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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 اجهزه صٌانة عن 59354 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد السٌد رجب نسرٌن -  121
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 حلوي عن 59236 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالحمٌد دارج احمد -  128

 سعٌد شعبان صابر ، دمحم عزت دمحم ، دمحم سعٌد دمحم/  بملن الفٌوم - ٌكن عدلً شارع:  بجهة ، عجٌن من

 حلوي عن 59236 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر ٌدعبدالحم دارج احمد -  129
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 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

 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد الفتاح عبد الناصر عبد مصطفً -  135

 المطلب عبد الفتاح عبد الناصر عبد/ بملن اطسا مركز اهرٌت:  بجهة ، مماوالت مكتب عن 59368
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 توفٌك هللا عطا اسحك/ بملن الفٌوم بندر ٌكن عدلى شارع 71:  بجهة ، وبوٌات حداٌد

 مخزن عن 59261 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالسمٌع شعبان ٌاسر -  141

 عبدالسمٌع شعبان دمحم/ ملن دفنو ابوصٌر:  بجهة ، الخرده لتجاره
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 ابراهٌم دمحم سمر/ بملن اطسا مركز طالحٌ منٌه:  بجهة ، الموتوسٌكالت

 عن 59276 برلم 21211318 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى الحمٌد عبد احمد العلٌم عبد -  142

 الحمٌد عبد احمد اٌمن/بملن اطسا مركز للمشاه:  بجهة ، كهربائٌه ادوات تجاره
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 تجارة عن 59234 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن حسٌن هللا عبد اسراء -  145

 المادر عبد احمد دمحم نادٌه/  ملن - بحري الغرق - جبر عزبة:  بجهة ، والرده الدلٌك

 بماله ماركت سوبر عن 59229 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم لرنً دمحم -  146

 سعداوي محمود ربٌع احمد/ بملن الفٌوم مركز_  المندره:  بجهة ، واعالف

 عن 59223 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور سٌف الغفار عبد الناصر عبد -  147

 دمحم العزٌز عبد الحكٌم عبد/ بملن اطسا مركز شدموه النور ابو:  بجهة ، البمالة تجارة

 عن 59257 برلم 21211314 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد المنعم عبد شعبان دمحم -  148

 حسن معوض كرٌمه/ بملن الفٌوم بندر لالحذٌه كامل احمد امام العرٌان ش:  بجهة ، هندسى مكتب

 تجاره عن 59333 برلم 21211318 فى لٌد ، 451110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالعزٌز انور اسامه -  149

 حسان سعٌدعبدالغنى/ملن الجون بكرالصدٌك ابو شارع اخر:  بجهة ، ومفروشات منزلٌه ادوات

 مكتب عن 59341 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم دمحم عادل احمد -  151

 عبدالمولى محمود فتحً/ بملن  الفٌوم مركز  العدوه:  بجهة ، مماوالت

 مواشً كارة عن 59295 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى دمحم سٌد لذافى -  151

 مصطفى دمحم سٌد/  ملن - الناصرٌة:  بجهة ، وتجارتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 دمحم احمد منى/ملن دمو طالئع نادى بجوار الخامسه المرحله 26 عماره دمو مساكن:  بجهة ، وبطارٌات اطارات تجاره

 عمال نمل مكتب عن 59284 برلم 21211319 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌلاسما احمد دمحم دمحم -  153

 اسماعٌل احمد دمحم بملن اطسا مركز اهرٌت:  بجهة ، ع م ج داخل

 مواشً كاره عن 59253 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هٌبة احمد هالل نادٌة -  154

 هٌبه احمد الناصر عبد/ بملن الفٌوم مركز الكرادسه زاوٌه:  بجهة ، وتجارتها

 تجاره عن 59311 برلم 21211316 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم الدٌن جمال اسالم -  155

 عبدالتواب سعد نعٌمى/ملن الجون الصدٌك ابوبكر شارع:  بجهة ، تجمٌل مستحضرات

 59321 برلم 21211316 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرٌف عبدالرحمن على عبدهللا مطلوب -  156

 جبٌلى سٌد دمحم عمر/بملن هللا لطف منشأه شولى احمد شارع:  بجهة ، وخردوات جاهزه مالبس وتجاره تصدٌر مكتب عن

 مماوالت عن 59313 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمٌده سلٌمان محمود دمحم -  157

 هلٌل مسلم سلمى/ بملن  اطسا مركز تطون:  بجهة ، االدوٌه و الكمبٌوتر و العماله عدا فٌما عمومٌه تورٌدات و عامه

 ورشه عن 59362 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان رٌاض دمحم حسٌن -  158

 حسن على دمحم مومن/ملن الخفاف البحر نعمان حوض:  بجهة ، وشبان باب نجاره

 اعالف تجاره عن 59391 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بملى عبدالحمٌد دمحم -  159

 سعٌد اسماعٌل صالح/ملن الممطع هواره:  بجهة ،

 مكتب عن 59411 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عنٌن النبى عبد لطب -  161

 اسماعٌل عنٌن النبى عبد/ بملن الفٌوم ثان لسم بجوار جنوب حى:  بجهة ، عمومٌه مماوالت

 تجارة عن 59388 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم معوض عبدالعظٌم على -  161

 عبدالرحمن فؤاد مصطفى/  بملن  اطسا مركز  الحٌط منٌه:  بجهة ، طبٌه مستلزمات

 مكتب عن 59397 برلم 21211329 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد على عوٌس محمود -  162

 مصطفى بملن الفٌوم بندر 1 شمة أ مدخل 62 عمارة النوٌري مساكن:  بجهة ، واالدوٌة والكمبٌوتر العمالة عدا فٌما عامة تورٌدات

 عوٌس دمحم

 مكتب عن 59415 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على اٌمن نشوان -  163

 على اٌمن/ بملن  الفٌوم بندر  التفتٌش  سالم حسان ش:  بجهة ، الكمبٌوتر و االدوٌه و العماله عدا فٌما عمومٌه تورٌدات و مماوالت

 احمد

 تجارة عن 59394 برلم 21211329 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ونٌس ثابت حلمً مالن -  164

 ًذك دمحم صالح بملن الفٌوم بندر الدش تمسٌم عواٌد الحفٌظ عبد ابراهٌم ش:  بجهة ، كافٌهات مستلزمات

 تجارة عن 59376 برلم 21211325 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه جمٌل صبحً كرستٌنا -  165

 ٌوسف سعد اشرف/  بملن الفٌوم - السوهاجً بجوار الفوال - توفٌك ش 19:  بجهة ، منزلٌة مراتب

 سوبر عن 59419 برلم 21211331 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد ٌوسف حجاج امل -  166

 حسن احمد سٌد جمعه/بملن الفٌوم ملركز االعالم:  بجهة ، ماركت

 عن 59268 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب احمد حمٌده مصطفى -  167

 عبدالسمٌع محمودج خالد/ ملن   الفٌوم مركز   سٌال:  بجهة ، تجارتها و مواشً كارة



 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

 عن 59264 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً الغنً عبد فرج الرحمن عبد دمحم -  168

 جالل اٌمان/  ملن - الهندي المطعم بجوار - شعراوي هدى شارع - الجامعه حً:  بجهة ، وتجهٌز وتحضٌر طهً مأكوالت مطعم

 مرسً ربٌع

 مكتب عن 59285 برلم 21211319 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم معوض على حمٌده -  169

 معوض على بٌومى/ بملن اطسا مركز الباسل لصر:  بجهة ، واكسسوارانها العسكرٌه المالبس عدا فٌما الجاهزه المالبس لتجاره

 ابراهٌم

 ، طعام زٌوت بٌع عن 59372 برلم 21211325 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم فرج دمحم بدوى -  171

