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عن  147114برلم  21191119، ليد فى  1111110111محمود الخضرى الطنطاوى حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش الجمهوريه ملن وجيه عبدالسالم الطنطاوى -تصنيع صابون ومنظفات لدى الغير ، بجهة : السنطه 

عن مستلزمات  141796برلم  21191119د فى ، لي 511110111عز لمستلزمات الطباعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

طباعه ماعدا الطباعه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان اخناواى ملن محمود دمحم عز ونشاطه االستيراد وتصدير الحاصالت 

 الزراعيه

عن بماله ،  147328برلم  21191131، ليد فى  51110111سعاد فتحى عبدالمعطى الخشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بجهة : سنباط بملن/دمحم دمحم عبدالفتاح نعمه هللا

عن  147156برلم  21191111، ليد فى  111110111ايمان حمدى يوسف يوسف مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 اكسسوار حريمى ، بجهة : بسيون شارع المالح بملن على مصطفى الغزولى

عن مماوالت  147165برلم  21191112، ليد فى  2111110111فرد ، رأس ماله ،  مى يسرى نجيب زيان  ، تاجر  -  5

 وتوريدات حكوميه عموميه فى حدود اللوائح والموانين ، بجهة : كفرالديب ملن يسرى نجيب سيد احمد زيان

عن مزرعه  147228برلم  21191123، ليد فى  121110111كرم توفيك سليمان حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 دواجن ، بجهة : كفر شبرا اليمن بملن/سليمان توفيك سليمان حسين

عن  147241برلم  21191127، ليد فى  51110111عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حافظ بدر الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 مطعم فول وطعميه ، بجهة : زفتى شارع سعد زغلول بملن/ماجده دمحم الشوربجى

عن مكتب رحالت ،  147151برلم  21191111، ليد فى  51110111نجالء فتحى دمحم الجبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بجهة : شفا ملن دمحم السيد شرباش

عن مطعم  147173برلم  21191113، ليد فى  511110111ايمن عبدالمجيد رمضان حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 : محله مرحوم بملن محروس نصر السيد ورد، بجهة 

عن مستلزمات  141796برلم  21191119، ليد فى  511110111عز لمستلزمات الطباعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش البركه من اخر ش مصطفى كامل ملن احمد دمحم عبدالفتاح الشنوانى 9طباعه ماعدا الطباعه ، بجهة : 

عن تعبئه وتغليف  147215برلم  21191122، ليد فى  51110111الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شرين سعيد دمحم -  11

 مواد غذائيه ، بجهة : شونى بملن منال سماره على ناصف

عن مصنع  147277برلم  21191128، ليد فى  1111110111ياسر دمحم السيد الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 هة : الفرستك بملن جمال رمضان حنفىبالستين ، بج

عن معرض  147271برلم  21191128، ليد فى  511110111سعيد دمحم عبد ربه عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 باب وشبان ، بجهة : اول طريك الجعفريه ملن زينب عبدالعظيم على عيسى

عن  147276برلم  21191128، ليد فى  1111110111أس ماله ،  عزه ابراهيم عبدالحميد الدرس  ، تاجر فرد ، ر -  14

 مزرعه مواشى تسمين وحالب ، بجهة : ابيار ملن السيد يونس عبدالعزيز العربى
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عن مخبز  147292برلم  21191129، ليد فى  51110111عادل مصطفى عبدالعاطى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 زيات شارع سعد زغلول بملن/ورثه عبدالعاطى ابراهيم دمحمافرنجى ، بجهة : كفر ال

عن  147124برلم  21191113، ليد فى  511110111دمحم الشحات عبدالممصود الفاضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 تعبئه مواد غذائيه ، بجهة : ميت يزيد بملن الشحات عبدالممصود عيد الفاضى

عن بماله ،  147181برلم  21191117، ليد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود فوزى محمود حدوه  -  17

 بجهة : محله مرحوم بملن فوزى محمود الدسولى حدوه

عن معرض  147325برلم  21191131، ليد فى  511110111السيد كامل دمحم مصطفى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 الشوربجى بملن/اسماء عبدهللا عبدالستار مليحه تجاره سيارات ، بجهة : كفر

برلم  21191131، ليد فى  51110111برين للتوريدات الخضار والفاكهه والمواد الغذائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ى برينشارع حسن رضوان بملن/ابراهيم مختار عل 11عن توريدات الخضار والفاكهه والمواد الغذائيه ، بجهة :  147335

عن  147347برلم  21191131، ليد فى  111110111دعاء حسن عباس حسن اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : نفيا ملن/هدى لطفى السيد عزام

