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 صناعة عن 25842 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود لطب ابوبكر عواطف -  1

 مسعود لطب ابوبكر عواطف/  بملن_  الحرفً السابع الحى254 ةلطع:  بجهة ، بالستٌن
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 عبدالكرٌم النعٌم عبد دمحم/  بملن_  الشرلٌه احمد بنً:  بجهة ، الماشٌه

 توزٌع عن 25848 برلم 25215515 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبداللطٌف خلٌفه عبٌر -  6

 سٌد الحسٌنً نادٌه/  بملن_  االرز مضرب شارع من المالحٌن شارع:  بجهة ، غازٌه مٌاه

 لتربٌة حظٌرة عن 25867 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد على نجٌب هانى -  7

 حامد على محمود على/  بملن_  عبٌد بنى:  بجهة ، الماشٌة وتجارة

 مالبس بٌع عن 25849 برلم 25215515 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالفتاح احمد جمال -  8

 عبدالغنى مكرم دمحم/  بملن_  الساعه مٌدان الجٌش ش6:  بجهة ، حرٌمى و رجالً داخلٌه

:  بجهة ، مطعم عن 25874 برلم 25215518 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عثمان ماهر دمحم -  9

 دمحم عبدالعزٌز احمد محمود/  بملن_  الموظفٌن مساكن( ا) عماره_  سلطان ارض

 تعبئه عن 25839 برلم 25215556 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالحكٌم سعد احمد -  15

 عبدالعال عبدالحكٌم سعد/  بملن_  اسمنت:  بجهة ، غذائٌه مواد وتجاره

 وتجمٌع بٌع عن 25862 برلم 25215511 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد رمضان لٌاتً -  11
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 حظٌره عن 25875 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌدان احمد سٌد الخطٌب محمود -  12
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 عبدالمحسن عامر احمد/  بملن_  شوشه:  بجهة ، اعالف

:  بجهة ، بماله عن 25831 برلم 25215554 فى لٌد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاهر خلف حسٌن صفاء -  19

 خلف ٌحً سٌد/  بملن_  دمارٌس

 منتجات تورٌد عن 25855 برلم 25215515 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعٌد دمحم تامر -  25

 احمد سعٌد احمد/  بملن_  البوسته مدرسه شارع من متفرع_ ش_  سمالوط معصره:  بجهة ، حجرٌه

 لتربٌة حظٌرة عن 25843 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى خلف خالد دمحم -  21

 عبدالسالم صابر خلف/  بملن_  للوصنا:  بجهة ، الماشٌة وتجارة

 مكتب عن 25875 برلم 25215518 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض الصغٌر جعفر عزالعرب -  22

 بملن_  البٌهو:  بجهة ، الدولً و الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز موافمه علً الحصول االبعد بالداخل عمال نمل و داخلٌة رحالت
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 مكتب عن 25955 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبدالنعٌم احمد محمود -  23

 عبدالنعٌم دمحم سٌد/  بملن_  الخضري جامع ش_  تله:  بجهة ، مماوالت اعمال

 مماوالت عن 25881 برلم 25215518 فى لٌد ، 3555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن دمحم رفعت شرٌف -  24

 والمالبس واالحبار واالدوٌه واالنترنت ومستلزماته االلً والحاسب العماله تورٌد فٌماعدا عامه وتورٌدات نظافه وخدمات متكامله

 احمد جابر هشام/  بملن_  الجزئٌه المحكمه شارع( 22: ) بجهة ، والطباعات العسكرٌه

 منظفات بٌع عن 25835 برلم 25215555 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالعظٌم دمحم فاطمه -  25

 الدٌن كمال حسنً محمود/  بملن_  ابوسوٌلم_  البرجاٌه:  بجهة ،
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 حنٌن انبً عاطف هبه/  بملن_  البلد ابولرلاص:  بجهة ، زراعٌه

 مطعم عن 25888 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ممار وهبه مجدى ابانوب -  33

 زخاري عزت اسامه/  بملن_  المحطه شرق_  حسٌبه ابو ترعة: ش:  بجهة ، مشوٌات و ماكوالت

 لتربٌه حظٌرة عن 25844 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد كامل مرزق بركة -  34

 شحاتة جاد كامل مرزق/  بملن_  الطٌر جبل دٌر:  بجهة ، الماشٌة وتجارة

 ، حداده ورشه عن 19991 برلم 25215515 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً توفٌك دمحم احمد -  35
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 مشتل ونشاطه دمحم محمود دمحم/  بملن_  المطافً امام_  الباشا عزبه طرٌك_  الثوره بشارع كائن الرئٌسً المحل:  بجهة
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 سولاير ولسن فرح/  بملن_  الكرم درب6:  بجهة ، السٌارات

 ، بماله عن 25873 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باسٌلٌوس ٌعموب حنا مجدى -  38

 عٌاد صالح نادٌه/  بملن_  النظام شارع:  بجهة
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 احمد عبدالفتاح مصطفى حسن/  بملن_  االعدادٌة المدرسة ش_  ابوان:  بجهة ، الى نصف بلدى

 مماوالت عن 25834 برلم 25215555 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌاسٌن مراد حجازى اسالم -  45

 مراد حجازى اسامة/  بملن_  البلد سمالوط_  الشٌخ شارع:  بجهة ، اساسات و اصالح و وهدم انشاء

 بٌع معرض عن 25885 برلم 25215518 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس سعد جمعه مصطفً -  41

 عباس سعد جمعه/  بملن_  شوشه:  بجهة ، موتوسٌكالت

 لتربٌه حظٌره عن 25878 برلم 25215518 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسى علً دسولً دمحم -  42

 عٌسى علً ابراهٌم عادل/  بملن_  ابوغرٌر_  منسافٌس:  بجهة ، الماشٌة وتجاره

 حظٌره عن 25835 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكسٌموس كامل طلعت عطا -  43

 كامل شهات مرٌه/  بملن_  الجدٌده المنشٌه_  للوصنا:  بجهة ، الماشٌه وتجاره لتربٌه

 ، كاوتش بٌع عن 25885 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل وهبه جبره رافت -  44
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 لتربٌه حظٌره عن 25847 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بانوب فرج بشري مرٌم -  46