 سالم فرج دمحم علً/  بملن الفٌوم - االٌمان نور بجوار السلخانه مٌدان:  بجهة

 شحن عن 59252 برلم 21211314 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان احمد محمود احمد -  171

 سلٌمان احمد محمود/ بملن   الفٌوم بندر - العالً السد مساكن 18 محل 14 عماره:  بجهة ، بطارٌات

 بماله تجاره عن 59315 برلم 21211315 فى لٌد ، 351110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفوظ دمحم سٌد منار -  172

 علً الغنً عبد اٌمن/بملن الفٌوم بندر االندلس مدرسه بجوار العزٌز عبد بن عمر شارع 8:  بجهة ، بالجمله

 عن 59334 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدالحمٌد جمعه عبدالحمٌد -  173

 محمود على دمحم/ بملن اطسا مركز دفنو:  بجهة ، عامه مماوالت مكتب

 محل عن 59317 برلم 21211316 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحٌم عبد ابراهٌم رمضان نور -  174

 عطا احمد سٌد/ بملن الفٌوم مركز فضل الشٌخ:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما الجاهزه المالبس لتجاره

 مكتب عن 59311 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج تمام سراج دمحم -  175

 هللا فرج تمام سراج/  ملن - حلفا منشأة:  بجهة ، متكامله مماوالت

 ، المنظفات تجارة عن 59371 برلم 21211324 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم علً شعبان دمحم -  176

 دمحم علً سٌد/  ملن - االعالم:  بجهة

 ، البماله تجاره عن 59412 برلم 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم اسماعٌل خالد دمحم -  177

 دمحم اسماعٌل خالد/ملن رجب الشٌخ مسجد بجوار فارس كٌمان مساكن اول الطباخٌن درب:  بجهة

 مطبعه عن 59387 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم جوده اسماعٌل رمضان -  178

 خلف:  بجهة ، الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما

 سٌد صوفى مصطفى/ بملن الفٌوم بندر 1 رلم المحافظ فٌال بجوار الخٌال كافٌه

 مكتب عن 59232 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عٌد حسن ابراهٌم -  179

 حسن عٌد حسن/ملن الفٌوم مركز الصالحٌه:  بجهة ، مماوالت

 ، المشه بٌع عن 59374 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فانوس خلٌل منٌر مكرم -  181

 احمد عبدالعظٌم معالً/  بملن السنترال شارع من العرٌان شارع:  بجهة

 من حلوي عن 59227 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السٌد الحمٌد عبد احمد -  181

 على السٌد الحمٌد عبد فارس/ بملن الفٌوم بندر االسراء االبتدائٌه المدرسه خلف:  بجهة ، عجٌن

 مواشً كارة عن 59245 برلم 21211313 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلٌم عبد سٌد دمحم حماده -  182

 العلٌم عبد سٌد دمحم/  ملن - الممطع هوارة:  بجهة ، وتجارتها

 كارة عن 59259 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زاخر شرابٌن فاخر نجوى -  183

 غالً تامر فلاير/ ملن  الفٌوم مركز - النٌل كفور:  بجهة ، تجارتها و مواشً



 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

 عن 59348 برلم 21211321 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجٌد عبدالستار عزت مصطفى -  184

 عبدالمجٌد حلمً احمد/ بملن  الفٌوم مركز  الزملوطً:  بجهة ، بوٌات و حداٌد تجارة

 كاره عن 59341 برلم 21211318 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى عبدالغفار فوزي دمحم -  185

 ابوسرٌع شعبان دمحم/ملن سٌال:  بجهة ، وتجاراتها مواشى

 عن 59241 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌع عبد البالً عبد سامح اسالم -  186

 دمحم العزٌز عبد زٌنب/ بملن الفٌوم بندر حسن مصطفً ارض المنمبادي حلمً ش 18:  بجهة ، عماري وتسوٌك مماوالت مكتب

 علً

 بناء مواد تجارة عن 59389 برلم 21211328 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صلٌب عٌد سامً وفاء -  187

 اسعد فتحً اكمل بملن الفٌوم مركز دمو:  بجهة ،

 مكتب عن 59382 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فرحات رمضان عمرو -  188

 فرحات رمضان دمحم/ بملن  الفٌوم مركز العزب:  بجهة ، متكامله مماوالت

 كاره عن 59396 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السٌد عبدالحمٌد الدرٌوى -  189

 الروبى خمٌس سعٌد بله/ملن للمشاه الضبٌع عزبه:  بجهة ، وتجاراتها مواشى

 كارة عن 59272 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم الفضٌل عبد دمحم -  191

 محمود دمحم مصطفى سلٌمه بملن اطسا مركز خلف:  بجهة ، وتجارتها مواشى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   لانونا منها المحظور عدا فٌما تصدٌر شركه  ،  شركة   وشرٌكه عزام عبدالهادى عوٌس رمضان -  1

 كٌمان مساكن:  بجهة ، لانونا منها المحظور عدا فٌما تصدٌر شركه عن ، 59413 برلم 21211331 فى ،لٌدت 111110111

 عزام عبدالهادى عوٌس/بملن 5 شمه 45 عماره فارس

   والكمبٌوتر واالدوٌه العماله عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه حمٌده رمضان محجوب احمد -  2

 العماله عدا فٌما عمومٌه وتورٌدات عامه مماوالت عن ، 59249 برلم 21211313 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس

 حمٌده رمضان سٌد/ملن الفٌوم مركز- عاشور عزبه:  بجهة ، والكمبٌوتر واالدوٌه

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   العمارى االستثمار  ،  شركة   وشرٌكه العزٌز عبد ولٌد -  3

 الفٌوم بندر التسنٌم برج المهندس النبوى شارع:  بجهة ، العمارى االستثمار عن ، 59331

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   58236:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  وهبه دمحم صالح رجب   - 1

 نهائٌا التجارة لترن مشطوب

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   44285:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد الغنى عبد شعبان الغنى عبد   - 2

 نهائٌا التجارة لترن2121-3-1 فى مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   46994:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن احمد معوض حسنى   - 3

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/1 فى مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   56818:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مرسً الظاهر عبد بلٌدي احمد   - 4

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-1 فً مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   47831:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المادر عبد احمد دمحم نادٌه   - 5

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-1 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   58866:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  النبى عبد احمد اشرف حماده   - 6

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-2 فى مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   41731:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد البدوى سٌد ماجده   - 7

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-2 فى مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   54839:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هارون على عبدالفتاح دمحم   - 8

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-2 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   52629:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد هاشم محمود تموى   - 9

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-2فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   58354:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعبان زٌدان مختار تهانً   - 11

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-2 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   57783:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفتاح عٌد عمرو دمحم   - 11

 تأشٌر طلب بموجب الفرع شطب

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   52384:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب عبدالتواب لرنى سٌد   - 12

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-3 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   41187:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسمٌع عبدالرحمن شعبان دمحم   - 13

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-3 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   54155:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رضوان الدٌن صالح حسٌن دمحم   - 14

 نهائٌا التجارة لترن مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   54189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم رضوان هالل فاطمه   - 15

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-4 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   54138:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جوده فرج عبدالغفار عمر   - 16

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-7 فً مشطوب المٌد



 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

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   58321:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود فتحى على دمحم   - 17

 نهائٌا التجاره لترن 2121-7-3 فً مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   57311:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد صبره كمال احمد   - 18

 نهائٌا التجاره لترن2121-3-8فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   55441:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم مصطفى احمد   - 19

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/8 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   55414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحفٌظ سٌد دمحم والء   - 21

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-9 فى مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   26981:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسانٌن سعداوى صاوي عادل   - 21

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-9 فً مشطوب المٌد  السجل

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   52119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سرحان دمحم خالد دمحم   - 22

 نهئٌا التجاره لترن 2121-3-11فى مشطوب

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   57179:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لناوى عبدالجواد عبدالسالم فاٌد   - 23