 147117برلم  21191111، ليد فى  511110111زاهر دمحم نجيب محمود عبدالمجيد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عن مكتب توريدات وخدمات هندسيه ، بجهة : دلبشان بملن/دمحم نجيب محمود عبدالمجديد سالمه

عن تجاره ورليات  147148برلم  21191111، ليد فى  111110111السيد حسن دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مصطفى طاهر بملن منى مختار على صمر ش الحلو مع ش 22 -واكياس بالستين ، بجهة : طنطا

عن مكتب  147332برلم  21191131، ليد فى  111110111نبيل خيرى عبدالغنى جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 رحالت ، بجهة : ميت حبيش االبحريه ملن/رضا عبدالباسط دمحم حموده

عن  147151برلم  21191114، ليد فى  121110111ماله ،   والء محى الدين مصطفى الشورى  ، تاجر فرد ، رأس -  24

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طوخ مزيد ملن/صبحى عبدالستار مصطفى حبو

 147184برلم  21191121، ليد فى  1511110111مصطفى عبدالمحسن تركى دمحم تركى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش راغب باشا بملن عبدالمحسن تركى دمحم تركى 121نطا عن بيع وشراء عمارات ، بجهة : ط

عن ورشه الوميتال  147262برلم  21191128، ليد فى  121110111شيرين حسين دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 شارع النجاشى بملن/وليد السيد دمحم الفرح 32، بجهة : عمار

عن مزرعه  147338برلم  21191131، ليد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  ليلى عبدالجواد سليم خطاب  ، تاجر ف -  27

 مواشى ، بجهة : كفرالسحميه ملن رياض احمد ابواليزيد السنباطى

عن مكتب  147194برلم  21191118، ليد فى  1511110111احمد عزت دمحم عوض ابوشلك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 مماوالت وتشغيل سيارات وتوريد مواد بناء ، بجهة : زفتى ش سكه طنطا بملن عزت دمحم عوض ابوشلك

عن بيع  147179برلم  21191117، ليد فى  121110111حسنى على حسن حسنى ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عسل نحل ، بجهة : زفتى ش سكه طنطا ملن على حسن حسنى محمود ابوالخير

عن تجاره  147288برلم  21191129، ليد فى  1111110111دمحم سعيد ابراهيم السحيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عبدالناصر سليمان صالحسبارات وموتوسيكالت ، بجهة : بنوفر ملن/

عن  147311برلم  21191129، ليد فى  121110111سالمه مبرون عبدالرحمن سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مصنع خزف ، بجهة : الفرستك بملن مبرون عبدالرحمن مبرون سالمه
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عن كافيه ، بجهة :  147317برلم  21191129، ليد فى  11110111عمر طارق منير يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 شارع احمد على من شارع الجيش بملن/سهام فتحى دمحم ابوغيده 9طنطا 

عن تجاره لطع  147319برلم  21191129، ليد فى  51110111افراج على المرسى لابيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 دمحم السيد دمحم السعيد حموده غيار واالت زراعيه زيوت وشحومات ، بجهة : شنراق بملن

عن تعبئه  147326برلم  21191131، ليد فى  511110111اسامه رمضان عبدهللا حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مواد غذائيه ، بجهة : الرمليه بملن/دمحم رمضان عبدهللا حجاج

عن بماله ،  147188برلم  21191121، ليد فى  51110111عبدالحافظ جابر حافظ النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بجهة : سالمون ملن الطالب ) عبدالحافظ جابر حافظ النجار(

عن تجاره وتوزيع  147145برلم  21191114، ليد فى  51110111فايد دمحم فايد حسن فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 غربىدهانات ، بجهة : نواج ملن/وفاء حلمى حامد الم

عن بماله ،  147264برلم  21191128، ليد فى  111110111حنان عبدالفتاح ابراهيم هند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 بجهة : اخنتواى ملن/ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم لداده

عن مشغل  147143لم بر 21191114، ليد فى  411110111امانى السعداوى عطوه اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 تطريز ، بجهة : شارع عبدالمنعم رياض سيجر بملن/حسين كامل دمحم صمر

عن ثالجه موز ، بجهة :  147148برلم  21191114، ليد فى  151110111ثالجه عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 شارع هندسه الرى ملن/رمضان فوزى توفيك عالم

عن مزرعه  147268برلم  21191128، ليد فى  1511110111نصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحافظ احمد دمحم ف -  41

 مواشى ، بجهة : حنون ملن/على يوسف على هالل

برلم  21191129، ليد فى  191110111عالء الدين عبدالعزيز على عمل ابو عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 : ابيج بملن دمحم ابراهيم الرفاعى خضر عن مكتب نمل بضائع ، بجهة 147282

عن بماله ، بجهة : الرجديه  147171برلم  21191112، ليد فى  121110111بماله الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن فتحيه دمحم سالمه النجار