 فرٌج جاد مٌنا/  بملن_  طنٌوس عزبه_  االعمده طحا:  بجهة ، الماشٌه وتجاره

 ، بمالة عن 25872 برلم 25215517 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ دمحم على عبدالحكٌم لٌال -  47

 دمحم على عبدالحكٌم لٌال/  بملن_  ابوان:  بجهة
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 بسٌونى ابراهٌم دمحم/  بملن_  الدائرى الطرٌك_  زهران مغسلة بجوار:  بجهة ، سى فى بى ومطابخ وشبابٌن ابواب وبٌع تجمٌع

 احمد

 بٌع عن 25838 برلم 25215556 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالبصٌر حسٌن رمضان -  55

 حسن عمر نبٌه/  بملن_  عبٌد بنً:  بجهة ، وغالل اعالف

 مواد تغلٌف عن 25828 برلم 25215554 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالرازق احمد تمٌز -  51

 عبدالرازق احمد جمعه/  بملن_  البكل عزبه_  طوه:  بجهة ، وسكر غذائٌه

 لتربٌه حظٌره عن 25868 برلم 25215517 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منازع صادق احمد خالد -  52
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 عبدالمادر عٌسً عمر محمود/  بملن_  رٌهالبح الدهب منشاه:  بجهة

 ، غذائٌه مواد بٌع عن 17993 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بٌومى دمحم عمرو -  54

 (عبدالرحمن دمحم احمد/ بملن) المستشار ارض مساكن السعدٌه مدرسه بجوار الحرٌه شارع:  بجهة

 ، غذائٌه مواد بٌع عن 17993 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم بٌومى دمحم عمرو -  55

 مجمدة لحوم وتوزٌع بٌع مكتب ونشاطه دمحم بٌومى دمحم/  بملن_  فانوس شارع_  السبع بطه كائن الرئٌسً المحل:  بجهة

 مواد تجارة عن 25845 برلم 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم سعد احمد دمحم -  56

 ابراهٌم سعد جمال حسام/  بملن_  للوصنا:  بجهة ، غذائٌه

 ، منظفات عن 25827 برلم 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلمامى عبدالحكٌم رفعت دمحم -  57

 شلمامى عبدالحكٌم رفعت/  بملن_  موسً بنى:  بجهة

 غٌار لطع بٌع عن 25855 برلم 25215515 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم شولً جمال سامٌه -  58

 علً احمد عبدالحكٌم رجب/  بملن_  باشا حسن:  بجهة ، الزراعٌه واالالت الحدٌث الري

 ادوات بٌع عن 25865 برلم 25215517 فى لٌد ، 455550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد مرسال حسٌن علً -  59

 عبدالمجٌد صالحٌن هدي/  بملن_  الغربٌه صفط:  بجهة ، صحٌه

 مخبز عن 25877 برلم 25215518 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن محمود بدوي عبدالحمٌد -  65

 عبدالمحسن محمود بدوي دمحم/  بملن - موسً بنً:  بجهة ، حر سٌاحً

 مماوالت عن 25889 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود عبدالرحٌم صابر -  61

 محمود عبدالرحٌم رمضان/  بملن_  البٌهو:  بجهة ، عامه

 لتربٌه حظٌره عن 25832 برلم 25215555 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالغنً محمود احمد -  62

 دمحم عبدالغنً محمود/  بملن_  سفاي:  بجهة ، الماشٌه وتجاره

 لتربٌة حظٌره عن 25866 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد امٌن فوزى حسن -  63

 دمحم الرؤوفعبد مدٌحة/  بملن_  ابوفلٌو:  بجهة ، المواشً وتجارة

 حظٌره عن 25876 برلم 25215518 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضبع برسوم ممدوح ابانوب -  64

 وحش عزٌز رافت جمال/  بملن_  البلد ابولرلاص:  بجهة ، الماشٌه وتجاره لتربٌه

 تربٌه حظٌره عن 25895 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنٌن حبٌب فونس صباح -  65

 بحر مالن كرم/  بملن_  الطٌبه:  بجهة ، الماشٌه وتجاره



 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

 ، بماله عن 25845 برلم 25215556 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مرعً عبدالمعز محمود -  66

 احمد مرعً عبدالمعز/  بملن_  الحواصلٌه:  بجهة

 لتربٌة حظٌره عن 25854 برلم 25215515 فى لٌد ، 755550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عنتر عبدهللا دٌنا -  67

 عبدالسالم جمعه اسامه/  بملن_  سلطان دمحم بنى:  بجهة ، الماشٌة وتجارة

 لتجاره معلف عن 25879 برلم 25215518 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف شولً عدلً سناء -  68

 ادٌب حنا عماد/  بملن_  الجدٌده الترعه_  الشرلٌه احمد بنً:  بجهة ، مواشً

 عن 25886 برلم 25215519 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب عبدالحمٌد صالح مصطفً -  69

 عبدالحمٌد صالح مصطفً/  بملن_  الترفٌهٌه المنطمه_  مصر جنه_  التجاري بالسوق 2 رلم محل:  بجهة ، وبوٌات حداٌد بٌع

 عبدالتواب

 وتوزٌع تعبئه عن 25884 برلم 25215519 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالملن مفٌد كرٌم مٌنا -  75

 عبدالملن مفٌد كرٌم/  بملن_  منسافٌس:  بجهة ، عسل

 مكتب عن 25897 برلم 25215525 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خله بشري محارب بشري -  71

 الصادرات  علً للرلابه العامه بالهئٌه المنظمه والموانٌن للوائح طبما 6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما تصدٌر

 خله بشري محارب/  بملن_  سعدهللا عزبه_  شوشه:  بجهة ، والواردات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  عامه مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه غٌضان عبدالرازق دمحم ٌاسر شركه -  1

 (عبدالرازق راضً عبدالرازق/ بملن) الصاغه - الممادٌر عزبه:  بجهة ، عامه مماوالت عن ، 25952 برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   17524:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  روفائٌل ٌوالٌم طلعت جورج   - 1