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-11 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   58182:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى رمضان ممدوح دمحم   - 24

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/11 فً مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   44519:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على حسانٌن على   - 25

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/14 فً مشطوب

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   57545:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحمٌد فاروق عبدالناصر دمحم   - 26

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-14 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   57837:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالسالم دمحم عماد   - 27

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/14 فً مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   31487:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالموى عبدالظاهر خمٌس   - 28

 للوفاة التجارة ترن 2121-3-14 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   52213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم مصباح احمد مصباح   - 29

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-15 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   49821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مبارن امٌن حمدى رضا   - 31

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/16 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   48871:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسى دمحم عبدالفتاح غادة   - 31

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/16 فً مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   54119:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رجب ابوالعال عبدالخالك احمد   - 32

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/16 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   44621:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى بكرى سعٌد شٌماء   - 33

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-16 فى مشطوب المٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   56358:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عٌسى دمحم عبدالفتاح غاده   - 34

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/16 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211316 تارٌخ وفى ،   58137:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  داود حسٌن المادر عبد كرٌم   - 35

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-16 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   32787:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم شعبان رمضان   - 36

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/17 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   46194:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نصر عوض رٌاض ثرٌا   - 37

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/17 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   57763:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌونس حافظ فوزى دمحم   - 38

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/18 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   54393:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد الخالك عبد احمد هناء   - 39

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-18 فٌس مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   59189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمنطلب حمٌده رجب احمد   - 41

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-18 فً مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   48837:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  معوض شحات دمحم احمد   - 41

 2121-3-21فً  تاشٌر بطلب االخر الرئٌسً الغاء

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   54831:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح دمحم سعد ٌاسر   - 42

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/21 فى مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   51125:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم همدانى احمد   - 43

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/21 فى مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،   57824:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هاشم دمحم دمحم احمد   - 44

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/21 فً مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   58111:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنٌن اٌوب لبٌب ماجد   - 45

 نهائٌا التجاره لترن   2121/3/22 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211322 تارٌخ وفى ،   47583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود احمد رجب شرٌف   - 46

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-22فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   51814:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالبالى احمد فضل دمحم   - 47

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/23 فى مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211323 تارٌخ وفى ،   36547:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صموئٌل  ودٌع جرجس   - 48

 2121/3/23 فى مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   46131:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالموى عثمان اصالح   - 49

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-24 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   59269:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد التواب عبد احمد رامى   - 51

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-25فى مشطوب المٌد  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   48792:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جاد محمود رمضان احمد   - 51

 نهائٌا التجارة لترن مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   56576:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم احمد ابراهٌم طارق   - 52

 نهائٌا التجاره لترن مشطوب المٌد

 تم   21211325 ٌختار وفى ،   58231:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمعطى محمود عبدالتواب محمود   - 53

 نهائٌا التجارة لترن مشطوب المٌد  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   32419:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هللا رزق حزلٌال لطٌف ماهر   - 54

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/28 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   44946:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد الفتاح عبد محمود منى   - 55

 نهائٌا التجاره ن لتر 2121-3-29 فً مشطوب المٌد  السجل

 اللمٌد  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   48663:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد دمحم ٌحٌى   - 56

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-29 فى مشطوب

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   52155:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدربه حسٌن عبدالخالك راضى   - 57

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-29 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   46214:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صٌاح طة محمود غادة   - 58

 2121-3-31 فً  الرئٌسً المحل لشطب الفرع شطب

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   56789:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خالد الحلٌم عبد الحكٌم عبد احمد   - 59

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   51589:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالممصود ابراهٌم اٌهاب دمحم   - 61

 نهائٌا التجارة لترن 2121-3-31 فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   56197:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عٌد دمحم صالح   - 61

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31 فً مشطوب المٌد

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   48126:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطٌف ابوالمجد محمود هشام   - 62

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/31 فً مشطوب المٌد  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   57789:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابراهٌم الحمٌد عبد دمحم   - 63

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31فى مشطوب المٌد  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   46214:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صٌاح طة محمود غادة   - 64

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31 فً مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   54751:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ابراهٌم ربٌع احمد   - 65

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31فى مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   51173:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  وافى دمحم حسن دمحم   - 66

 نهائٌا التجاره لترن2121-3-31 فى مشطوب

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   58591:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  معوض رزق جورج رضى   - 67

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/31 فى مشطوب المٌد  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   51521:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجٌد عوض سلطان جمعه   - 68

 نهائٌا التجاره لترن مشطوب المٌد  السجل

 مٌدال  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   57563:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم لرنى سٌد   - 69

 نهائٌا التجاره لترن 2121-3-31فى مشطوب

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   56321:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رزق ابراهٌم جرجس مٌنا   - 71

 نهائٌا التجاره لترن مشطوب المٌد

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   47374:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زكى عبدهللا عٌد اسالم   - 71

 نهائٌا التجاره لترن 2121/3/31 فى مشطوب المٌد

 المٌد  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   51238:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد سٌد رٌهان   - 72

 نهائٌا التجاره لترن2121/3/31 فى مشطوب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  58221 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عٌد عبدالعلٌم منى -  1

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  54414 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالجواد على سٌد احمد -  2

  جنٌه  6111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  59111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ملوكه سلٌمان المسٌح عبد   سامً -  3

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  59174 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالبالً موسى عبدالتواب رجب -  4

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  55957 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسونه امٌن ٌسن صمارة -  5

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  58868 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجلٌل عبد محمود دمحم ابراهٌم -  6

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  59149 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدران ابراهٌم سٌد دمحم -  7

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  44494 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دسولى فتوح احمد -  8

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  59266 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم خالد جمٌل -  9

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  48431 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد اوصال -  11

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  58692 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم خالد دمحم حسام -  11

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  43194 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم على عمر -  12

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  58418 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فانوس مٌنا زكى بشرى مٌنا -  13

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  56849 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم زغلول سعد -  14

  جنٌه  911110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  59111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا هللا عبد مورٌس رامز -  15

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  55577 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متولى صالح امٌن صالح -  16

  جنٌه  61111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  54523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جوهر دمحم مخلف عبدهللا -  17

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  59192 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سمعان فهٌم فهمً نبٌل -  18

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  51738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على السٌد خمٌس محمود -  19

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  52136 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم حافظ وضاح دمحم -  21

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس عدٌلت تم  21211315 ، تارٌخ وفً  53597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد شعبان جمعة منى -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  56836 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم المعطى عبد حمدى حماده -  22

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  59314 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جمعه صالح طارق الدٌن بدر -  23

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  44457 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جاد حامد فتحى خالد -  24

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  55825 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌدان مراد صالح منى -  25

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  59317 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحٌم عبد ابراهٌم رمضان نور -  26

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  57551 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالمنعم عبدالعلٌم دمحم على -  27

  جنٌه  7111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  58178 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد سٌد شٌماء -  28

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  58789 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمٌده عبدالوهاب صادق دمحم -  29

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  58188 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعزٌز السٌد حمدى دمحم -  31

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  58891 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم المنعم عبد الغفار عبد احمد المنعم عبد -  31

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  48658 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا حنٌن حنا مارى -  32

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  58523 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شعبان سلٌم حسن عمرو -  33

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  55698 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عاشور عبداللطٌف خلف عنتر -  34

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  59313 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رجب الفتاح عبد عربى الدٌن نور -  35

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  51581 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفضٌل عبد حمدان الفضٌل عبد -  36

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  59364 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم على عبله -  37

  جنٌه  211110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  48479 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم كامل دسولى صابر -  38

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211328 ، تارٌخ وفً  51171 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمٌده سعٌد ربٌع احمد -  39

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  55319 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على عبدالفضٌل صالح وائل -  41

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  55168 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عبدالنبى دمحم عمرو -  41

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  58632 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  روبى امٌن دمحم نسمه -  42