عن كوافير  147189برلم  21191118، ليد فى  251110111امير دمحم عبدالرحيم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 حريمى ، بجهة : صالحجر ملن رجب دياب ابوالعال

عن تجاره  147192برلم  21191118، ليد فى  251110111احمد هانى دمحم مصطفى جنيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش عثمان بن عفان بملن عبدهللا دمحم الحفناوى 6دراجات هوائيه ، بجهة : طنطا 

عن  147131برلم  21191113، ليد فى  111110111منصف عبدالمجيد رياض الميعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 حوض الخمسين بملن دمحم عبدالمجيد رياض الميعى -مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : الدلجمون

عن اكسسوار  147183برلم  21191117ى ، ليد ف 511110111دمحم النشرتى النشرتى يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 وخدمات محمول ، بجهة : كفر الزيات ش صالح الدين عماره عبدالهادى بملن حسن دمحم رياض

عن تصنيع  147219برلم  21191122، ليد فى  511110111حمدى االمير سعد حسن بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 سيون ملن حمدى االمير سعد حسن بركهمركز ب -الموبليا ، بجهة : السالمون 

عن تجاره  147235برلم  21191123، ليد فى  51110111ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 مستلزمات مزارع داجنى وحيوانى ، بجهة : شمرف ملن محمود سليمان احمد حبيب
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عن بماله  147297برلم  21191129، ليد فى  21110111ر فرد ، رأس ماله ،  رئيسه فتحى عبدالستار عالء الدين  ، تاج -  49

 ، بجهة : برما بملن ابراهيم بركات عطيه الجيار

عن مكتب نمل  116826برلم  21191111، ليد فى  111110111دمحم على شراكى عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 د على شراكى عالمبضائع داخلى ، بجهة : كفر سالم بملن/السي

عن مكتب نمل  116826برلم  21191111، ليد فى  111110111دمحم على شراكى عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

بضائع داخلى ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان كفر سالم ملن/بثينه عبدالسالم عبدالرحمن الشوره الستغالله ورشه نجاره افتتح 

 116826ع لرلم وتاب 2112/11/17

عن حفظ  147159برلم  21191115، ليد فى  5111110111احمد سعيد مصطفى دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 وتجهيز خضراوات ، بجهة : الدلجمون بملن/دمحم سعيد مصطفى الجمال

عن  147172برلم  21191117ليد فى ،  5111110111البرماوى لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : سبرباى ملن مصطفى دمحم دمحم  6من المجموعه  36والفمره  19استيراد فيما عدا المجموعه 

 البرماوى

تب عن مك 147113برلم  21191119، ليد فى  51110111اشرف فتح هللا اسماعيل الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 رحالت ، بجهة : لسطا بملن نها احمد حسن غطاس

عن معرض  147192برلم  21191121، ليد فى  211110111امير دمحم فؤاد دمحمى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لتجاره السيارات ، بجهة : الدلجمون ملن عمرو فؤاد موسى الحاح عمر

عن  147227برلم  21191123، ليد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اميره سمير عبدالجواد ابراهيم عصر -  56

 مزرعه مواشى ، بجهة : شبرا بلوله ملن/على عبدالجواد ابراهيم عصر

عن مكتب  147123برلم  21191113، ليد فى  251110111دمحم احمد عبدالمنعم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

تصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : كفر الزيات مساكن المرورعماره الموى العامله الدور الثاتى بملن/عبدالرحمن احمد صبرى 

 ابوالعال

عن بماله ، بجهة :  147155برلم  21191115، ليد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   امانى سعيد دمحم ابوحسن  ، -  58

 كفر حشاد بملن/هدى دمحم عبدالعظيم حسان

عن تجاره  147246برلم  21191127، ليد فى  1111110111عمر سمير عبدالفتاح حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لن/ربيع جبر العيسوى سالممالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس م

عن ورشه  147261برلم  21191128، ليد فى  211110111صبحى السيد دمحم سليمان بشعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 منشار خشب وصنع االلواح ، بجهة : ميت يزيد بملن نجالء ابراهيم طه عبدالمجيد

عن معرض  147163برلم  21191112، ليد فى  1111110111رأس ماله ،   احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا  ، تاجر فرد ، -  61

 لتجاره السيارات ولطع غيار السيارات ، بجهة : كفر حشاد بملن دمحم دمحم ابوالعلمين المغربى نعمه هللا

عن عصاره  147196برلم  21191118، ليد فى  111110111ساميه دمحم دمحم موسى الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لصب وفواكه ، بجهة : فرانشو بملن/عمرو دمحم موسى دياب

عن تجاره  147115برلم  21191119، ليد فى  311110111عزيز لتجاره اطارات السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 اطارات سيارات ، بجهة : ابيج بملن/محمود عزيز عبدالمنعم السيد ابراهيم واصل