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   13669:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فارس انور مسعد مٌنا   - 2

 التجاره العتزال شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   14986:  برلم دهلٌ سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان   - 3

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء تم

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   9455:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى دمحم على جمال   - 4

 التجاره العتزاله

 شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   7383:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصر عبدالناصر عبدالعزٌز ناصر   - 5

 التجاره العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215555 تارٌخ وفى ،   19666:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رٌاض منٌر شولى منٌر   - 6

 التجارة العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   15541:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالعظٌم زغلول نوره   - 7

 التجاره العتزالها شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215511 تارٌخ وفى ،   9456:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  امٌن دمحم رفعت شرٌف   - 8

 التجاره العتزال

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   15955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم فؤاد اسامه دمحم   - 9

 التجاره العتزاله

  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   17559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود حسن اسماء   - 15

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   4127:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم عاطف مصطفى   - 11

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   8128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خمٌس دمحم خمٌس جمعه   - 12

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   9673:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوبكر على محمود محى   - 13

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   18713:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد دمحم محمود   - 14

 تجارهال العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   25692:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفهٌم حمدي رضا احمد   - 15

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   19955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسان بدوي عطا اشرف   - 16

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   13227:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دسولً دمحم احمد حماده   - 17

 التجاره العتزاله شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   7256:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد امٌن رضوان دمحم   - 18

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   17863:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن احمد دمحم صالحه   - 19

 التجاره  العتزالها شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   16551:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزٌز حسن دمحم ٌحى   - 25

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   2166:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صموئٌل ابراهٌم فهٌم فادى   - 21

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   25787:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلف حسن حسٌن كمال   - 22

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   4599:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم سعد رمضان دمحم   - 23

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   19132:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالباسط كمال مصطفً   - 24

 التجاره العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   5552:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم فؤاد سمٌر على   - 25

 التجارة العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   12678:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً شوٌحً ابوزٌد سٌد   - 26

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ وفى ،   3364:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف احمد شعراوى جمال   - 27

 التجارة اعتزال بسبب الشطب تم

  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   9645:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل باسٌلٌوس اسكندر نبٌله   - 28

 التجاره العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   19311:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحلٌم خلف ربٌع حمزه   - 29

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء تم

 تم   25215525 تارٌخ وفى ،   12694:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم عبدالوهاب الصغٌر دمحم عصام   - 35

 التجاره العتزال شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   8469:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالمه دمحم حسٌن عفاف   - 31

 التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   19451:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبده بحر اسحك رؤف   - 32

 التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   16594:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحٌم زهرى احمد حٌدر   - 33

 التجاره العتزال شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   5452:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم سعٌد احمد   - 34

 التجاره العتزال

 تم  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   2223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على اسماعٌل دمحم احمد   - 35

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   8527:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسف سٌد دمحم رضا   - 36

 التجارة اعتزال بسبب الشطب



 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

 شطب/محو تم   25215526 تارٌخ فىو ،   8426:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مخلوف حسٌن عبدالحمٌد عفاف   - 37

 التجاره العتزال شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25215526 تارٌخ وفى ،   2223:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على اسماعٌل دمحم احمد   - 38

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء

 تم   25215526 تارٌخ وفى ،   16441:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه صبرى   - 39

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   13945:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعٌد حبٌب حنا حنان   - 45

 التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   15537:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صادق اشرابٌل هللا عوض مفدى   - 41

 عنه لالستغناء وذلن المٌد هذا الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   13945:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعٌد حبٌب حنا حنان   - 42

 التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   19596:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شاكر عبدالمسٌح شاكر هانى   - 43

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   14472:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلف دمحم خلف دعاء   - 44

 التجاره العتزالها شطب

 شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   2221:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد جاد زخارى هنرى وفٌك   - 45

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215535 تارٌخ وفى ،   4225:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمار عباس دمحم عادل   - 46

 التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   15528:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  منصور عبدالعزٌز سنوسً احمد   - 47

 التجاره العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   8522:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على متوكل سٌد رضا   - 48

 التجاره العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   14586:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حلمً دمحم دمحم ٌاسر   - 49

 التجاره العتزاله

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  655 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  نعٌم دمحم دالحمٌ عبد نادى -  1

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  14986 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  2

  جنٌه  55550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  14986 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  3

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215554 ، تارٌخ وفً  14759 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محمود دمحم محمود دمحم -  4

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215555 ، تارٌخ وفً  12872 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالصمد حسن نادي حسن -  5

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215555 ، تارٌخ وفً  14168 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سٌد ابوالعزاٌم انوار -  6

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  25654 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً عبدالسالم علً محمود -  7

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  12566 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم دمحم عبدالمعتمد دمحم -  8

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  19248 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محروس دمحم ابوالعزاٌم فاطمه -  9

  جنٌه  495550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215515 ، تارٌخ وفً  6884 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الطوٌل عبدالوهاب عبدالخالك اسامه -  15

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  625 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنٌن هللا فرج ذكى ولٌد -  11

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215511 ، تارٌخ وفً  11898 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحكٌم عبدالجلٌل دمحم نبوٌه -  12

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215517 ، تارٌخ وفً  25846 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمٌل عزٌز اسحاق جمٌل -  13

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215518 ، تارٌخ وفً  1585 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رزق حكٌم سامى عماد -  14

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  19795 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان ماضً ابوالعزاٌم دمحم دمحم -  15

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  16869 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالحمٌد سٌد اسالم -  16

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  14116 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الالدٌوس بولس جابر بوال -  17

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  16881 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم راشد فاٌز اٌمن -  18

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  25757 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالنبً احمد جمال ضاحً -  19

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



 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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215519 ، تارٌخ وفً  17993 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم بٌومى دمحم عمرو -  25

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  15523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم فرج فاٌز ابوطالب -  21

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  25467 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فانوس ابراهٌم مكرم سامى -  22

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  15523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم فرج فاٌز ابوطالب -  23