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  57611 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم ٌوسف حنفى دمحم -  43

  جنٌه  471110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  53181 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد العزٌز عبد رجب -  44

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  52736 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لوسه عوض مجدى رامى -  45

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد العال عبد السٌد دمحم -  1

 البالى عبد سالم العظٌم عبد/ بملن الفٌوم بندر-الدش تمسٌم-اسماعٌل احمد المشٌر شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السمٌع عبد على احمد -  2

 السمٌع عبد على دمحم/بملن الفٌوم مركز فضل الشٌخ ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن حسٌن هللا عبد اسراء -  3

 المادر عبد احمد دمحم نادٌه/  ملن - بحري الغرق - جبر عزبة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عٌد حسن ابراهٌم -  4

  حسن عٌد حسن/ملن الفٌوم مركز الصالحٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خلٌل شاكر شولى -  5

  بولس صادق سامٌه/ملن الفٌوم مركز- الممطع هواره الغربى اسٌوط طرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالنبى رمضان محمود -  6

  دمحم عبدالنبً رمضان/ملن الفٌوم بندر- الصوفى- العادل السلطان شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59223    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور سٌف الغفار عبد الناصر عبد -  7

  دمحم العزٌز عبد الحكٌم عبد/ بملن اطسا مركز شدموه النور ابو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 49251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم هللا جاب عطٌه امٌمه -  8

 عطٌه احمد حسن رجب/ الفٌومبملن مركز صالح بجعلةبنى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  نوانالع تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد الحمٌد عبد احمد -  9

 على السٌد الحمٌد عبد فارس/ بملن الفٌوم بندر االسراء االبتدائٌه المدرسه خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا المعطً عبد رجب حجاج -  11

 دمحم محمود طه حنان/  ملن - جردو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكاوى الهادي عبد مصطفى سارة -  11

 مكاوي الهادي عبد مصطفى سارة/  ملن - هللا لطف منشأة - الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل سعٌد سٌد عنتر -  12

  سعٌد محمود خالد/ ملن   مركزالفٌوم  الممطع هوارة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن شعبان دمحم سعٌد -  13

 حسٌن شعبان دمحم/بملن اطسا مركز-الحٌط منٌه ،:   الـتأشٌر



 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

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم لرنً دمحم -  14

  سعداوي محمود ربٌع احمد/ بملن الفٌوم مركز_  المندره

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 27823    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس خلٌل شاكر شولى -  15

 الغربى اسٌوط طرٌك فى والكائن النخٌل وادى كافٌترٌا التجارٌه وسمته ومطعم كافٌترٌا عن اخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر

  بولس صادق سامٌه/ملن الممطع هواره

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 57688    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالموى سامر -  16

 اٌمان و هللا عبد سرور دمحم حسام/  ملن - الجون - التوحٌد مسجد بجوار- الدالً شارع امتداد بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 علً سعٌد معوض

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم رجائً -  17

 رمضان دمحم حماده/ بملن الفٌوم مركز ابجٌج ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالحمٌد دارج احمد -  18

  سعٌد شعبان صابر ، دمحم عزت دمحم ، دمحم سعٌد دمحم/  بملن الفٌوم - ٌكن عدلً شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 55636    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالستار جمال محمود -  19

 امام الحلٌم عبد التواب عبد رمضان/ بملن طامٌه مركز- السالم دار/ بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد المنعم عبد العظٌم عبد شٌماء -  21

 حسن محمود دمحم/ بملن الفٌوم بندر المدابغ ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌع عبد البالً عبد سامح اسالم -  21

  علً دمحم العزٌز عبد زٌنب/ بملن الفٌوم بندر حسن مصطفً ارض المنمبادي حلمً ش 18 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق سٌد صبحً اسماء -  22

  دمحم دمحم خٌري/  بملن الفٌوم مركز - عبدهللا منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 59239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد جابر احمد عصام -  23

  جابر احمد دمحم/ بملن الفٌوم اطسا مركز للهانه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد برٌن السٌد دمحم -  24

 برٌن السٌد رمضان/  ملن - السعود ابو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد حلمى حسن نصار -  25

 حلمى حسن مصطفى/بملن التعاونٌه الصٌدلٌه بجوار الحرٌه ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد رٌاض شعبان على -  26

  دمحم معبد العظٌم عبد عٌد/ بملن اطسا مركز شدموه النور ابو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وابالت عبد حربً عاشور رضوان -  27

 فتحً سالمه محمود/  ملن - الحٌط منٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مٌهوب احمد زٌنب -  28

 ابراهٌم مٌهوب احمد/ بملن اطسا مركز الحٌط منٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العلٌم عبد سٌد دمحم حماده -  29

 العلٌم عبد سٌد دمحم/  ملن - الممطع هوارة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس لطفى رفعت دمحم -  31

 عبدالنبً شعبان جمعه/ بملن   الفٌوم مركز - البسٌونٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 26182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شوشان هندى عوٌس عزه -  31

 الفٌوم بندر العام المستشفى امام المهندس النبوى شارع فى الكائن 1988-7-11 فى1287 برلم المودع الفرع غاء ،:   الـتأشٌر

 الوهاب عبد ربٌع لٌلى/ بملن

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الساٌح ابراهٌم عبدالحكٌم اعتماد -  32

  رٌاض عبدالسمٌع سماح-ملن الفٌوم مركز سال ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن معتوق منى -  33

  جودة دمحم حنان/  بملن - اطسا - الباسل لصر ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 51738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد خمٌس محمود -  34

 ملن الفٌوم بندر بكرى منشاة والكائن االلومٌتال لتصنٌع ورشة عن 2117-8-23 فى 2715 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 سلطان دمحم سلطان/

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صمٌده عبدالتواب لرنى لٌلى -  35

  صمٌده عبدالتواب لرنً/ بملن   الفٌوم مركز  صالح بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 59251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد حلمً حسن مصطفً -  36

   علً عثمان دمحم مٌهوب/بملن البري النمل مستشفً بجوار- السالم بطل ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 26182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شوشان هندى عوٌس عزه -  37

 الفٌوم بندر العام المستشفى امام المهندس النبوى شارع فى الكائن 1988-7-11 فى1287 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 الوهاب عبد ربٌع لٌلى/ بملن

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 58157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل سٌد حسام -  38

 العزٌز عبد ربٌع اٌوب ربٌع/ بملن/ الفٌوم مركز هللا عبد منشاه بجعله العنوان تعدٌل ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 58157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌل سٌد حسام -  39

 العزٌز عبد ربٌع اٌوب ربٌع/ بملن الفٌوم مركز هللا عبد منشاه بجعله النشاط العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف معروف دمحم خلف -  41

  على احمد رامً/ بملن  الفٌوم بندر  الغاز شركة خلف  عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن سعٌد احمد مدحت -  41

  سعٌد احمد دمحم/  بملن الفٌوم مركز - العامرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد محمود احمد -  42

  سلٌمان احمد محمود/ بملن   الفٌوم بندر - العالً السد مساكن 18 محل 14 عماره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم العلٌم عبد عدس محمود -  43

 ابراهٌم العلٌم عبد سعد محمود بملن اطسا مركز للمشاه بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 51738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد خمٌس محمود -  44

 الفٌوم بندر بكرى منشاة فى والكائن االلومٌتال لتصنٌع ورشة عن 2117-8-23 فى 2715 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 سلطان دمحم سلطان/ ملن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 57551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعلٌم دمحم على -  45

 متولى دمحم مصطفى فتحى/ بملن الفٌوم بندر امبابى دمحم ش 21 العبودى المسله بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 36951    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد مختار دمحم -  46

  دمحم احمد مختار حاتم/ بملن   الفٌوم بندر - المسله - صادق سٌد تمسٌم -  سعداوي محمود شارع بجعله العنوان تعدٌل ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد مرسً كامل هللا عبد طالل -  47

