد دمحم احمد -  47

 جبر احمد دمحم احمد/ بملن المديم الترعه كفر

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43682    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شرف احمد السعيد ناصر دمحم -  48

  ابراهيم السيد حسين هانم/  بملن - العرالى ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 17188    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى ابراهيم خاطر عبدهللا -  49

  2114/  11/  22 بتاريخ 3981 برلم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43683    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد بدوى -  51

 العال عبد صادق محروس ىصبح/  بملن_  الصادق مول خلف مكه برج - المطافى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43678    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، درويش خليل دمحم عبدالحميد -  51

  عويضه احمد محمود دمحم/  بملن - الحدادين سوق - االكياس حارة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43679    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البطل احمد المجيد عبد احمد مجدى -  52

 البطل المجيد عبد احمد جمال/  بملن - سرنجا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43673    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى دمحم حلمى دمحم هشام -  53

 على دمحم شولى دمحم/  بملن_  المحاكم مجمع - العرب عز شارع 41 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43681    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالعزيز رضوان عبدالعزيز -  54

  البدوى رضوان عبدالعزيز رضوان/   بملن - دمسيس ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43684    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز دمحم السيد الهام -  55

  سليم دمحم محمود/  بملن - المجزر من الهايشه ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43675    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان حجازى ابو دمحم عزمى -  56

  عطيه السعيد عبدالعزيز عبدالغنى/  بملن - المديم بداوى كفر ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43677    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طه احمد فهمى وليد -  57

 منصور دمحم سنىح احمد دمحم/  بملن_  3 رلم شمه العزيز عبد بن عمر ش 28 ،

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43674    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيخ المتولى المتولى المتولى دمحم -  58

 البربرى غازى توفيك/  بملن - الخيريه الجمعيه بجوار البلد وسط - الطيبه ،:   الـتأشير وصف

  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 14342    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طه احمد دمحم -  59

 دمحم طه احمد دمحم/ بملن  جراح ميت/ الى تعدل

,  العنوان تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43676    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى دمحم سليمان السيد الحليم عبد -  61

 جبر مصطفى العزيز عبد مصطفى دمحم/  بملن_  الصديك بكر ابو مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21211616 تاريخ وفي 43681    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عاصى ابو ابراهيم الجليل عبد كمال عطيه -  61

 عاصى ابو ابراهيم الجليل عبد كمال/   بملن_  المديم بدواى كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43687    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الديسطى شعبان ماجدى رانيا -  62

  على السيد جمعه دمحم البدوى/  بملن - الخازندار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43695    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض حسن خلف رضا -  63

  عبدالحليم احمد منير دمحم/ بملن - تلبانه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43688    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سليمان احمد مصطفى ايمان -  64

  الجوهرى ابراهيم دمحم دمحم/  بملن - الشرايفه حوض - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43689    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التليس على مصطفى امل -  65

 االكراشى دمحم المجيد عبد جابر/  بملن - بمطارس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ فيو 43696    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السرسكى احمد دمحم احمد -  66

  منصورالطوخى احمد ياسر/  بملن- الناحيه داير ش - محسن ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43697    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيخ صبح دمحم صبح دمحم -  67

 الشيخ صبح دمحم صبح/ بملن الشيخ صبح برج31-المحاكم مجمع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43694    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشهاوى جمعه دمحم دمحم امجد ساهر -  68

 المطلب عبد عرفه رمزى رايده/  بملن_  السباحه حمام امام الجالء ش 52 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43691    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم زكى زكى عبدالغفار دمحم -  69

  السالمونى دمحم ابراهيم/ بملن النجار شارع من الظاهر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43692    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يونس فوده متولى يونس -  71

 زيدان اسماعيل رزق صبحى/  بملن_  احمد ابو عزبه بهوت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43699    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته حامد محمود احمد دمحم -  71

  الكنانى عبدالمعطى احمد دمحم محمود/ بملن - عميره ابو مسجد من بالمرب/  بهوت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى النبى عبد عامر دمحم -  72

 بركات على جوده مصباح/  بملن_  واى ماى بجوار - السوسن برج خلف - الجديد المحاكم مجمع شارع ،:   الـتأشير

 تم 21211617 تاريخ وفي 43698    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين كريم االسعاد ابو عبدالغنى محمود عبدالغنى -  73

 جمعه شاكر سالمه شكرى/  بملن - خطاب تمسيم 7 شارع من فاروق اشرف ش 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43686    برلم يدهل سبك  ، فرد تاجر ، المنشاوى مصطفى محمود السيد شهيره -  74