  جنٌه  155550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  25751 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل احمد ابراهٌم فاطمه -  24

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215523 ، تارٌخ وفً  25486 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فهمً صابر عزت عفاف -  25

  جنٌه  355550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  15329 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌحى احمد شعبان فاطمه -  26

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215524 ، تارٌخ وفً  14567 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صالح وهبه عادل هنً -  27

  جنٌه  55550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215525 ، تارٌخ وفً  25356 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسانٌن دمحم جمال خالد -  28

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  19296 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ماضٌوس لبٌب عٌد نزٌه -  29

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  14126 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً احمد دمحم معتز -  35

  جنٌه  12555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  25935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كمال كامل دمحم اٌمن -  31

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم محمود دمحم -  1

 (حسانٌن عبدالغنً مكرم/ بملن) االرضً الدور الساعه مٌدان الجٌش شارع  6  ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25828    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالرازق احمد تمٌز -  2

  عبدالرازق احمد جمعه/  بملن_  البكل عزبه_  طوه ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25829    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالد عزت دمحم عزت -  3

  عزت دمحم حسام/  بملن_  مكٌن ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25827    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلمامى عبدالحكٌم رفعت دمحم -  4

 شلمامى عبدالحكٌم رفعت/  بملن_  موسً بنى ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 17524    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، روفائٌل ٌوالٌم طلعت جورج -  5

 عنه لالستغناء وذلن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكسٌموس كامل طلعت عطا -  6

  كامل شهات مرٌه/  بملن_  الجدٌده المنشٌه_  للوصنا ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  7

 بسٌطه حداده ورشه بجعله نشاطه وتعدٌل( دمحم عبدالغنً خالد/بملن) اسمنت لرٌه بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  8

 (كامل رضا نجالء/بملن) ابٌوها لرٌه بجعله المولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 25831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طاهر خلف حسٌن صفاء -  9

  خلف ٌحً سٌد/  بملن_  دمارٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  15

 (دمحم عبدالغنً خالد/بملن) اسمنت لرٌه بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل كٌالنً عبدهللا شعبان -  11

 ومنالصات مزاٌدات بجعله نشاطه وتعدٌل( كامل رضا نجالء/بملن) ابٌوها لرٌه بجعله االخر الرئٌسً مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 عنه لالستغناء والغاءه

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم محمود دمحم -  12

 (حسانٌن عبدالغنً مكرم/ بملن) االرضً الدور الساعه مٌدان الجٌش شارع  6 ب كائن فرع افتتاح تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25832    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالغنً محمود احمد -  13

  دمحم عبدالغنً محمود/  بملن_  سفاي ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25836    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً حماد علٌه -  14

  عبدالكرٌم النعٌم عبد دمحم/  بملن_  الشرلٌه احمد بنً ،

,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25833    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالحمٌد ربٌعً صفوت -  15

  احمد خالف خلٌفه نارٌمان/  بملن_  اتلٌدم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 ارٌخت وفً 25834    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌاسٌن مراد حجازى اسالم -  16

  مراد حجازى اسامة/  بملن_  البلد سمالوط_  الشٌخ شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالبصٌر ناجى رجاء -  17

 (  حسٌن احمد نادى/  بملن_  طهنشا)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25559    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم محمود مصطفً -  18

 (  سعٌد دمحم محمود/  بملن_  الكوم طرفا)  بجعلة العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعظٌم دمحم فاطمه -  19

  الدٌن كمال حسنً محمود/  بملن_  ابوسوٌلم_  البرجاٌه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 25656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب سٌد دمحم عصام -  25

 (  عبدالعظٌم سٌد مرفت/  بملن_  الروضه)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 18579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه ثابت جمعه عمرو -  21

 ( عٌاد نجٌب محفوظ/  بملن_  خلٌل مٌنا عزبه_  االعمده طحا)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 25838    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالبصٌر حسٌن رمضان -  22

  حسن عمر نبٌه/  بملن_  عبٌد بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 25839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالحكٌم سعد احمد -  23

 عبدالعال عبدالحكٌم سعد/  بملن_  اسمنت ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 25837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم تونى سٌد محمود -  24

  تونى عبدالحمٌد نورا/  بملن_  عبٌد بنى  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 25845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد مرعً عبدالمعز محمود -  25

  احمد مرعً عبدالمعز/  بملن_  الحواصلٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 25841    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس عٌاد سالمه غطاس -  26

 عٌاد سالمه عٌسً/  بملن_  شوشه غرب النصاري عزبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25844    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد كامل مرزق بركة -  27

  شحاتة جاد كامل مرزق/  بملن_  الطٌر جبل دٌر ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم سعد احمد دمحم -  28

  ابراهٌم سعد جمال حسام/  بملن_  للوصنا ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم محمود دمحم -  29

 (حسانٌن عبدالغنً مكرم/ بملن) االرضً الدور الساعه مٌدان الجٌش شارع  6 بجعلعه الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم محمود دمحم -  35

 (عبدالحفٌظ دمحم صفٌه/بملن) ناصر مٌدان شارع( 24) بجعله الفرع مولع تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25846    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمٌل عزٌز اسحاق جمٌل -  31

  جمٌل عزٌز اسحك هانى/  بملن_  حماد بنى ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25843    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ذكى خلف خالد دمحم -  32

  عبدالسالم صابر خلف/  بملن_  للوصنا ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بانوب فرج بشري مرٌم -  33

  فرٌج جاد مٌنا/  بملن_  طنٌوس عزبه_  االعمده طحا ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 14759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم محمود دمحم -  34

 (عبدالحفٌظ دمحم صفٌه/بملن) ناصر مٌدان شارع( 24) بجعله الفرع مولع تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 25842    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مسعود لطب ابوبكر عواطف -  35

  مسعود لطب ابوبكر عواطف/  بملن_  الحرفً السابع الحى254 لطعة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 4189    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنٌن حنا بشرى عٌسى -  36

 ( تاوضروس غبلاير ٌونان عٌاد/  بملن_  الكوادي)  بحعله العنوان تعدٌل تم ،



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 19991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً توفٌك دمحم احمد -  37