عن تجاره  147162برلم  21191115، ليد فى  511110111دمحم على عبدالعال سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف  -  64

 ادوات صحيه ولوازمها ، بجهة : ابوحمر ملن/دمحم شكرى عبدالمجيد دمحم شامه



 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

عن تجاره  147239برلم  21191127، ليد فى  1251110111يسرى دمحم سليم سليمان حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الزيات شارع مصطفى كامل بملن عاطف دمحم سليم

عن  147284برلم  21191129، ليد فى  251110111احمد احمد عبداللطيف على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 اهيم دمحممخزن تجاره خرده وكاوتش خرده ، بجهة : مسجد وصيف بملن خديجه ابر

عن مدشه  147289برلم  21191129، ليد فى  211110111حسن ماهر حسن الكالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 جناج ملن/ماهر حسن ابراهيم الكالف-اعالف ، بجهة : عزبه المصرى 

عن ادوات صحيه  147337برلم  21191131، ليد فى  51110111انجى نبيل عزيز جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 شارع المامون المبلى بملن عماد داود ميخائيل حنا 14، بجهة : طنطا 

عن سوبر  147313برلم  21191131، ليد فى  111110111السيد عبدالرحيم السيد العفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 هينمسجد وصيف بملن منير دمحم عيسى شا-ماركت ، بجهة : ش داير الناحيه

عن  147189برلم  21191121، ليد فى  51110111هويدا سعيد حسين السيد عتلم المراسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مركز السنطه ملن عاطف على سالم العربى -بماله ، بجهة : كفر خزاعل 

عن نمل  147114برلم  21191111، ليد فى  51110111حسام دمحم احمد كامل عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لحافه بملن دمحم احمد كامل السيد عبدالال -وتوريدات مياه ، بجهة : طنطا ش شمس جى الغفران

عن تجاره  147216برلم  21191122، ليد فى  1111110111السيد دمحم السيد البشبيشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 د البشبيشىزجاج ، بجهة : سندبسط ملن/ دمحم السي

عن  147213برلم  21191122، ليد فى  5111110111عبدهللا مصطفى دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 استيراد وتصدير مبيدات زراعيه ، بجهة : ادشاى ملن/ عرفات مصطفى دمحم مصطفى

عن تجاره مكن  147212برلم  21191122يد فى ، ل 211110111احمد دمحم صبحى الحبيشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 شمس الدين ملن دمحم دمحم صبحى حسن 8خطوط انتاج وتعبئه وتغليف ، بجهة : طنطا شارع 

عن  147222برلم  21191123، ليد فى  121110111دمحم عبدالخالك حافظ ابراهيم شوشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش دمحم حموده من الشهيد ابوزهره بملن عبدالخالك حافظ ابراهيم شوشان 16حدايد وبويات ، بجهة : طنطا 

عن خدمات  147231برلم  21191123، ليد فى  121110111طه دمحم طه دمحم الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 محمول ، بجهة : كفر الشيخ مفتاح مركز السنطه ملن عماد عبدالرحمن متولى ابراهيم رمضان

عن تجاره  147152برلم  21191111، ليد فى  121110111دمحم جالل مسعد ابراهيم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 مالبس جاهزه ، بجهة : المرشيه ملن/نبيل مسعد ابراهيم عبدربه

عن ادوات  147153برلم  21191111، ليد فى  511110111هنيه فوزى عبدالدايم شريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 شارع دمحم سليمان بملن/احمد دمحم عبدالممصود ابراهيم 1معمار ، بجهة : 

عن بيع  147161برلم  21191112، ليد فى  11110111زين العابدين اسماعيل جبر عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ادوات مدرسيه ، بجهة : االنبوطين بملن/ احمد عبدالمعوض عامر

عن  147117برلم  21191119، ليد فى  411110111عبدالسالم عبدالحميد محمود ابوديه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مزرعه مواشى ، بجهة : شمرف ملن/صباح عيسوى الحواله

اب ، عن تجاره اخش 147121برلم  21191113، ليد فى  51110111هيام احمد على الجندار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بجهة : دفره بملن/وليد عبدالوهاب حسين ناصف



 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

 147125برلم  21191113، ليد فى  111110111احمد دمحم دمحم دسولى عبدالمجيد ابوكوهيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 دسولى عن تجاره مستحضرات تجميل ماعد االدويه ، بجهة : بسيون شارع شاهين متفرع من شارع الجمهوريه ملن/دمحم دمحم

 ابوكوهيه

 21191115، ليد فى  1111110111الجمال لنمل بالسيارات والتوريدات والمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 عن نمل بضائع بالسيارات وتوريدات المخلفات والمماوالت العامه ، بجهة : الدلجمون ملن/دمحم سعيد مصطفى الجمال 147161برلم 