   مرسً كامل هللا عبد/ملن الفٌوم بندر الجامعه حً االول احمس شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زاخر شرابٌن فاخر نجوى -  48

  غالً تامر فلاير/ ملن  الفٌوم مركز - النٌل كفور ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد المنعم عبد شعبان دمحم -  49

 حسن معوض كرٌمه/ بملن الفٌوم بندر لالحذٌه كامل احمد امام العرٌان ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل جرجس فاٌز نانسى -  51

 غالى حكٌم عٌد/  بملن الفٌوم مركز - دمو طرٌك - رزق عزبة ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌبة احمد هالل نادٌة -  51

 هٌبه احمد الناصر عبد/ بملن الفٌوم مركز الكرادسه زاوٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59263    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح سٌد حسن رضا -  52

  سٌد حسن خالد/ بملن  الفٌوم بندر - المسله - الزراعٌٌن ابراج 4 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59266    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم خالد جمٌل -  53

  دروٌش دمحم دمحم خالد/  بملن الفٌوم مركز - دمو منشأة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59265    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً شعبان شعبان احمد -  54

  حسن عبدالنبً رمضان/  بملن سنورس مركز - االعالم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالسمٌع شعبان ٌاسر -  55

  عبدالسمٌع شعبان دمحم/ ملن دفنو ابوصٌر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان نعٌم ماهر سامح -  56

 شحاته جرجس اكمل/  بملن الفٌوم مركز - سٌال - الجبل عزبة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً الغنً عبد فرج الرحمن عبد دمحم -  57

 مرسً ربٌع جالل اٌمان/  ملن - الهندي المطعم بجوار - شعراوي هدى شارع - الجامعه حً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 47261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طنطاوى زعفرانى طاهر دمحم -  58

   دمحم لرنً جمال/بملن الفٌوم بندر ترسا بحر شارع ابراهٌم احمد الشهٌد بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى سرٌع ابو محمود صابر -  59

 حسٌن طه عمر سٌد/  ملن - طٌبه كشري بجوار - المهندس النبوي شارع 15 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً منصور الجٌد عبد احمد -  61

 علً منصور الجٌد عبد/  ملن - حلفا منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مخلوف رمضان كمال دمحم -  61

  سلٌمان مخلوف رمضان/ بملن  الفٌوم مركز  ابوعش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 48316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحات محمود شحات دمحم -  62

 محمود/ملن اطسا مركز رحمى منشٌه فى والكائن غالل تجارة عن 2121-11-29 فى 3283 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 السٌد دمحم



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد السالم عبد العزٌز عبد عٌده -  63

 العال عبد على زٌدان ٌاسر/بملن اطسا مركز الماسمٌه المٌرغنى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على ربٌع خلف دمحم -  64

 ابراهٌم دمحم سمر/ بملن اطسا مركز الحٌط منٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دسولى عبدالخالك دمحم هانى -  65

  دسولى عبدالخالك دمحم حمدان/ملن الممطع هواره ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59268    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالتواب احمد حمٌده مصطفى -  66

  عبدالسمٌع محمودج خالد/ ملن   الفٌوم مركز   سٌال ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد دمحم احمد هوٌده -  67

 دمحم حسن شعبان/ بملن الفٌوم مركز الناصرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم الفضٌل عبد دمحم -  68

  محمود دمحم مصطفى سلٌمه بملن اطسا مركز خلف ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد سٌد دمحم مى -  69

  مرسى حسٌن اسامة/ ملن الفٌوم مركز سٌال ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى الحمٌد عبد احمد العلٌم عبد -  71

 الحمٌد عبد احمد اٌمن/بملن اطسا مركز للمشاه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59277    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً الحمٌد عبد احمد دمحم -  71

 الحمٌد عبد احمد جمعه/  ملن - للمشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 48316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحات محمود شحات دمحم -  72

 محمود/ملن اطسا مركز رحمى منشٌه فى والكائن غالل تجارة عن 2121-11-29 فى 3283 برلم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 السٌد دمحم

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشبكشى دمحم على رمضان احمد -  73

  على دمحم رمضان/ بملن الفٌوم بندر الحاكورة السرجانى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59281    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على سعٌد المعتمد عبد مصطفى -  74

 مصطفى محمود دمحم/ بملن الفٌوم بندر-الحٌاه نور مستشفى بجوار-باغوص طرٌك ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد التواب عبد احمد رامى -  75

 الغنى عبد فهمى احمد/بملن الفٌوم بندر بالزا برج الناصر عبد جمال ش ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجد ابو على سٌد دمحم -  76

  على سٌد بدوى/ بملن اطسا مركز خلف ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد دمحم دمحم -  77

  اسماعٌل احمد دمحم بملن اطسا مركز اهرٌت ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برسوم معوض حنا نادر -  78

  ادٌب عماد مٌنا/ بملن   الفٌوم بندر    وهٌب استودٌو بجوار السنترال ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عثمان انور الرحمن عبد -  79

  ابراهٌم عثمان انور احمد/ بملن اطسا مركز تطون ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكً سٌد ممدوح عاشور -  81

  حسٌن دمحم رجب/  بملن الفٌوم مركز دمشمٌن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 54967    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان دمحم الفتاح عبد صالح -  81

 عبدهللا نبوى ٌوسف/بملن صالح بنً بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده توفٌك جوده توفٌك -  82

 جوده توفٌك جوده/بملن الفٌوم مركز سكران منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم معوض على حمٌده -  83

 ابراهٌم معوض على بٌومى/ بملن اطسا مركز الباسل لصر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  انالعنو تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 59286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عثمان دمحم بدوى -  84

  عثمان نور احمد/ بملن  اطسا مركز   تطون ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى السالم عبد على رضا -  85

 على الفضٌل عبد سٌد/بملن الفٌوم مركز-البسٌونٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف دمحم النبً عبد محمود -  86

  دمحم خالد محمود/  بملن الفٌوم بندر_  بالل مسجد بجوار_  جنوب حً ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 55394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد امٌن احمد هشام -  87

 السٌد امٌن احمد/  ملن - الجدٌده الكعابً فى والكائن وعطور منزلٌه ادوات تسوٌك عن آخر رئٌسً محل افتتحت ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طنطاوي محمود السٌد دمحم -  88

  طنطاوي محمود السٌد بملن اطسا مركز الغابه ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد دمحم عنتر دمحم -  89

 دمحم الخالك عبد خمٌس/  ملن - الخطاب بن عمر شارع

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59263    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح سٌد حسن رضا -  91

 الفتاح عبد سٌد حسن رضا/ بملن الفٌوم بندر المسله الزراعٌن ابراج بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سعد الونٌس عبد خالد -  91

  حمٌده ٌوسف منً/  بملن الفٌوم اطسا مركز بحري الغرق ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالباسط عبدالغنى نادى دمحم -  92

  عبدالباسط عبدالغنى نادي/بملن بكرالصدٌك ابو شارع ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 51734    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم جمال دمحم -  93

 امام امٌن الفتاح عبد سعٌد/ ملن الفٌوم بندر العرضى حر لٌس ش/بجعله الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب عبدالسالم عوٌس سبتٌه -  94

  رمضان دمحم فضٌله/بملن سٌال ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد دمحم ماجده -  95

 امٌن الهادى عبد اشواق/بملن الفٌوم بندر-الصوفى -العاص بن شارع ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 47341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف احمد مصطفى صبرى -  96

  دمحم احمد منى/ملن دمو طالئع نادى بجوار الخامسه المرحله 26 عماره دمو مساكن ،:   الـتأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 34278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم فرج دمحم جمال -  97