 حداده ورشه ونشاطه( شعراوي سٌد كرٌمه/ لنبم) المطافً امام الثوره شارع بامتداد كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 19991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً توفٌك دمحم احمد -  38

 (شعراوي سٌد كرٌمه/ بملن) المطافً امام الثوره شارع امتداد ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 19991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً توفٌك دمحم احمد -  39

 مشتل ونشاطه دمحم محمود دمحم/  بملن_  المطافً امام_  الباشا عزبه طرٌك_  الثوره بشارع كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25849    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالفتاح احمد جمال -  45

  عبدالغنى مكرم دمحم/  بملن_  الساعه مٌدان الجٌش ش6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم شولً جمال سامٌه -  41

  علً احمد عبدالحكٌم رجب/  بملن_  باشا حسن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 6884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطوٌل عبدالوهاب عبدالخالك اسامه -  42

 ( ابراهٌم عبدة صفٌة/  بملن - شعراوى هدى ش 3 رلم)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد حماده اسالم -  43

 ( عبدالسالم احمد حماده اسالم/  بملن_  الرابع الدور المصري شارع 4)  بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25854    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عنتر عبدهللا دٌنا -  44

  عبدالسالم جمعه اسامه/  بملن_  سلطان دمحم بنى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25855    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعٌد دمحم تامر -  45

 احمد سعٌد احمد/  بملن_  البوسته مدرسه شارع نم متفرع_ ش_  سمالوط معصره ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه فهمً مكرم خلٌفه -  46

  سالم علً محمود عزت/  بملن_  مالوسه مصرف شارع_  الفكرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25851    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود صالح محمود رباب -  47

 عبدالمحسن عامر احمد/  بملن_  شوشه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب شحاته صبحً اشرف -  48

  حنٌن انبً عاطف هبه/  بملن_  البلد ابولرلاص ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 18114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد حماده اسالم -  49

 (  عبدالسالم احمد حماده اسالم/  بملن_  الرابع الدور المصري شارع 4)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 25848    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبداللطٌف خلٌفه عبٌر -  55

  سٌد الحسٌنً نادٌه/  بملن_  االرز مضرب شارع من المالحٌن شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25861    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى احمد احمد مها -  51

 طه ممدوح حسن/  بملن_  المالكى عدنان شارع 6 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 625    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنٌن هللا فرج ذكى ولٌد -  52

 (  كامل عوض ماجده/  بملن _ االلفً شارع 16)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس جرجس حنا رنده -  53

  سولاير ولسن فرح/  بملن_  الكرم درب6 ،:   الـتأشٌر



 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

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25858    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سٌد اسماء -  54

  بركات حسن علً/  بملن_  ابٌوها

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسطا صادق خلٌل اٌمن -  55

 حبٌب منٌر سمٌر/  بملن_  منسافٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان علً عبدالمعز احمد -  56

 عبدالغنً عاطف عماد/  بملن_  عبٌد بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 19627    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن كمال اشرف دمحم -  57

 ( شحاته منٌر تامر/  بملن_  الفكرٌه_  1 رلم االهرام ش)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد عبود كرٌم عبود -  58

   عبود كرٌم اشرف/  بملن_  زعفرانه منشاه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 25862    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح احمد رمضان لٌاتً -  59

  احمد عٌد تحٌه/   بملن_  دالوف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25864    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بنٌامٌن تمى سعد جرجس -  65

  بنٌامٌن تمى سعد/  بملن_  ابوغرٌر_  سافٌسمن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 19593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن جرجس نصٌف استٌر -  61

 (فهٌم سمٌر ٌاسر/ بملن) حسٌن طه شارع( 18) سلطان بارض كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25869    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن كامل كمال حسن -  62

  كامل كمال دمحم/ بملن_  اتلٌدم  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد على نجٌب هانى -  63

  حامد على محمود على/  بملن_  عبٌد بنى  ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌدان احمد سٌد الخطٌب محمود -  64

 دمحم دمحم عمار/  بملن_  ابوفلٌو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس عبدالكرٌم رمضان عماد -  65

  عباس عبدالكرٌم رمضان/  بملن_  اسمنت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 19593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمالن جرجس نصٌف استٌر -  66

 (فهٌم سمٌر ٌاسر/ بملن) حسٌن طه شارع( 18) سلطان ارض ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 7256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن رضوان دمحم -  67

 (امٌن رضوان ابوبكر/ بملن) المحطه شرق العسكرٌه الثانوٌه شارع( 15) بجعله العنوان تعدٌل تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 7256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن رضوان دمحم -  68

 اعالف تجاره بجعله نشاطه وتعدٌل احمد كمال حسنٌه/  بملن - ٌولٌو 26 ش بجعله االخر الرئٌسً المحل عنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطباخ دمحم على عبدالحكٌم لٌال -  69

  دمحم على عبدالحكٌم لٌال/  بملن_  ابوان  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، باسٌلٌوس ٌعموب حنا مجدى -  75

  عٌاد صالح نادٌه/  بملن_  النظام شارع  ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 7256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن رضوان دمحم -  71

  احمد كمال حسنٌه/  بملن - ٌولٌو 26 ش بجعله العنوان تعدٌل تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 7256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن رضوان دمحم -  72

 وتعدٌل( امٌن رضوان ابوبكر/ بملن) المحطه شرق العسكرٌه الثانوٌه شارع( 15) بجعله االخر الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،

 غذائٌه مواد وتغلٌف تعبئه بجعله نشاطه

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25866    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد امٌن فوزى حسن -  73

 دمحم عبدالرؤوف مدٌحة/  بملن_  ابوفلٌو ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25865    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد مرسال حسٌن علً -  74

 عبدالمجٌد صالحٌن هدي/  بملن_  الغربٌه صفط ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 25868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منازع صادق احمد خالد -  75

 منازع صادق احمد رمضان/  بملن_  اللوفً كوم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن محمود بدوي عبدالحمٌد -  76