  شعيشع ابو دمحم دمحم محمود/  بملن - الدين صالح ش ،:   الـتأشير وصف, 

 21211617 تاريخ وفي 32766    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البويات و للحدايد برهام الهادى عبد متولى دمحم/  الى تعدل -  75

 سليمان البشير دمحم/  بملن ديسط/ الي تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 32766    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، برهام الهادى عبد متولى دمحم -  76

 سليمان البشير دمحم/  بملن ديسط/ الي تعدل ،:   الـتأشير

 وفي 32766    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التجاريه التوكيالت و التصدير و لالستيراد برهام دمحم مؤسسه/  الى تعدل -  77

 سليمان البشير دمحم/  بملن ديسط/ الي تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43693    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نصار محمود الحسينى صبرى دعاء -  78

  لاسم حسن جمعه السيد/ بملن - مزاح ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسميع على محمود احمد -  79

 كريم دمحم دمحم سامح/ بملن االمين مسجد ممابل ماهر احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43714    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن دمحم فاطمه -  81

  سنبل السيد دمحم امل/  بملن - الجامعة حى - العاص بن عمرو ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43713    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على محمود السعيد وردة -  81

  دمحم السيد عوض دمحم/ بملن - العبور مساكن ش 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 21223    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السروى عوض عوض حسن -  82

 زيدان حسن على دمحم كوكب ورثه/ بملن سليم السيد ش 71/ الى تعدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43717    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عمل عطيه ماجد -  83

 دمحم عبدالحميد السيد عبده/ بملن الدولى مستشفى امام عثمان احمد عثمان مساكن6 ،

,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعنين اليمانى المرسى اليمانى -  84

  ابوالعنين اليمانى المرسى اليمانى/  بملن - العيادية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43716    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزيد على ابوزيد على مروه -  85

  عاطف دمحم محمود/  بملن - المديمة توريل - مبارن على - توريل - 1 رلم عمار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 31313    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم على السعيد سامى محمود -  86

 النشولى النبى عبد حسين/ بملن الوليد بن خالد ش. يونس عمرو تمسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعال على محمود -  87

  غنيم احمد غنيم اشرف/  بملن - الجديدة السكة ش - نشا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43715    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البنا احمد خليل دمحم احمد -  88

 دمحم الحميد عبد عثمان امينه/  بملن_  مبارن مدينه - الهدى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 31313    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم على السعيد سامى محمود -  89

 النشولى عبدالنبى حسين/ بملن الوليد بن خالد ش. يونس عمرو تمسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 19992    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بسطويسى ابراهيم دمحم -  91

 دمحم ابوالعنين عيسى احمد/ بملن ادرعبدالم منشاه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43712    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدل ابراهيم حسن عادل دمحم -  91

 العدل ابراهيم حسن عادل/ بملن طناح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211618 تاريخ وفي 43163    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عباده دمحم السيد المنعم عبد -  92

 عاشور حسانين دياب اشرف/ بملن السريع ابوجالل طريك/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41232    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صبحى على سليمان على -  93

 سالمه حسين سالمه هدى/  بملن - البستان/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 42911    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم عدلى جوزيف -  94

 لشتى السيد يوسف النفراوى عبدالمنعم/  بملن - االطرش كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43719    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن يوسف يوسف ايهاب -  95

 يوسف مسعد عبدالجليل اشرف/ بملن انجاق محله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41391    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم محمود وليد -  96

  بدران احمد مصطفى احمد/  بملن - مبارن مدينه - شولى طه ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 42911    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم عدلى جوزيف -  97

  لشتى السيد يوسف النفراوى عبدالمنعم/  بملن - االطرش كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 26461    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ولىعبدالم دمحم عزه -  98

 الدسولى عزيز محمود/  بملن_  ماضى ابو53/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43715    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدفيرى على عبدالغنى غازى ايمن دمحم امنيه -  99

 البيه دمحم دمحم عدلى مصطفى/  بملن - الجمل سامى تمسيم - الجراح بن عبيده ابو ش 7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 34711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالسالم دمحم عبدهللا دمحم -  111

 ابراهيم دمحم البغدادى السيده/ بملن الوكاله كفر/  الى تعدل  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 34711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالسالم دمحم عبدهللا دمحم -  111

  2121/ 6/ 9 بتاريخ االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 36266    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كبشه رضوان احمد حامد سعاد -  112

  كبشه رضوان احمد حامد سعاد/  بملن - سعفان كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43713    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين حسين اشرف عمرو -  113

 مخيمر حسين حسين اشرف/  بملن_  جيهان ش من الوليد بن خالد ش 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43716    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى السيد دمحم اميمه -  114