  دمحم ابراهٌم سٌد/بملن الفٌوم بندر المسلمٌن الشبان خلف الفوال فى والكائن للبماله طٌبه التجارٌه وسمته البماله تجاره عن فرع افتتح ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد السالم عبد كامل احمد -  98

 السالم عبد كامل ٌاسر/  ملن - الوحش اسواق بجوار رساله جمعٌة شارع - العبودي - المسله ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ممدوح احمد -  99

   الممصود السالم عبد كمال/بملن الفٌوم مركز بغداد منشاه ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 47341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف احمد مصطفى صبرى -  111

 والبطارٌات االطارات لتجاره المصرٌه التجارٌه وسمته وبطارٌات اطارات تجاره عن اخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر وصف

  دمحم احمد منى/ملن دمو طالئع نادى بجوار الخامسه المرحله 26 عماره دمو مساكن فى والكائن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم سٌد لذافى -  111

 مصطفى دمحم سٌد/  ملن - الناصرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضٌف عامر اسماعٌل طه -  112

 محمود احمد عٌد احمد/ بملن الفٌوم مركز تالت طرٌك ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 34278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم فرج دمحم جمال -  113

  دمحم ابراهٌم سٌد/ملن المسلمٌن الشبان خلف الفوال ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 59311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا فرج تمام سراج دمحم -  114

 هللا فرج تمام سراج/  ملن - حلفا منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 59312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد بٌومً شعبان دمحم -  115

   السٌد بٌومً شعبان/ بملن الفٌوم بندر عمر ابو مسجد وشهرته الرماد دار الغربً الجامع ش ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 58921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن دمحم عوٌس دمحم -  116

   امٌن دمحم عوٌس دمحم/بملن الفٌوم مركز عش ابو بجعله العنوان تعدٌل ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 56226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بنٌامٌن حنا مجدى مٌالد -  117

 بنٌامٌن حنا مجدي/  ملن - الصناعٌة المنطمة- 39 رلم لطعة الجدٌدة الفٌوم مدٌنة بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 56191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العاطى عبد محمود الفتاح عبد عمر -  118

  ابراهٌم كامل عشرى/ بملن اطسا مركز دفنو ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن نور عوض عماد -  119

 الفٌوم محافظه عام دٌوان/ ملن زغلول سعد ش دله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 53986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالحمٌد احمد هدٌر -  111

 مسعود ابوخلف محمود/ بملن الفٌوم بندر المسلة العلوى الكوبرى شارع فى الكائن فساتٌن تأجٌر تجارة عن فرع افتتح ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب الفتاح عبد عربى الدٌن نور -  111

  رجب الفتاح عبد عربى احمد/ بملن اطسا مركز الحٌط م ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنفً راتب جابر محمود -  112

   حسن العزٌز عبد حسن/بملن اطسا مركز بحري الغرق ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 58875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد دمحم عشم دمحم -  113

  احمد على كمال/ بملن الفٌوم مركز االعالم بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 53986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحمٌد عبد احمد هدٌر -  114

  مسعود خلف ابو محمود/ بملن الفٌوم بندر المسلة العلوى الكوبرى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده صادق اٌوب نجالء -  115

  عبدالحلٌم عادل دمحم/ بملن  الفٌوم -  مصر بنزٌنة امام  التجارٌٌن ابراج  عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محفوظ دمحم سٌد منار -  116

   علً الغنً عبد اٌمن/بملن الفٌوم بندر االندلس مدرسه بجوار العزٌز عبد بن عمر شارع 8 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 59317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عفا متولً معوض لرنً عزٌزه -  117

   عثمان احمد دمحم/بملن الفٌوم بندر الصوفً بالل مسجد بجوار دكروري ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 56191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمود عبدالفتاح عمر -  118

 كامل عشرى/ بملن اطسا مركز دفنو فى الكائن وتجارتها مواشى كارة تجارة عن آخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر وصف

  ابراهٌم

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 51738    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على لسٌدا خمٌس محمود -  119

 ابراهٌم احمد دمحم/ملن الفٌوم مركز هللا عبد منشاه رفرحات عزبه بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59313    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمٌده سلٌمان محمود دمحم -  121

  هلٌل مسلم سلمى/ بملن  اطسا مركز تطون ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دمحم احمد -  121

 ابراهٌم دمحم الرحمن عبد/  ملن - عدالن هوارة ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد ابراهٌم رمضان نور -  122

 عطا احمد سٌد/ بملن الفٌوم مركز فضل الشٌخ ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالعزٌز عٌد عمر -  123

  السٌد فتحً لرنى عماد/ بملن  الفٌوم مركز  صالح بنً ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم الدٌن جمال اسالم -  124

  عبدالتواب سعد نعٌمى/ملن الجون الصدٌك ابوبكر شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم احمد الدٌن حسام ٌاسر -  125

 دمحم رجب هاشم دمحم/  ملن - المسلة - العبودي - الفردوس - النٌل وادى شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان دمحم الدهب ابو هشام -  126

   شعبان دمحم الدهب ابو جالل/بملن اطسا مركز الماسمٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن حموده خلف سعٌد -  127

  حسٌن حموده خلف احمد/ بملن  الفٌوم   اطسا مركز  الحٌط منٌه ،:   أشٌرالـت

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرٌف عبدالرحمن على عبدهللا مطلوب -  128

  جبٌلى سٌد دمحم عمر/بملن هللا لطف منشأه شولى احمد شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه صالح طارق الدٌن بدر -  129

 حسٌن هاشم رمضان/  ملن - بغداد منشأة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد دمحم سٌف ابو دمحم -  131

   عفاهلل دمحم عٌد مصطفً/ملن الفٌوم مركز االعالم ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان زٌد ابو كمال دمحم -  131

 دمحم احمد سلوى/ بملن الفٌوم مركز سٌال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59322    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المولً عبد سنوسً بكر ابو حماده -  132

   سنوسً بكر ابو سنوسً/بملن الفٌوم مركز النٌل كفور ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 41938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان النبى عبد عماد -  133

 سلٌمان النبً عبد عماد احمد/  ملن - دفنون بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 59312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفضٌل احمد محمود على -  134

  دمحم حلمى عمرو/ملن الفٌوم مركز عبدهللا منشاه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل شفٌك عبدالكرٌم احمد -  135

  شفٌك عبدالكرٌم مصطفى/ملن سكران منشأه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبارن امٌن فتحى رمضان -  136

  مبارن امٌن فتحى رمضان/ملن لحافه عرابى شارع اللؤلؤه عماره ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم كامل بكري دمحم -  137

   كامل بكري سعٌد/ملن الفٌوم مركز الناصرٌه ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59323    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مفتاح رمضان خمٌس جمال -  138

  رمضان خمٌس طارق/  بملن الفٌوم اطسا مركز نواره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ربه عبد محمود ربٌع رٌهام -  139

  احمد حسٌن احمد/ بملن الفٌوم مركز عبدهللا منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 59329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رٌاض ابراهٌم سمٌر دمحم -  141

  محمود سٌد احمد/ بملن الفٌوم بندر دلة للكاوتش حجاج خلف البحٌره شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59338    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جمعه عبدالمنعم شعبان -  141

  احمد جمعه عبدالمنعم/ملن-سٌال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم دمحم عادل احمد -  142

  عبدالمولى محمود فتحً/ بملن  الفٌوم مركز  العدوه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59334    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدالحمٌد جمعه عبدالحمٌد -  143

  محمود على دمحم/ بملن اطسا مركز دفنو ،:   رالـتأشٌ وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59335    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مفتاح توفٌك معوض محمود -  144

  مفتاح توفٌك معوض هانى/بملن لبلً الغرق ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خمٌس مسعود محمود هللا خلف -  145

  على السٌد عباس/بملن للمشاه السرسناوى عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59342    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض صالح فتحى نجالء -  146