  عبدالمحسن محمود بدوي دمحم/  بملن - موسً بنً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن دمحم رفعت شرٌف -  77

  احمد جابر هشام/  بملن_  الجزئٌه المحكمه شارع( 22) ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25878    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى علً دسولً دمحم -  78

 عٌسى علً ابراهٌم عادل/  بملن_  ابوغرٌر_  منسافٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس سعد جمعه مصطفً -  79

  عباس سعد جمعه/  بملن_  شوشه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض الصغٌر جعفر عزالعرب -  85

 عثمان دمحم ابوالدهب نزهه/  بملن_  البٌهو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف شولً عدلً سناء -  81

  ادٌب حنا عماد/  بملن_  الجدٌده الترعه_  الشرلٌه احمد بنً ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طه عثمان ماهر دمحم -  82

  دمحم عبدالعزٌز احمد محمود/  بملن_  الموظفٌن مساكن( ا) عماره_  سلطان ارض ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 25876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضبع برسوم ممدوح ابانوب -  83

  وحش عزٌز رافت جمال/  بملن_  البلد ابولرلاص ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 12425    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعظٌم زغلول دمحم -  84

 (حسن عبدالعظٌم زغلول/  بملن_  الترعه شرق عبدالهادى مٌدان)  بجعله العنون تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25895    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنٌن حبٌب فونس صباح -  85

  بحر مالن كرم/  بملن_  الطٌبه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل وهبه جبره رافت -  86

  كامل نبٌل جرجس/  بملن_  االزهر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 15995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبلاير مٌخائٌل نجٌب ٌوسف -  87

 (  كامل صبحى نبٌل/  بملن المنٌا بندر سلطان ارض نفرتٌتً شارع 62)  بجعلة النشاط محل تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر



 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 14956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً كامل فتحً جابر -  88

 (  علً كامل فتحً جابر/  بملن_  المنصوره كفر)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا نجٌب ٌوسف طاهر -  89

  عبدالمادر عٌسً عمر محمود/  بملن_  البحرٌه الدهب منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالملن مفٌد كرٌم مٌنا -  95

  عبدالملن مفٌد كرٌم/  بملن_  منسافٌس ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد جمال خلف شرٌفه -  91

   احمد عبدالفتاح مصطفى حسن/  بملن_  االعدادٌة المدرسة ش_  ابوان  ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 17993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بٌومى دمحم عمرو -  92

 (عبدالرحمن دمحم احمد/ بملن) المستشار ارض مساكن السعدٌه مدرسه بجوار الحرٌه شارع ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 17993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بٌومى دمحم عمرو -  93

 مجمدة لحوم وتوزٌع بٌع مكتب ونشاطه دمحم بٌومى دمحم/  بملن_  فانوس شارع_  السبع بطه كائن الرئٌسً المحل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ممار وهبه مجدى ابانوب -  94

  زخاري عزت اسامه/  بملن_  المحطه شرق_  حسٌبه ابو ترعة: ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالرحمن مصطفى نادٌه -  95

  عبدالعزٌز سٌد احمد/  بملن_  العوام_  مهدى بنى  ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف شوبن ابوبكر محمود -  96

  احمد بسٌونى ابراهٌم دمحم/  بملن_  الدائرى الطرٌك_  زهران مغسلة بجوار  ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 7256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن رضوان دمحم -  97

 عنه لالستغناء وذلن اعالف ونشاطه االخر الرئٌسً المحل الغاء تم ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 17993    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم بٌومى دمحم عمرو -  98

( عبدالرحمن دمحم احمد/ لنبم) المستشار ارض مساكن السعدٌه مدرسه بجوار الحرٌه بشارع كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،

 غذائٌه مواد بٌع ونشاطه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود عبدالرحٌم صابر -  99

  محمود عبدالرحٌم رمضان/  بملن_  البٌهو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 25886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب عبدالحمٌد صالح مصطفً -  155

  عبدالتواب عبدالحمٌد صالح مصطفً/  بملن_  الترفٌهٌه المنطمه_  مصر جنه_  التجاري بالسوق 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 8275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رومان فؤاد عٌد سامح -  151

 (اٌلٌا عمادالدٌن كرستٌن/ بملن) منبال منشٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 11515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحكٌم عامر دعاء -  152

 ( عبدالرحمن دمحم خلف حسٌن/  بملن_  زهره)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا جٌد انجلً مرٌم -  153

  بنٌامٌن خلٌل ماهر/  بملن_  العمودٌن نزله ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خله بشري محارب بشري -  154

  خله بشري محارب/  بملن_  سعدهللا عزبه_  شوشه ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج فاٌز ابوطالب -  155

 المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره بجعله الرئٌسً المحل نشاط تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلف عبدالنعٌم احمد محمود -  156

 عبدالنعٌم دمحم سٌد/  بملن_  الخضري جامع ش_  تله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15523    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم فرج فاٌز ابوطالب -  157

 بماله بجعله االخر الرئٌسً المحل نشاط تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد عبدالعزٌز احمد رٌم -  158

 عطٌه حسنً طارق/  بملن_  عزاله_  الخٌل طوخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن ابراهٌم حجاج مهاب -  159

  مٌالد شولً اسحك كرم/  بملن_  االرضً الدور رمسٌس شارع(  89_ )  سلطان ارض ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن زناتً عبدالحمٌد محمود -  115

  عبدالمحسن طه نهً/  بملن_  رٌده ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق اشرابٌل هللا عوض مفدى -  111

 مرفت/ بملن)  التعلٌم و التربٌه مدٌرٌه شارع من الفاتح شارع( 9) سلطان ارض بجعله المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 (شحاته متري شحاته

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق اشرابٌل هللا عوض مفدى -  112

_  البحرٌه الدهب منشاه بشكاتب عزبة_ البحرٌه الدهب منشاه بجعله االخر الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 مواشً حظٌره بجعله نشاطه وتعدٌل( صالح صادق شاروبٌم هللا عوض) بملن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25894    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن احمد -  113