 الفخرانى لسعيدا صبرى السعيد/  بملن - الثوره شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43717    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى شعيشع ابراهيم احمد دمحم -  115

  العبادى احمد سيد على احمد سيد دمحم/  بملن - المطافى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43717    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى شعيشع ابراهيم احمد دمحم -  116

  العبادى احمد سيد على احمد سيد دمحم/  بملن - المطافى شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41748    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العزيز عبد العزيز عبد فتحى الغنى عبد -  117

 احمد/  بملن - االولى المرحله(  13)  رلم عمار -(  المصيف)  جمصه/  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 زغلى على دمحم شولى

 تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41748    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطبية المستلزمات لتجاره عبدالغنى/  الى تعدل -  118

 احمد/  بملن - االولى المرحله(  13)  رلم عمار -(  المصيف)  جمصه/  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 زغلى على دمحم شولى

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43712    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، يوسف دمحم فتحى فوزى امل -  119

 دمحم الممصود عبد دمحم اسامه/  بملن - دمنه محله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41748    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العزيز عبد العزيز عبد فتحى الغنى عبد -  111

 زغلى على دمحم شولى احمد/  بملن - االولى المرحله(  13)  رلم عمار -(  المصيف)  جمصه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 26941    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود امين دمحم سوريا -  111

  حامد السيد امل/  بملن - نبهان ابو/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خلف يوسف الدمحمى دمحم -  112

 الهادى عبد سامى احمد/  بملن - زاهر ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43714    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رويس الشحات احمد الشحات زيدان -  113

 رويس الشحات احمد الشحات/   بملن_  الخليج راس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 36266    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، كبشه رضوان احمد حامد سعاد -  114

 كبشه رضوان احمد حامد سعاد/  بملن - سعفان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41391    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم محمود وليد -  115

 بدران احمد مصطفى احمد/  بملن - مبارن مدينه - شولى طه ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 41841    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحليم عبد النبى عبد العزيز عبد رامى -  116

 دمحم عبدالحليم السعيد عزت/  بملن - الحفير - النيل/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 34711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالسالم دمحم عبدهللا دمحم -  117

 مصطفى صبرى على احمد/  بملن - الوكاله كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211619 تاريخ وفي 43711    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الزناتى يوسف فهيم فهيم صبرى -  118

  غنيم حسن احمد شكريه/  بملن - كريم بساط ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43721    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عثمان عبدالوهاب عزيزة -  119

  العجمى حامد عبدالسالم حامد/  بملن - شها ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43722    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مهدى عيد دمحم اسالم -  121

 عيد دمحم اسالم دمحم/  بملن_  ديمشلت ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43721    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجوهرى ابراهيم دمحم سالى -  121

 الجزار على المجيد عبد يحى شفيك/  بملن_  العرالى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 42718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النشار على العاطى عبد المحسن عبد -  122

 النشار على عبدالعاطى عبدالمحسن/  بملن - االورمان/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 11451    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد احمد السيد نعمه -  123

  النجار احمد السيد فاطمة/  بملن سلكا/ الى تعدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فايد على على دمحم -  124

  الشناوى الصاوى احمد دمحم/  بملن جيهان شارع من السمنودى شارع ،

,  العنوان تعديل تم 21211617 تاريخ وفي 43719    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز المرسى عبدالراضى السيد -  125

 داود السعيد دمحم تامر/  بملن - النادى ارض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 17278    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد الرازق عبد احمد -  126

 الحسينى دمحم حامد نهى/ بملن عارف معبدالسال ش من المتفرع الصوامع ش11 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43683    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى حسن مصطفى عالء دمحم -  127

 احمد ابراهيم نيفين/ بملن غراب ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43725    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدالى على عزت جالل دمحم دمحم -  128

 جرجس ثابت لطفى/ بملن السمنودى امين ش25 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 9876    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحنفى ابراهيم مصطفى احمد داليا -  129

 عيسى دمحم معوض دمحم/  بملن االلالم طوخ/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 17278    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد الرازق عبد احمد -  131

 الحسينى دمحم حامد نهى/ بملن عارف عبدالسالم ش من المتفرع الصوامع ش11/ بناحيه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43723    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المجوهرات لتجارة حربى -  131

 حربى ابراهيم دمحم/  بملن - البحر ش - الحاجبى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43727    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى على عبدالناصر سماح -  132

  مصطفى الدسولى على المتولى/ بملن الستامونى- السعديه لريه- الترعه ش1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43683    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد بدوى -  133