  دمحم على ٌاسرخمٌس/بملن الصوفى هللا عوض على مسجد بجوار العاص بن شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59341    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالغفار فوزي دمحم -  147

  ابوسرٌع شعبان دمحم/ملن سٌال ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59339    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد سٌد صابر سٌد -  148

  احمد جمعه اسامه/ بملن الفٌوم مركز بشٌر نزله ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59343    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم مصطفى عادل -  149

 الستار عبد هللا عبد صبري/  ملن - المعلمٌن مساكن امام - الرمد مستشفى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن شعٌب حسن هاشم ام -  151

  عطٌه عالم حمٌد/ملن الناصرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوزٌد دمحم محمود احمد -  151

  ابوزٌد دمحم محمود/ بملن الفٌوم بندر   الصعٌدي مشوٌات بجوار  الزراعً االصالح خلف -المسله ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59336    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك دمحم جمعه دمحم -  152

  توفٌك معوض محمود/ بملن اطسا مركز - لبلً الغرق ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59332    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد جمعه حامد جمال -  153

  سعد سلٌمان احمد/ بملن   الفٌوم مركز - سٌال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 59333    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالعزٌز انور اسامه -  154

  حسان سعٌدعبدالغنى/ملن الجون بكرالصدٌك ابو شارع اخر ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 53961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى احمد دمحم اشرف احمد -  155

  عبدالغنى لرنى خالد/بملن بلس المسله برج- عبدالناصر جمال شارع بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 59347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محسن دمحم خٌري مرٌم -  156

   السٌد الحكٌم عبد خالد/بملن الفٌوم اطسا مركز للهانه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 59345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغنً عبد رمضان حسٌن شعبان -  157

   مٌزار لرنً دمحم/بملن الفٌوم مركز صالح بنً ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 59348    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالستار عزت مصطفى -  158

  عبدالمجٌد حلمً احمد/ بملن  الفٌوم مركز  الزملوطً ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 59346    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب حمٌده رجب دمحم -  159

  عبدالمنطلب حمٌده رجب/ بملن  - اطسا مركز - شدموه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 48837    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض شحات دمحم احمد -  161

 فً الكائن 2115-5-3 بتارٌخ  تصدٌراخشاب و استٌراد تجارة عن 1145 برلم المودع االخر الرئٌسً المحل الغاء ،:   الـتأشٌر

  ابوطالب مصطفى امٌن شعبان/ بملن اطسا مركز الحٌط منٌة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد السٌد رجب نسرٌن -  161

  عبدالفتاح ناجً عصام/ ملن الفٌوم الجون  الصدٌك بكر ابو  شارع ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طه حجاج دمحم -  162

  على جوده رجب/ بملن  الفٌوم مركز   سٌال ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59357    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هٌكل على هٌكل حسن -  163

  الوهاب عبد على سعٌد وعنها الخٌرٌة الجمعٌة/ بملن اطسا مركز لبلى الغرق ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن محمود حسٌن عزه -  164

  دمحم رجب جمعه/ ملن الفٌوم مركز   فتٌح منشاة ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59351    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المنطلب عبد عٌد نجاه -  165

   زكً نمر رمضان/بملن الفٌوم مركز الناصرٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً علً سالمه سٌده -  166

 الهادي عبد احمد دمحم/  ملن - العامرٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59358    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان طلبه صابر عوٌس -  167

 طلبه صابر ماهر/  ملن - رحمً منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59349    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد سلطان فاروق احمد -  168

 السٌد سلطان فاروق مصطفى/ بملن الفٌوم مركز سوٌف بن طرٌك الغزل مصنع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالونٌس عٌد حسٌن دمحم -  169

  عبدالكرٌم رمضان صبحً/  بملن الفٌوم مركز - دمو منشأة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 59352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجٌد سعٌد سعد دمحم -  171

  عبدالجٌد سعٌد سعد/ بملن  الفٌوم مركز  السنباط ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم سٌد جالل سٌد -  171

  حسن السالم عبد محسن/ ملن الفٌوم حنٌن عزبة شارع لحافة ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم على عبله -  172

  دمحم فاروق ابراهٌم/ بملن  الفٌوم بندر  الفردوس ارض  االورام مركز بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حمٌده على عمر -  173

 سعٌد محروس دمحم/بملن الفٌوم بندر السلخانه مدخل الدائرى الطرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59359    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعلٌم محمود امانى -  174

 عبدهللا دمحم محمود/ملن االورام معهد امام المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59362    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان رٌاض دمحم حسٌن -  175

  حسن على دمحم مومن/ملن الخفاف البحر نعمان حوض ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 59363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد عبدالعاطً عبدالسالم منصور -  176

 عبدالعاطً عبدالسالم زٌد ابو/ ملن الفٌوم مركز   النٌل كفور ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 55165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف طلبه دمحم حماده -  177

  طلبه دمحم منى/ ملن الفٌوم مركز سٌال بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59367    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد شعبان جمعه -  178

 الحمٌد عبد جمعه نهى/ بملن الفٌوم اطسا مركز خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59369    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابولتله حمدى مصطفى -  179

  احمد سٌد دمحم عبدالكرٌم/ بملن  الفٌوم بندر  منالٌش مطعم بجوار كامل مصطفى ش ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59368    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد الفتاح عبد الناصر عبد مصطفً -  181

   المطلب عبد الفتاح عبد الناصر عبد/ بملن اطسا مركز اهرٌت ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 48479    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم كامل دسولى صابر -  181

 علوانى لرنى سالم سماح/ بملن الفٌوم مركز النٌل كفور بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان فرحات موسى حماده -  182

  موسى بركات رمضان/ بملن الفٌوم مركز سٌال ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 45176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم البالى عبد احمد محمود -  183

 وسمته البالى عبد احمد محمود/ ملن الفٌوم مركز العدوة فى الكائن كشرى معمل تجارة عن آخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر

  الزهراء كشرى معمل التجارٌه

 

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً شعبان دمحم -  184

 دمحم علً سٌد/  ملن - االعالم ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 45176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالى عبد احمد محمود -  185

  البالى عبد احمد محمود/ ملن الفٌوم مركز العدوة ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 48631    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حبٌشى العال عبد الحكم عبد دمحم -  186

 عشٌرى احمد سامٌه/بملن اطسا مركز الحٌط منٌه بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم سعٌد ساره -  187

  مصطفى دمحم سعٌد/ بملن  اطسا مركز   الحٌط منٌه ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 59366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم راشد سعٌد احمد -  188

  سعٌد محمود اٌناس/ بملن   الفٌوم   اطسا مركز  مطول ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59375    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، متولى الحمٌد عبد مختار -  189

 العزٌز عبد كمال سلوى/ ملن الفٌوم م-سٌال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 58451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوشناف عبداللطٌف سلٌمان على -  191

 اللطٌف عبد سلٌمان حسٌن/  ملن - الصالحٌة فى والكائن وتجارتها مواشً كارة عن فرعا افتتحت ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 58121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المولى عبد عبداللطٌف احمد -  191

 عبد بملن الفٌوم مركز 2 عٌد جورج عزبه الصالحٌة فى الكائن غالل مدشة تجارة عن آخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر وصف

  دمحم المولى عبد اللطٌف

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 58121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المولى عبد اللطٌف عبد احمد -  192

  دمحم المولى عبد اللطٌف عبد بملن الفٌوم مركز 2 عٌد جورج عزبه الصالحٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59376    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، وهبه جمٌل صبحً كرستٌنا -  193

  ٌوسف سعد اشرف/  بملن الفٌوم - السوهاجً بجوار الفوال - توفٌك ش 19 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59378    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان كامل جمال خمٌس -  194

  كامل جمال جمعه/ بملن الفٌوم اطسا مركز دفنو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59377    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصالحٌن عبد االمٌن دمحم احمد -  195