عن تدوير  147173برلم  21191117، ليد فى  1111110111ر السيد سكران على غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناد -  84

 مخلفات الكاوتشون ، بجهة : كفر ميت الحارون بملن اسامه دمحم رزق عبدالمعطى غنيم

عن مصنع  147186برلم  21191118، ليد فى  121110111هانى كمال متولى احمد سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 بويات ، بجهة : الفرستك ملن/رفيك عبدالرؤوف سرحان

عن تجاره السجاد  147116برلم  21191119، ليد فى  51110111دمحم مليجى دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 والدخان ، بجهة : كفر الزيات شارع احمد شولى ملن/ابراهيم على رضوان

عن مكتب  147241برلم  21191127، ليد فى  251110111وسام عبدالمؤمن على حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 خلف سور االذاعه بملن/دمحم دمحم رجائى خليفه-توريد اثاث ، بجهة : شارع ساعى الدين 

عن  147278برلم  21191128ليد فى  ، 5111110111عالء رضا احمد السيد الفيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

ملن كاميليا احمد كمال  -بنوفر  -مصنع دش وغربله الحبوب وخلط االعالف والتوكيالت التجاريه ، بجهة : عزبه الشوربجى 

 عبدالممصود الصيرفى

عن ورشه  147281برلم  21191128، ليد فى  511110111احمد على دمحم على رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 الوميتال ، بجهة : كفر المصار ملن يوسف حسن يوسف السيد

عن االستيراد  147138برلم  21191114، ليد فى  5111110111عيسى لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ى احمد عيسىوالتصدير ، بجهة : شبراملس ملن/هشام المتول 6من المجموعه  36والفمره  19ماعدا المجموعه 

عن خدمات ما  147218برلم  21191122، ليد فى  1111110111احمد دمحم سيد احمد بغاغو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش وصفى الغربى تماطع عبدالجليل الطواب بملن على السيد الشين 8بعد الطباعه ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  147275برلم  21191128، ليد فى  111110111رأس ماله ،  ساميه دمحم عبدالحميد الدلله  ، تاجر فرد ،  -  92

 شارع سعد المتفرع من شارع عمر زعفان بجوار مدرسه صالح سالم بملن دمحم ابراهيم 3ادوات منزليه ، بجهة : بسيون عمار رلم 

عن تجاره  147211برلم  21191122، ليد فى  1111110111امير دمحم مرسى السيد محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 محمول واكسسواراته ، بجهة : زفتى شارع ابراهيم خطاب من شارع الجيش بملن صالح كامل غراب

عن مطعم ، بجهة :  147242برلم  21191127، ليد فى  511110111احمد دمحم دمحم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 مسجد وصيف ملن مجدى احمد موافى

عن تجاره  147243برلم  21191127، ليد فى  81110111فاطمه دمحم عبدهللا حسوبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 شارع المطب واصل ملن/فخرى دمحم دمحم العريان 21مستحضرات تجميل ، بجهة : كفر الزيات عمار رلم 

عن بماله ، بجهة  147263برلم  21191128ليد فى  ، 111110111فاطمه عباس حمزه سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 : زفتى شارع السيد خير الدين بملن/السيد السيد ابراهيم سعيد

عن  147127برلم  21191113، ليد فى  111110111عطا رمضان دمحم عبدالغنى المصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 طنطا بسيون بنزينه شتا بملن/ابوسريع دمحم ابوسريع حامدتجاره سيارات ولطع غيارها ، بجهة : بسيون طريك 



 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

عن  147269برلم  21191128، ليد فى  51110111عمرو احمد الراعى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 معرض بيع موتوسيكالت ، بجهة : كفر السحيميه بملن/احمد عبدالتواب السعيد دمحم وكون

عن تجاره  147296برلم  21191129، ليد فى  51110111ؤاد المهوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريف ماهر دمحم ف -  99

 حدايد وبويات ، بجهة : كفر الديل امام مدرسه الثانويه بملن/رمزى عبدالرؤف عبدالغفار الشوربجى

عن  147298برلم  21191129، ليد فى  251110111بيومى ابوالمجد بيومى المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره وتوريد االسمان واالستاكوزا وتصديرها ، بجهة : ميت حبيش المبليه ملن/مصطفى ابراهيم شلبى

عن تجاره  147314برلم  21191131، ليد فى  111110111فوزيه توفيك دمحم يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ع سعيد بملن دمحم ابراهيم حسين عادلمالبس جاهزه ، بجهة : طنطا ش المتوكل م