 احمد ابراهيم نيفين/ بملن غراب ميت/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42728    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد عاشور الرحمن عبد احمد -  134

 حسن شاهين ابراهيم دمحم/ بملن الجمل ساميه تمسيم- الحسين ش مكرر19/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43724    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن لطفى زكى طفىل -  135

   الرفاعى دمحم دمحم فاطمه/  بملن - لولنجيل - المحوالت شارع -( 7) رلم عمار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43726    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المنزليه االدوات لتجاره عبدالهادى دمحم -  136

 كامل السيد عبدالهادى/ بملن المامون الخليفه ش25 -الجامعه حى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق محمود ابراهيم محمود احمد -  137

 عبدالموى نصير ابو لطيفه/  بملن - الكرما ميت - الشرعيه الجمعيه شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق محمود ابراهيم محمود احمد -  138

  عبدالموى نصير ابو لطيفه/  بملن - الكرما ميت - الشرعيه الجمعيه شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42685    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الغذائيه للمواد هللا رزق/  الى يعدل -  139

  عبدالموى نصير ابو لطيفه/  بملن - الكرما ميت - الشرعيه الجمعيه شارع/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43161    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم رشاد محمود ياسر -  141

 يوسف دمحم عبدالحميد على/ بملن المعصره- العمومى السوق ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43729    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الهاللى عبدالغنى حامد فتحى دمحم -  141

 جعفر السعيد سهيررمضان/  بملن - الدنابيك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43737    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البهوتى رجب ابراهيم المتولى دمحم -  142

  الكيال عبدهللا فؤاد نادية/  بملن - شاهين محمود شارع من شمس شارع - 1 رلم عمار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 23232    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعزيز فوزى نهله -  143

  سليم دمحم سامى دمحم/ بملن فيشابنا/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 34919    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود دمحم بدر عبدالممصود -  144

 الممصود عبد دمحم بدر على/  بملن_  الجمله سوق/  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42646    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هالل زكى عادل مصطفى -  145

 دمحم هللا عبد دمحم محمود/  بملن_  االسعاف ممابل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 16915    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال ابراهيم عرفه محمود باسم -  146

 المهدى محمود مصطفى دمحم/  بملن_  العمل مكتب شارع المروه مسجد شارع من شدوان جزيره شارع 8 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43728    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المير حسن نصر امل -  147

  الصعيدى احمد احمد ابراهيم/  بملن - بحميرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43732    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طه دمحم دمحم عبدهللا دمحم -  148

  دمحم السيد عبدالعليم طارق/  بملن - الليالى سهر لاعة ممابل - السالم حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43733    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البدويهى الدسولى ابراهيم سعد هند -  149

 احمد سيد المرسى دمحم رضا/ بملن الحمص النور برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 29251    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبده دمحم السيد دمحم -  151

 مجاهد العال عبد دمحم/  بملن_  الزراعى الطريك - الرياض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43739    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرو ابراهيم السعيد السعيد اسامه -  151

  المصرى فرج عبدالحميد فرج دمحم/  بملن - المدير 24 ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 34919    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالممصود دمحم بدر عبدالممصود -  152

 الممصود عبد دمحم بدر على/  بملن_  الجمله سوق  ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 29251    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبده دمحم السيد دمحم -  153

 مجاهد العال عبد دمحم/  بملن_  الزراعى الطريك - الرياض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 42646    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هالل زكى عادل مصطفى -  154

 دمحم هللا عبد دمحم محمود/  بملن_  االسعاف ممابل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43734    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السيد الشحات بشرى -  155

 شعالن عبدالرحيم على احمد/ بملن على ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43736    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهيم عبوده السيد -  156

  احمد عوض دمحم ابراهيم/  بملن - 11 ش جاد زبةع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43731    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدالرحمن مى -  157

  احمد دمحم عبدالرحمن/  بملن - الستامونى - حسن ابو عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43738    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرحات السيد عبدالمنعم السيد -  158

  السيد ابراهيم الدين عالء تامر/  بملن - االشجار حى البحرى خله حوض 58 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 17114    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، علوه اليمانى السعيد دمحم -  159

 سراج الزكى محروس احمد/  بملن_  اكتوبر 6 ش - نشا ترعه ش/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 14141    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عامر على دمحم احمد جمال -  161

 ابراهيم ابراهيم بشرى/  بملن_  المحموديه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43731    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سالم جمعه هشام -  161

 دمحم احمد ماجد/  بملن_  الشوامى ،

,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 43735    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشافعى مصطفى دمحم صالح دمحم -  162

 عيسى مصطفى السيد نادر/  بملن_  السنبالوين مولف بجوار المعاهده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211621 تاريخ وفي 21233    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالعال عطيه عطيات -  163