  علً نافع على بملن الفٌوم مركز المندرة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السالم عبد فتحً طلعت دمحم -  196

 السالم عبد فتحى سامٌه بملن الفٌوم بندر عهود ماركت بجوار الجامعة حً امون ش ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59372    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم فرج دمحم بدوى -  197

  سالم فرج دمحم علً/  بملن الفٌوم - االٌمان نور بجوار السلخانه مٌدان ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59374    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فانوس خلٌل منٌر مكرم -  198

  احمد عبدالعظٌم معالً/  بملن السنترال شارع من العرٌان شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 58451    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شناف ابو اللطٌف عبد سلٌمان علً -  199

 اللطٌف عبد سلٌمان حسٌن/  ملن - الصالحٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59379    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود حسن احمد -  211

 دمحم محمود سنح بملن الفٌوم التعاونٌات غرب مساكن خلف فرحات عزبة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59381    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض هللا عبد جالل محمود -  211

 معوض هللا عبد جالل/ بملن الفٌوم مركز الكرادسة زاوٌة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 59373    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صابر محمود رباب -  212

 البالى عبد نادى محمود/ملن الفٌوم مركز-دمو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 56974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالرحمن دمحم سحر -  213

 دسولى على شعبان/ بملن الفٌوم مركز سٌال بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 54966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ابراهٌم دمحم مصطفى -  214

 ابراهٌم دمحم مصطفى الدٌن حسام/بملن الفٌوم بندر التفتٌش بجعله للفرع العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 54216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض احمد رشاد دمحم -  215

 سوٌف بنى مدٌنة سوٌف بنى فى الكائن GRB صحى صرف أغطٌه تصنٌع مصنع تجارة عن آخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر

 للتجارة الصفوة التجارٌة وسمته جوده الخالك عبد كرٌمة/ ملن الشباب ورش الخفٌفة الصناعات منطمة 134 لطعة الجدٌدة

  والصناعة

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59385    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممصود عبد الواحد عبد دمحم سٌد -  216

   ابراهٌم احمد روبً نادٌه/بملن الفٌوم بندر المهندس النبوي شارع ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب عٌد سامً وفاء -  217

 اسعد فتحً اكمل بملن الفٌوم مركز دمو ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده صادق اٌوب نجالء -  218

 احمد عماد/  بملن الفٌوم بندر  مصر بنزٌنة امام التجارٌٌن ابراج عبدالناصر جمال ش بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  عبدهللا

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه حسٌن دمحم نسمه -  219

  المجد ابو احمد رجب حسن/ بملن الفٌوم اطسا مركز خلف م ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 49217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد جابر اٌوب -  211

  احمد جابر عفاف/  بملن سنورس مركز فٌدمٌن بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59387    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جوده اسماعٌل رمضان -  211

  سٌد صوفى مصطفى/ بملن الفٌوم بندر 1 رلم المحافظ فٌال بجوار الخٌال كافٌه خلف ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59388    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم معوض عبدالعظٌم على -  212

  عبدالرحمن فؤاد مصطفى/  بملن  اطسا مركز  الحٌط منٌه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59382    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرحات رمضان عمرو -  213

  فرحات رمضان دمحم/ بملن  الفٌوم مركز العزب ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59386    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه طه جمٌل خالد -  214

 على مسعد السعٌد رانٌا بملن الفٌوم بندر الصناعٌة المدٌنة 4 محل العالً السد مساكن ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس محروس نبٌل نادر -  215

  توفٌك هللا عطا اسحك/ بملن الفٌوم بندر ٌكن عدلى شارع 71 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 59383    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم احمد محمود -  216

  خمٌس روبً محمود/ بملن  الفٌوم مركز  دمو منشاة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 47965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً العزٌز عبد احمد محمود -  217

   لطب هللا عبد خالد/بملن الفٌوم بندر سالم الشٌخ كوبري بورسعٌد ش بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59395    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد حمدي خالد -  218

 عوٌس محمود زٌنب بملن الفٌوم مركز العدوة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 58191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصري مختار صابر دمحم -  219

  غانم دمحم عمرو/بملن العامه الثانوٌه المدرسه شارع بجعله النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد على عوٌس محمود -  221

 عوٌس دمحم مصطفى بملن الفٌوم بندر 1 شمة أ مدخل 62 عمارة النوٌري مساكن ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضٌر معبد احمد امانى -  221

 جوده سٌد رجب بملن الفٌوم االسالمً بدر مجمع 3 عمارة التجارٌٌن برج ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59396    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السٌد عبدالحمٌد الدرٌوى -  222

  الروبى خمٌس سعٌد بله/ملن للمشاه الضبٌع عزبه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 55681    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعلٌم دمحم عطٌه دمحم -  223

 حسن على على رمضان/بملن اطسا مركز-الحٌط منٌه بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ونٌس ثابت حلمً مالن -  224

 ذكً دمحم صالح بملن الفٌوم بندر الدش تمسٌم عواٌد الحفٌظ عبد ابراهٌم ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59398    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرب جاد زاخر شاروبٌم اٌمن -  225

  ٌمنً زاهر سامح/ بملن   الفٌوم مركز  النٌل كفور ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بملى عبدالحمٌد دمحم -  226

  سعٌد اسماعٌل صالح احمد/ بملن    الفٌوم مركز  الممطع هوارة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 59393    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان ثابت عادل محمود -  227

  دمحم نشعبا محمود/بملن بغداد منشاه ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بملى عبدالحمٌد دمحم -  228

  سعٌد اسماعٌل صالح/بملن الممطع هواره فى والكائن اعالف تجاره عن اخر رئٌسى محل افتتح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود دمحم اٌمن دمحم -  229

  احمد السٌد عٌد/ بملن  اطسا مركز   رحمً منشاة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59412    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم اسماعٌل خالد دمحم -  231

  دمحم اسماعٌل خالد/ملن رجب الشٌخ مسجد بجوار فارس كٌمان مساكن اول الطباخٌن درب ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59399    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح رمضان نور هناء -  231

  جنٌدى حامد حمدى عٌد/بملن سٌال ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 54311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف طلعت مصطفى احمد -  232

  عبدالتواب رشاد نادي/ بملن   الفٌوم بندر الخضري سلٌمان الشٌخ ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59415    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على اٌمن نشوان -  233

  احمد على اٌمن/ بملن  الفٌوم بندر  التفتٌش  سالم حسان ش ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عنٌن النبى عبد لطب -  234

 اسماعٌل عنٌن النبى عبد/ بملن الفٌوم ثان لسم بجوار جنوب حى ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 54166    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو عثمان على ربٌع عصام -  235

  علً محمود عبدالحفٌظ ننسً/  بملن الفٌوم - حجاج مخبز بجوار الجدٌدة الصٌفٌة بجعله العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 54311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌف تطلع مصطفى احمد -  236

/ بملن الفٌوم بندر الخضري سلٌمان الشٌخ عنوانه و ٌدوي تغلٌف و تعبئه تجاره عن اخر رئٌسً محل افتتح ،:   الـتأشٌر وصف

 عبدالتواب رشاد نادي

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بملى عبدالحمٌد دمحم -  237

  سعٌد اسماعٌل صالح/ملن الممطع هواره ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منمرٌوس مجلى سامى مالن -  238

  نجٌب برنس مرٌم/بملن البحارى ابوالحارث شارع ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد ٌوسف حجاج امل -  239

   حسن احمد سٌد جمعه/بملن الفٌوم ملركز االعالم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 59411    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العجري السٌد دمحم دمحم جالل -  241

 الفتاح عبد هانم ونوال الفتاح عبد جنات بملن الفٌوم وصفً منشٌة البوستة خلف ،:   الـتأشٌر
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