 عبدالمعبود محمود لدرٌه/  بملن_  حرب طلعت شارع_  سمالوط معصره ،:   شٌرالـتأ

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25895    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسٌن حلمً هاله -  114

  رمضان مصري سٌد/  بملن_  السلخانه_  الفٌروز مخبز امام الحرٌه شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا فهٌم عزٌز اسحك -  115

  حنا فهٌم عزٌز شحاته/  بملن_  الطٌر جبل دٌر ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق اشرابٌل هللا عوض مفدى -  116

 هللا عوض) بملن_  البحرٌه الدهب منشاه بشكاتب عزبة_ البحرٌه الدهب منشاه بجعله المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 (صالح صادق شاروبٌم

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15537    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق اشرابٌل هللا عوض مفدى -  117

/ بملن)  التعلٌم و التربٌه مدٌرٌه شارع من الفاتح شارع( 9) سلطان ارض بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 غذائٌه مواد بٌع بجعله نشاطه وتعدٌل( شحاته متري شحاته مرفت

 العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبد مكسٌموس عٌد مكسٌموس -  118

  ابراهٌم عبد مكسٌموس عٌد/  بملن_  الطٌر جبل دٌر ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 8275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رومان فؤاد عٌد سامح -  119

 (اٌلٌا عمادالدٌن كرستٌن/ بملن) منبال بمنشٌه كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جداوي طه سٌد محمود -  125

  زاخر ارنست منً/  بملن_  االندلس برج اداب مٌدان(  1)  شمه_  شلبً ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف نصٌف سمٌر صموئٌل -  121

  فاروق دمحم ٌاسر/  بملن_  صاروفٌم_  الكوثر برج(  79)  لطعه_  شلبً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 3996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ سٌد نصار اٌهاب -  122

 (سٌد نصار اسامه/ بملن) الفكرٌه - الوفاء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 3996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ سٌد نصار اٌهاب -  123

 وتصدٌر استٌراد ونشاطه ابوالعال خفاجى عبدالمعتمد/  بملن - الفكرٌة - بورسعٌد ش 64 برلم كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر

 غذائٌة مواد

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح عبدالعال مصطفً عبدالعال -  124

 سعد فاتح حماده/  بملن_  باشا ٌحً شارع_  الفكرٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج محمود عبدالعظٌم سعاد -  125

  احمد حسن دمحم دمحم/  بملن_  طوه  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 3996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ سٌد نصار اٌهاب -  126

 بماله ونشاطه( سٌد نصار اسامه/ بملن) الفكرٌه - الوفاء بشارع كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   أشٌرالـت

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطٌف منٌر مٌالد ماهر -  127

  بباوي هللا عوض اسحك/  بملن_  االمٌري المستشفً شارع_  الفكرٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالناصر عبدالحمٌد كمال سوسن -  128

 دمحم محمود طارق/  بملن_  النمراشً_  ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصري ابراهٌم زاٌد عبدالكرٌم احمد -  129

  احمد فاروق الدٌن عماد الحسٌن/  بملن_  البرجاٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌنى ابراهٌم امال -  135

  جورجى وهبه ممدوح/ بملن_   زعفرانه منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 25957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته مصطفً دمحم محمود -  131

 دمحم محمود مصطفً/  بملن_  النخل نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس بشري اسحك امٌر -  132

  محمود شحاته حسن/  بملن_  البلد ابولرلاص ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد سعٌد عٌسً عادل -  133
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 لالستغناء وذلن متكامله مماوالت ونشاطه( عبدالحلٌم خلف ربٌع/ بملن) بصنٌم الكائن االخر الرئٌسً المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 عنه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد حسن جمعه اسامه -  135
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 دمحم عمر اسامه/  بملن_  سلطان زاوٌه ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ٌونان عدلى سامى -  145

  حنا ٌونان عدلى/  بملن_  الطٌر جبل دٌر  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فلفل وزىف عدلى مرٌم -  141

  حنا ٌوسف حنا/  بملن_  الغربى عبدالمنعم شارع  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 15311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال حسن على دمحم -  142

 بنزٌن محطه ونشاطه( حسن علً احمد/ بملن) سلطان بزاوٌه كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى دمحم ربٌع احمد -  143

  خفاجى جمال محمود/  بملن_  الجمهورٌة شارع_  الفكرٌة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم صالح منصور -  144

 عبدالغنً سٌد عامر/  بملن_  سلطان زاوٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا خلف دمحم لٌلً -  145

 عبدالحكٌم عبدالرحمن شاذلى/  بملن_  مهدٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان امٌن لطب محمود -  146

  كامل دمحم احمد/  بملن_  تله ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالظاهر دمحم عبدالظاهر عمرو -  147

 عبدالظاهر دمحم عبدالظاهر/  بملن_  االعمده طحا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 15311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال حسن على دمحم -  148

 (حسن علً احمد/ بملن) سلطان زاوٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 15311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالعال حسن على دمحم -  149

 متكامله مماوالت ونشاطه ابوالعال حسن على/ بملن -سلطان زواٌه بجعله الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 25922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عطا دمحم دمحم شربات -  155

  العابدٌن زٌن محمود حربى/  بملن_  دمارٌس  ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال نصر مجدي طه -  151

  ابوزٌد حسٌن عزٌزه/  بملن_  باشا العزبً شارع( 73) ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن دمحم جمال خالد -  152

 ( علً عبدالسالم عبدالعال دمحم/  بملن_  محرص كوم)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسولً دمحم احمد علً -  153

  ابوالٌزٌد عبدالمعتمد جمال/  بملن_  منسافٌس ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم مختار نشات مختار -  154

  دمحم سلٌم طه/  بملن_  اتلٌدم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم عشري اسماء -  155

 لطع بٌع ونشاطه( تغٌان احمد تغٌان خالد/ بملن) الخشابه_  العاص بن عمرو بشارع كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 سٌارات غٌار

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالغنً فاروق رشا -  156

 (  ابراهٌم مٌخائٌل مفٌد/  بملن_  الجامعه ابراج سلطان ارض_  حسٌن طه شارع 1)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ماضً احمد الدٌن عصام عمر -  157