 سالم دمحم سالم محمود/  بملن - ليلهاو/ الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43748    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عبدالرحمن طلعت احمد -  164

  عبدالحميد مراد احمد ايمن/  بملن - الزخرفية مدرسة امام  الدولى المستشفى شارع 16 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43749    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حامد على ريحاب -  165

 دمحم حامد عبدالحكيم السيد/ بملن لوزه ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 14972    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم عبدالرؤف الدين عالء دمحم -  166

 فريد طاهر عبدالعزيز هاله/  بملن - اماره جاد عزبة ش 6/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43741    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم العدل ابراهيم سالى -  167

 سند نصر دمحم احمد/  بملن - النسيميه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43743    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المليجى جمعه راضى جمعه اشرف -  168

  المليجى جمعه راضى جمعه/  بملن سلكا ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43751    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الديسطى السيد عبدالعزيز عطيه احمد -  169

 محمود دمحم محمود شريهان/  بملن - شلباية ابو ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43742    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود هريدى عبدالعاطى دمحم -  171

  صبرى دمحم صادق ايمان/  بملن الجوازات واربج 11 ش من عبدالرازق عزبه - الكرنن ش 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 21719    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب رزق السيد دمحم -  171

 عبدالوهاب رزق دمحم امانى/ بملن الشيخ جامع ش- االلالم طوخ/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43746    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المزعه حسين سليمان حسين حلمى احمد -  172

  على حسن طلعت/  بملن - بهيدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 25864    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حامد الشربينى حسن -  173

 محمود عبدالعزيز يحيى عال/ بملن بطره/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 12966    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، امين امام البهى السيد بهاء -  174

 عوض ابراهيم السيد/  بملن - فرج على برج - عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43745    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الششتاوى دمحم حسن دمحم -  175

 البيلى السعيد السعيد احمد/ بملن الرحمه مسجد- الزهور برج-الجمل ساميه ش15 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43747    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الغريب الشحات عصام -  176

  دمحم الغريب الشحات عصام/  بملن - البيضا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 12966    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، امين امام البهى السيد بهاء -  177

 عوض ابراهيم السيد/  بملن - فرج على برج - عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 41691    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المغلوب على ابراهيم دمحم -  178

 المرحوم وورثه حسنين لطيفعبدال محمود واحمد دمحم/ بملن الجامعه امام الجمهوريه ش- النبيل برج/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 حسانين محمود عبداللطيف

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 42111    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رزق عبدالمنعم عبدالعزيز اسالم -  179

 عبدالخالك السيد عبدالمادر عبدالماجد/  بملن - عنتر ميت/   الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 25864    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن حامد الشربينى حسن -  181

 محمود عبدالعزيز يحيى عال/ بملن بطره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43744    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، هباله عبدالعزيز محمود دمحم منيره -  181

  دمحم فكرى محمود/  بملن - بلماس طريك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 43741    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الباز عبدهللا الدين صالح احمد -  182

 دمحم رشاد ابراهيم دمحم/  بملن - جديله - الزهراء شارع 18 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211622 تاريخ وفي 1764    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم صابر صبرى فؤاد احمد -  183

 فؤاد احمد/  بملن - بجديله الصحى التامين خلف - الحداد عمرو شارع - و ع(  37)  رلم عمار/  الى يعدل ،:   الـتأشير وصف

  ابراهيم صابر صبرى

 تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 32647    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، غيارها ولطع السيارات لتجاره الرشيدى -  184

  عثمان محمود الصاوى احمد/  بملن - الجمل سامية تمسيم/  اللى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 22439    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم زيد ابو نادر -  185

  2115/  4/  29 بتاريخ 2154 برلم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 22439    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد زيد ابو/  الى تعدل -  186

  2115/  4/  29 بتاريخ 2154 برلم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43759    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد دمحم احمد شفاء -  187

 السيد ابراهيم بدر السعيد/  بملن - الصفا ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43755    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى السيد سعد دمحم -  188

  عطيه عبدالعاطى السيد سعد/  بملن - البنزيمة 39 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43761    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه دمحم دمحم سعد سمر -  189

 دمحم محمود المعطى عبد/  بملن - الشوادى كوبرى بجوار - بهوت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 13421    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عبدالخالك السيد احمد رامى -  191

 محمود الخالكعبد السيد احمد/ بملن-3 محل االلى المجزر 45عماره الرضا ش/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43762    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالسالم صبرى دمحم عماد -  191