عن بماله ، بجهة  147333برلم  21191131، ليد فى  51110111زينب دمحم عبدالفتاح بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 : الجعفريه ملن/ربيع كامل ابوسالمه

عن لاعه افراح  147342برلم  21191131فى  ، ليد 211110111دمحم دمحم الدمحمى العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 وكافتيريا ، بجهة : ميت حواى ملن/رضا دمحم نصار

عن بيع دواجن  147343برلم  21191131، ليد فى  121110111اسالم ربيع سعد ابوحديد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ، بجهة : سبرباى بملن/عدليه دمحم حسن عيد

عن  147151برلم  21191111، ليد فى  111110111خائيل البوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج شكرى فرج مي -  115

 شارع احمد كمال من مصطفى كامل بملن/السيد عبدالمنعم السجاعى 12تجاره اجهزه تكييف وصيانتها ، بجهة : 

عن مزرعه  147159برلم  21191112 ، ليد فى 1511110111السيد عبدالحميد احمد كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مواشى ، بجهة : ابيار بملن عبدالحميد احمد كشن

 147174برلم  21191113، ليد فى  121110111هدير اشرف عبدالحافظ ابراهيم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 نعن اكسسوار محمول ، بجهة : حاره عبدالجواد من طه الحكيم ملن/فاروق دمحم شعبا

عن بماله ، بجهة  147185برلم  21191116، ليد فى  11110111رشا نعيم احمد ابوعاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 : المرشيه ملن/ حامد عبدهللا حامد دبا

عن  147139برلم  21191114، ليد فى  211110111دمحم السيد عبدالممصود اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش المالزم غريب من الكورنيش ملن دمحم عبدالمعطى االلفى 47صنع جاتوهات ، بجهة : طنطا  م

عن مكتب  147151برلم  21191114، ليد فى  1111110111يوسف صديك يوسف سنجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/حسنه دمحم احمد الجدى

عن بماله  147161برلم  21191115، ليد فى  11110111هناء عيد عطيه عبدالمجيد عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ، بجهة : ديما بملن/احمد فراج الجوهرى العشماوى

عن مكتبه  147226برلم  21191123، ليد فى  11110111فتحيه عبدالعال السيد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 وخردوات ، بجهة : ميت حواى بملن كمال حامد موسى جوده

عن  147232برلم  21191123، ليد فى  1111110111ابراهيم عبدالسالم ابراهيم النميب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجاره كاوتش وتوكتون وموتوسيكالت ، بجهة : حانوت ملن/عبدالسالم ابراهيم النميب

عن تجاره مواد  147195برلم  21191121، ليد فى  511110111حمد دمحم عبدالغنى السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  114

 غذائيه ، بجهة : كفر الزيات ش الجيش امام الثانويه العسكريه ملن خالد دمحم عبدالغنى السيد



 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

عن مصنع  147196برلم  21191121، ليد فى  251110111عبد الاله فؤاد احمد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -مركز طنطا بملن// دمحم عبد هللا عبد الحليم المليوبى --بويات ، بجهة : نفيا 

عن تجاره  147259برلم  21191128ى ، ليد ف 511110111احمد سامى المراعى بوادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مالبس جاهزه ، بجهة : محله مرحوم ملن سامى المراعى السيد

عن مصنع براويز  142266برلم  21191111، ليد فى  511110111احمد عبدالعظيم الفايع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 انوالبومات تصوير ومستلزمات تصوير ، بجهة : سندبسط ملن صاحب الش

عن مصنع براويز  142266برلم  21191111، ليد فى  511110111احمد عبدالعظيم الفايع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 19والبومات تصوير ومستلزمات تصوير ، بجهة : اسندبسط ملن ناديه عباس مسلم حسن ونشاطه االستيراد فيماعدا المجموعه 

حاصالت الزراعيه والمواد الغذائيه والمنسوجات والمالبس الجاهزه واالت التصوير وتصدير ال 6من المجموعه  36والفمره 

 والتوكيالت التجاريه

عن  147141برلم  21191114، ليد فى  111110111دمحم عبدالسالم عبدالحليم نصرالدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بماله ، بجهة : برما ملن/احمد بسيونى دمحم الجيار

عن  147271برلم  21191128، ليد فى  151110111حمايه فوزى عبدالغنى ابراهيم فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 تصنيع منظفات وعطور ، بجهة : سنباط بملن/ابراهيم فوزى عبدالغنى فوده

عن مكتب  147181برلم  21191116، ليد فى  111110111اسالم ابراهيم طه ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 رحالت ، بجهة : شوبر ملن زينب رمضان ابواليزيد

عن  147122برلم  21191113، ليد فى  611110111خالد عبدالفتاح لطب حسام الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : كتامه ملن شوليه يوسف حسام الدين