  محمود ماضً احمد محمود/  بملن_  طهنشا ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم عشري اسماء -  158

 ( تغٌان احمد تغٌان خالد/ بملن) الخشابه_  العاص بن عمرو شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 25145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد دمحم عشري اسماء -  159

 خراطه ورشه ونشاطه حبشً رجب دمحم/  بملن_  العاص بن عمرو شارع_  بالخشابه كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً فاٌز مجدي رومانً -  165

  فاٌز مجدي رامً/  بملن_  حرب طلعت شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25733    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور دمحم العابدٌن زٌن حسام -  161

 ( دمحم خلف ربٌع/  بملن_  الغربٌه احمد بنً)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 2223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على اسماعٌل دمحم احمد -  162

 عنهما لالستغناء وذلن االخرٌن الرئٌسٌن المحلٌٌن الغاء تم ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه صبرى -  163

 عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه/ بملن_ دمارٌس بجعله نالعنوا تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه صبرى -  164

 المنٌا نادي/ بملن) الرٌاضً المنٌا نادي داخل حسٌن طه شارع بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 (جٌم) بدنٌه لٌاله صاله بجعله نشاطه وتعدٌل( الرٌاضً

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلف عبدالمنعم محمود ولٌد -  165

  دمحم عبدالصالحٌن سعداوي/  بملن_  سمرج بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 4951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هابٌل اسحك المس مالن مارٌه -  166

 (ٌعموب اٌوب هانً/ بملن) المشٌري شارع من الصهارٌج بشارع كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد عبدالملن هللا عوض مرٌم -  167

  ناجً سٌد دمحم/  بملن_  البحرٌه المطاهره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 4951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هابٌل اسحك المس مالن مارٌه -  168

 (ٌعموب اٌوب هانً/ بملن) المشٌري شارع من الصهارٌج شارع ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه صبرى -  169

 (الرٌاضً المنٌا نادي/ بملن) الرٌاضً المنٌا نادي داخل حسٌن طه شارع بجعله المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 16441    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه صبرى -  175

 بجعله نشاطه وتعدٌل عبدالغنى عبدالظاهر ابوسالمه/ بملن_ دمارٌس بجعله الرئٌسً المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 مزادات صاله

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نحسانٌ لندٌل مبارن هبه -  171

 مالبس بٌع ونشاطه( محمود تماوي عبدالرؤف محمود/  بملن) مبارن الشٌخ بابٌوها كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

 العسكرٌه المالبس فٌماعدا

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 17557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد ناجى عبدالرحمن ناجى -  172

 ( ناجى عبدالرحمن اسالم/ بملن_  ابوفلٌو)  العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالصبور ربٌع دمحم -  173

  علً محمود عطا دمحم/  بملن_  الشرلٌه احمد بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن لندٌل مبارن هبه -  174

 (محمود تماوي عبدالرؤف محمود/  بملن) مبارن الشٌخ ابٌوها ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن لندٌل مبارن هبه -  175

 الماشٌه وتجاره تربٌه حظٌره ونشاطه عبدالرحمن كامل العابدٌن زٌن/  بملن_  بابٌوها كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمال كامل دمحم اٌمن -  176

 كمال كامل دمحم/  بملن_  لبس كفر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 25934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجبان عزٌز رضا ٌوسف -  177

  عجاٌبً ٌبنج ماجده/  بملن_  الوفاء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 25946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان احمد دمحم عاصم -  178

  دمحم جمعه دمحم/  بملن_  منمطٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 25947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسحك ٌوسف صادق حنا -  179

 اسحك ٌوسف ممدوح/  بملن_  شوشه غرب 3 لرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 15766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌب غالً محروس بٌشوي -  185

 (   نجٌب نبٌل وائل/  بملن_  طهنشا)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 25941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونان ٌنى عٌاد مٌنا -  181

 ٌونان بنى عٌاد/  بملن_  الطٌبه ،
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 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
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 عنه لالستغناء وذلن المواشً وتجاره لتربٌه حظٌره ونشاطه االخر الرئٌسً المحل الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 19647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرابى احمد طه دمحم -  191

 ( عرابً احمد طه/  بملن_  تله_  الحرٌه ش)  بجعله العنوان تعدٌل تم ،
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  دمحم كامل احمد/  بملن_  الغربٌه احمد بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 5372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طوبٌا مهنى جوزٌف اٌفٌت -  252

 (حبٌب عٌاد صفوت/ بملن) الشعراوٌه المولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر
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 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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 25966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً زكً خلف -  254
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 وتسمٌن وتربٌه بٌع ونشاطه( عبدالسالم خٌري دمحم/ بملن) سلطان دمحم ببنً كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 مواشً
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 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 5372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طوبٌا مهنى جوزٌف اٌفٌت -  258

 (صلٌب عٌاد صفوت/بملن) المدٌمه البوسته شارع بجعله المحل مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 5372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طوبٌا مهنى جوزٌف اٌفٌت -  259

 صلٌب عٌاد صفوت/  بملن - الشعراوٌه بجعله المدٌمه البوسته شارع من الفرع مولع تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالحلٌم خٌري حذٌفه -  215

 ونشاطه( عبدالحمٌد عبدالحلٌم خٌري/ بملن) ناصر شارع من عمر بحاره كائن اخر رئٌسً محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

 جافه حلوٌات
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 زٌوت بٌع ونشاطه( العبادي دمحم فؤاد دمحم/بملن) مرجان حلٌم تمسٌم السبع طه بعزبه كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 سٌارات
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 (عبدالحمٌد عبدالحلٌم خٌري/ بملن) ناصر شارع من عمر حاره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 11217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالحلٌم خٌري حذٌفه -  215

 ونشاطه(  الحمٌد عبد الحلٌم عبد خٌري/  بملن)  النصر شارع من متفرع عمر بحاره كائن الرئٌسً المحل ،:   الـتأشٌر وصف

 بالبخار مالبس كً و مغسله
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 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
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