 عبدالسالم صبرى دمحم وليد/ بملن مزاح ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43764    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الطبية للمستلزمات ليله ابو -  192

  الجمل  على حسن دمحم احمد اسالم/  بملن السلكاوى ارض خلف - الشرلى ليل ابو حوض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43752    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح احمد رفعت احمد -  193

 السيد احمد السيد ناديه/ بملن - المعصره ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43758    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد سعد سعد دمحم -  194

  نجا السيد سعد سعد/  بملن - شاوه تبع شاوة اصالح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43751    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن دمحم حسن حازم -  195

  عبدالرحمن دمحم حسن/  بملن - الوساطة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43765    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، شريف احمد شريف سامى -  196

 المغازى السيد درويش رضا/  بملن - للبشو الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43757    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المرسى اسماعيل عبدهللا اسماعيل -  197

 السبع حلمى مصطفى دمحم/  بملن - الجيش ش 172 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43763    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد عبدالهادى عبدالحكيم السيده -  198

 طه عبدالعزيز احمد اسماعيل/ بملن المضاه نادى امام - غنام تمسيم ،:   الـتأشير وصف

 تم 21211623 تاريخ وفي 43753    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االلوميتال لطاعات ولوازم اكسسوارات لتجارة شلبى -  199

  على احمد عبدالممصود دمحم/  بملن - المعاهدة طريك جبل بن معاذ شارع 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43756    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الباز المصبى رافت عال -  211

  عجوه الباز الصبى رافت/  بملن - العرب كفور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 26594    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن هللا عبد دمحم -  211

 جمصه لمدينه المحليه الوحده/  بملن - 1319 رلم لطعه جمصه مايو 15/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 42154    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البادى اعالف مصنع -  212

 و دمحم عيد فتحية  هم و(  البادى دمحم احمد)  ورثة/ بملن- المعصرة - خشبه ابو مصرف - الجديد السوق/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 البادى دمحم احمد وايه وعبدالرحمن وساره احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43754    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سيد دمحم عطيه هالل -  213

 نوفل السيد مصطفى صفيه/ بملن - الشوامى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43761    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ربه عبد عبدالممصود ابراهيم احمد -  214

 عبدالرازق فتحى احمد/  بملن - العمومى الطريك - دميرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21211623 تاريخ وفي 43494    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور نجيب منصور الفونس -  215

 هحبيت دمحم حسنى عادل/ بملن الممرى حوض الصفيح عزبه -جديله/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 19668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود الوادى طير عادل -  216

 عبدالمنعم محمود كارم جهاد/  بملن - غنام كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43771    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسين الغنى عبد السيد الغنى عبد -  217

 السعيد دمحم السعود ابو ماجده/   بملن_  مبارن مدينه - الحك جاد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 32587    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن دمحم عطيه هيثم -  218

 عرفه الدين صالح/  بملن_  االولاف عماره - الدراسات شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 32587    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن دمحم عطيه هيثم -  219

 عرفه الدين صالح/  بملن_  االولاف عماره - الدراسات شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43361    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل حسن دمحم -  211

 ابراهيم عثمان عثمان معوض/  بملن - طناح كرم ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43766    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسطويسى احمد سعد حمدى -  211

  عبيه عبدالوهاب دمحم جمال/  بملن - النصر منشاة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43768    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الموافى نورالدين اسماعيل ابراهيم -  212

 الموافى نورالدين اسماعيل فتحى/ بملن - عبدالمؤمن كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43771    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البحراوى يوسف مسعد عبده -  213

 احمد الفتوح ابو عطيه دمحم/  بملن_  البحر نوسا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 37479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الشحات السيد محمود -  214

 جاد الشحات السيد دمحم/  بملن - الدينى المعهد شارع(  4)  رلم عمار - الكرماء ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 13286    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البنا السيد وجيه ابراهيم وليد -  215

 عبدهللا دمحم محمود رباب/ بملن -الفرلان مسجد خلف - العطار حوض/ الي تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43769    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سالم المرسى طه زيدان ايمن -  216

 الششتاوى دمحم سعد دمحم/ بملن - ابوعلى عبده الشهيد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43767    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العامه للمماوالت السباعى -  217

  على السباعى السباعى حسن/  بملن - غنام تمسيم - 61 رلم لطعه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 43361    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل حسن دمحم -  218

  ابراهيم عثمان عثمان معوض/  بملن - طناح كرم ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 37479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الشحات السيد محمود -  219

 جاد الشحات السيد دمحم/  بملن - الدينى المعهد شارع(  4)  رلم عمار - الكرماء ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211624 تاريخ وفي 19668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود الوادى طير عادل -  221