عن بماله ،  147132برلم  21191113، ليد فى  211110111جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ايمان سالمه سليمان -  123

 بجهة : الجميزه بملن/احمد سليمان مصطفى الخولى

عن عطاره  147213برلم  21191122، ليد فى  121110111نجاح عبدالمجيد سليم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 دارس ملن اسماء السيد دمحم ابوالمجد، بجهة : بسيون ش الم

عن  147248برلم  21191127، ليد فى  31110111دمحم ابوبكر المتولى حسن احمد الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مكتب مماوالت خرسانيه ، بجهة : الدلجمون ملن/دمحم على عبدربه الصعيدى

عن تجاره  147251برلم  21191127، ليد فى  2111110111فرد ، رأس ماله ،   السيد احمد عبدالفتاح ابو ريه  ، تاجر -  126

 ادوات منزليه واجهزه كهربائيه ، بجهة : كفر اخشا ملن اسامه فتحى خليفه

عن  147295برلم  21191129، ليد فى  111110111فاطمه عمار ابوالماسم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 اد غذائيه ، بجهة : طنطا شارع حجازى من سكه الوسط بملن/بشندى احمد ابوالماسم عبدالرحمنبيع حبوب ومو

عن مكتب  147312برلم  21191129، ليد فى  51110111منصور دمحم دمحم احمد شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 رحالت ، بجهة : شوبر بملن منال مصطفى خليفه

عن ورشه نجاره  147167برلم  21191112، ليد فى  111110111لتلت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اميره دمحم فهيم ا -  129

 ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن/ احمد عبدالنبى السيد احمد الجناينى

بس عن تجاره مال 147169برلم  21191116، ليد فى  51110111وليد السيد ابراهيم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شارع مصطفى صادق الرافعى بملن/جالل على عبدالمادر عبدالدايم 13جاهزه ، بجهة : طنطا 



 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

عن تجاره  147191برلم  21191121، ليد فى  211110111فتحيه عبدالغنى حسن النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 تولىالمبيدات الزراعيه واالسمده ، بجهة : نفيا ملن محمود مختار دمحم م

عن  147171برلم  21191112، ليد فى  2711110111دمحم احمد احمد متولى عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : فرسيس بملن/ امين احمد عبدالفتاح

عن  147176برلم  21191113فى  ، ليد 51110111عبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شارع دمحم شلبى ملن/سناء ابراهيم عبداللطيف 8مكتب بيع فالتر مياه ، بجهة : 

عن ورشه  147158برلم  21191111، ليد فى  111110111هانى عبدالعاطى السيد حيدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 يننجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن عليه السيد حس

عن تجاره  147223برلم  21191123، ليد فى  51110111السعيد الشناوى احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مستلزمات نحل وتربيته ومنتجاته ، بجهة : حصه شبشير مركز طنطا ملن عمر الشناوى احمد عثمان

عن  147311برلم  21191129، ليد فى  111110111،   سليمان جمعه سليمان ربيع البملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  136

 الدلجمون بملن/احمد دمحم احمد رزق المالح-تجاره اخشاب ، بجهة : الطريك السريع

عن تجاره مواد  147336برلم  21191131، ليد فى  51110111مجدى صادق لدسى بحريه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 سالم موسى من النحاس بملن/احمد خالد عبداللطيف برج شارع سيدى 26غذئيه ، بجهة : 

عن ورشه  147149برلم  21191111، ليد فى  1111110111ايمن احمد عبدالهادى طبك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 حداده ، بجهة : ابوالجهور ملن/المرسى عبدالعليم الشرلاوى

عن مكتب  147162برلم  21191112، ليد فى  5111110111رأس ماله ،   هانى دمحم عبدالرحيم موسى  ، تاجر فرد ، -  139

وتجاره اجهزه تنميه وتحليه مياه الشرب وتجاره اجهزه تكيف  6من المجموعه  36والفمره  19استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

 / أ حسن رضوان ملن ابراهيم دمحم ابراهيم 84وتبريد ، بجهة : طنطا  

عن مكتب  147162برلم  21191112، ليد فى  5111110111 عبدالرحيم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى دمحم -  141

وتجاره اجهزه تنميه وتحليه مياه الشرب وتجاره اجهزه تكيف  6من المجموعه  36والفمره  19استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

 122463بون ملن / عبدالحكيم البسيونى بسيونى وليد برلم وتبريد ، بجهة : ش الثوره امام مصنع الزيوت والصا

عن بماله ، بجهة  147158برلم  21191115، ليد فى  5110111دمحم عطيه دمحم شفيك يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 : كفر سنباط ملن والء زكريا جاد ابراهيم حمد

عن تجاره  147175برلم  21191117، ليد فى  111110111ماله ،   سمر مصطفى السباعى زايده  ، تاجر فرد ، رأس -  142