  عبدالمنعم محمود كارم جهاد/  بملن - غنام كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 11668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شحاته ادهم -  221

 2113/ 3/ 24بتاريخ1129 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 11668    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم شحاته ادهم -  222

  2119/ 11/  21 بتاريخ 7411 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 38511    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل سالم فؤاد عادل -  223

 نور دمحم حسن بالل وليد/  بملن_  جيهان شارع(  75)  رلم عمار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43781    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االمام دمحم دمحم فاتن -  224

  عبدالحليم احمد بدوى فهمى/ بملن - تلبانه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43776    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خطاب غازى عبدالرازق سها -  225

  غازى الفتوح ابو دمحم/  بملن - الكبرى السماحية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43774    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الولاية و السالمة لخدمات حمزه -  226

  بالسى يسن عبدالرحمن/  بملن - السندوبى حسن مشحمه اعلى عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43781    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، نصر رمنصو ابراهيم احمد محمود -  227

 كشكه جمعه رمضان هانى/  بملن_  الحصص ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43775    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، السيد رضوان ياسر شريف -  228

  السيد رضوان ياسر/ بملن - العزيزة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 11124    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عالم حسن احمد محمود سماح -  229

  الشربينى اسالم السادات اسالم/  بملن - المحاكم مجمع - الصديك بكر ابو تمسيم الوليد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 29214    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض حسن ابراهيم على دمحم -  231

  عوض حسن ابراهيم على دمحم/  بملن - الشرلى طنامل/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43773    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد رمضان رجب محمود -  231

 الخيارى احمد يوسف عوض/  بملن_  المنصوره طريك البحر شارع شها ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43778    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمل احمد السيد اسالم -  232

 ابراهيم دمحم حسن ماهر/  بملن_  فرين البهو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 8332    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العربى مصطفى محمود على دمحم -  233

  2121/ 3/ 1 بتاريخ 1214 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 38511    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليل سالم فؤاد عادل -  234

 نور دمحم حسن بالل وليد/  بملن_  جيهان شارع(  75)  رلم عمار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43779    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسنين صادق دمحم عطيات -  235

 حسانين صادق دمحم عبير/  بملن_  الجمهوريه شارع من متفرع بسيم شارع 18 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43772    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المكاوى محمود/  صيدلية -  236

 المكاوى موسى على عادل/  بملن - جديلة - الدين جمال ش من متفرع الصحى التامين خلف -يونس ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

,  العنوان تعديل تم 21211627 تاريخ وفي 43777    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطيف دمحم عبداللطيف هشام -  237

  اللطيف عبد دمحم عبداللطيف سمر/  بملن - الزراعيه الجمعيه ش ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43791    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المعداوى عبده جابر عطيه ايمن احمد -  238

 دمحم احمد صالح/ بملن - دمنه محله منيه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 24512    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العواد ابراهيم بدير السعيد وائل -  239

  العواد ابراهيم بدير السعيد هانى/  بملن - الالسلكى ضباط معهد بجوار/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43785    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، للحداده ليله ابو -  241

 السيد الدسولى مالن/  بملن - المالحه

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسميع على محمود احمد -  241

 السميع عبد على محمود/  بملن_  شرنماش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 41241    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفار السيد عبدالمنعم السيد عبدالعزيز -  242

 مصطفى عبدالمنعم السيده/  بملن - المديم بدواى كفر ،:   أشيرالـت وصف

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43786    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المتولى احمد حسن حسام حسن -  243

  صابر ابراهيم دمحم/  بملن - الجمهورية ش 2 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 41241    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفار السيد عبدالمنعم السيد عبدالعزيز -  244

  مصطفى عبدالمنعم السيده/  بملن - المديم بدواى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43789    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جالل دمحم السيد االحد عبد دمحم -  245

 الغنى عبد كامل دمحم حنان/  بملن_  الترعه شارع - الطوخى خالد الشهيد شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43782    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، وهدان رمضان دمحم السيد -  246

  وهدان رمضان دمحم رمضان/  بملن - سندوب منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43788    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االسعاد ابو هالل هالل دمحم -  247

  الليثى احمد داودى دمحم/  بملن -(  المديم السلن)  العالى السد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 29812    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عرفه السيد وهبه فاروق محمود -  248

 برق حسن احمد سيد دمحم/  بملن فهمى ش/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43783    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مدكور محمود دمحم احمد -  249

 صادق السيد مجده/  بملن_ المالحه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43718    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسميع على محمود احمد -  251

 السميع عبد على محمود/  بملن_  شرنماش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 37479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الشحات السيد محمود -  251

 عبدالحافظ نصرالدين ايهاب/ بملن غنيم ترعة/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43784    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس الطلخاوى -  252

 رشدان دمحم السعيد محمود/  بملن_  توريل - عبده دمحم االمام ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 12334    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر حسن سامى السيد سامى -  253

 سليمان دمحم نعيمه و عبدالوهاب رزق عبدالوهاب/ بملن - فريد دمحم شارع/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 37479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الشحات السيد محمود -  254

 جاد الشحات السيد دمحم/  بملن - الدينى المعهد شارع(  4)  رلم عمار - الكرماء ميت/  الى يعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 37479    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، جاد الشحات السيد محمود -  255

  التعديل بعد ذلن و 2121/  6/ 24 بتاريخ 4549 برلم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211628 تاريخ وفي 43787    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل دمحم فتحية -  256

  احمد عبدالسميع دمحم دمحم/  بملن - الشوامى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43794    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن محمود ابراهيم -  257

  السيد عبدالعزيز دمحم رشا/  بملن - الكبير الجامع بجوار - شرنماش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43798    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغفار سعد عبدالغفار فايزة -  258

  عبدالغنى المتولى سمير احمد/  بملن -  البلد وسط شارع - االبحر كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 8827    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا فتح نبيه دمحم -  259

 الصمد عبد دمحم احمد/  بملن -( 1) شمه فدام 221 منطمه 13/4 بلون 21/  بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 24322    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طعيمه يوسف العظيم عبد صالح -  261

  الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43799    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم دمحم على حمدى عماد -  261

  عبدالفتاح السيد نبويه/  بملن - وزير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 23146    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرج عبدالمادر رمضان امينه -  262

 السيد المتولى عبدالجواد/ بملن مصر بنن بجوار لصرالنيل برج الجمهوريه ش/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان لتعدي تم 21211629 تاريخ وفي 13796    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر فؤاد دمحم هدى -  263

  حسن ابراهيم عبدالغفور ايهاب/  بملن المديمه البوسته ش 3 الستامونى/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43793    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العامة للماوالت الوتيدى -  264

  مصطفى احمد صبرى يسرى/  بملن - بشال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43797    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلى الشحات الشحات السيد -  265

 شعيل دمحم دمحم دريه/  بملن_  االداب كليه ش من متفرع عمل شارع 22 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43795    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التجميل لمستحضرات بوتين مريم -  266

  متولى احمد الفتوح ابو عماد/  بملن - مول ابراج االسفلتية الخلطة شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 2399    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صادومه عبدالجواد سيداحمد طارق -  267

 برلم طنطا تجارى سجل بمكتب المميد 1999/  11/  2 تاريخ فى 5937 برلم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

117631 

,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43792    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فرح المهدى رشاد المهدى صالح -  268

 فرح المهدى رشاد المهدى/  بملن_  العطا ابو الشيخ - الزراعى الطريك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 7137    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الداودى احمد عبدالحميد عادل -  269

 خيوه المعطى عبد دمحم حاتم/  بملن_  العجمى مسجد بجوار - كامل مصطفى شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43796    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالفتاح احمد نجالء -  271

  حموده عوض السيد دمحم/  بملن - امون شركه بجوار السويس لناة ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 علنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211629 تاريخ وفي 43791    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صادق صالح وائل -  271

  دمحم صادق صالح وائل/  بملن - الصحى الصرف بجوار - المنيل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211631 تاريخ وفي 43814    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العدل دمحم السيد احمد السيد -  272

 المرسى المرسى دمحم مصطفى/  بملن - الجيش شارع اول المنصورة وطنيه محطة نطاق حدود فى 9 و 8 رلم محل ،:   الـتأشير

 المطورى

,  العنوان تعديل تم 21211631 تاريخ وفي 43811    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوض حسن حسن حسن محمود -  273

 عوض حسن حسن حسن/  بملن - الجامعه حى - النميطى ش 52 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211631 تاريخ وفي 43573    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، راجح دمحم عجالن عبير -  274

 دمحم لطفى دمحم احمد/  بملن_  الجديد الطريك - ياسين ابو عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21211631 تاريخ وفي 43813    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المعداوى دمحم الفتاح عبد جميل -  275

 هللا عطا سند دمحم صباح/  بملن_  االبحر كفر مسجد امام االبحر كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211631 تاريخ وفي 43819    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشاعر الحسنين مصطفى دمحم -  276

  الحسينى البدراوى ابراهيم جيرناس/  بملن - النور برج التاسع الدور الترعه ،:   الـتأشير
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