 مواد غذائيه ، بجهة : كفر دمنهور المديم  ملن فرج عبدالموى هدهود

عن التسويك  147291برلم  21191129، ليد فى  121110111احمد رمضان مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 خلف مساكن سليمان بملن/دمحم دمحم ابراهيم كمال 15شارع  3العمارى والمماوالت ، بجهة : 

عن صيدليه ،  147316برلم  21191129، ليد فى  511110111ابراهيم حسنى النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بجهة : محله مرحوم ملن/احمد عبدالرحيم على الهلبى

عن  147348برلم  21191131، ليد فى  211110111اسماء اسماعيل لطب دمحم الكريونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مكتب نمل بضائع ، بجهة : المضابه بملن احمد عبدالنبى درويش

عن  147197برلم  21191118، ليد فى  511110111اشرف زايد دسولى زايد ابوحمامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 سرجه تصنيع الطحينه ، بجهة : بسيون ش السلخانه بملن احمد اسماعيل دمحم لاسم



 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

عن تجاره  147177برلم  21191117، ليد فى  111110111لدرى عيد ابواليزيد دبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 بيض ، بجهة : محله مرحوم بملن رضا فاروق طه صبره

عن مصنع  147185برلم  21191121، ليد فى  1111110111اهيم  دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح ابر -  148

 ش المدارس ملن عصام توفيك زكى عبدالعال 3بسكويت ، بجهة : بسيون 

عن كوافير  147314برلم  21191129، ليد فى  51110111سماح فوزى احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 سيدات ، بجهة : زفتى ش الجيش بملن صاحب الشان

عن توريد  147311برلم  21191131، ليد فى  1111110111اشرف احمد حافظ السمكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ادوات منزليه ، بجهة : طنطا شارع مصطفى هاشم من شارع مصطفى ماهر من شارع صبرى بملن سهير بشرى خلك

عن تجاره  147327برلم  21191131، ليد فى  111110111عبدالنبى حماد عرايس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماد  -  151

 خضروات ، بجهة : شارع عبدالكريم عبدالجليل من الفاتح بملن/ عبدالناصر دمحم ابراهيم مصطفى

عن  147119برلم  21191111يد فى ، ل 111110111ايمن احمد عبدهللا ايوب زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مكتب تاجير سيارات ، بجهة : منصوريه االفرستك ملن / احمد عبدهللا ايوب زغلول

عن بماله ،  147115برلم  21191111، ليد فى  111110111وليد عزت ابراهيم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 هبجهة : شنراق بملن/ احمد محروس عبدالممصود حمود

 147216برلم  21191122، ليد فى  2111110111هشام عبداللطيف على محمود يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 عن تعبئه وتغليف المنظفات الصناعيه ، بجهة : مسجد  وصيف ملن جماالت يوسف دمحم يوسف

عن  147217برلم  21191122، ليد فى  511110111مصطفى جمال متولى خير الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 كافيه ، بجهة : زفتى ش دمحم فريد ملن جمال متولى خير الدين خير الدين

عن تجاره  147251برلم  21191127، ليد فى  411110111دمحم السعيد حفنى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 وىزيوت وشحومات ، بجهة : سبرباى بملن/رضا عبداللطيف بد

عن معرض  147311برلم  21191131، ليد فى  251110111احمد عزيز ابراهيم لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 تجاره سيارات وتون تون ، بجهة : خرسيس بملن/عزيز ابراهيم عبداللطيف لنديل

عن  147329برلم  21191131فى ، ليد  511110111احمد ايهاب رمضان فتحى لنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 مطعم ، بجهة : السنطه ش بورسعيد بملن احمد مجدى صالح ابراهيم جاب هللا

عن  147157برلم  21191111، ليد فى  111110111ايمان محسن كامل عبدالغنى شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 حطه الرفع بملن/ دمحم نجيب ابوزيد شرفيوليو بجوار م 23ورشه كهربائى سيارات ، بجهة : بسيون شارع 

عن  147191برلم  21191118، ليد فى  511110111محمود يونس دمحم اسماعيل صحصاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بماله تموينيه ، بجهة : بسيون شارع الشهيد مصطفى الشيخ على بملن دمحم مجدى يونس صحصاح

عن  147167برلم  21191116، ليد فى  111110111ف جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وليد عبداللطيف عبداللطي -  161

 بماله وتموين ، بجهة : الجميزه مركز السنطه ملن خيريه احمد جميل جميل

عن مماوالت  147171برلم  21191116، ليد فى  111110111حسن دمحم حامد البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 توريدات ، بجهة : سبرباى ملن/احمد على شولى محمود زيدانعامه و

عن بماله ،  147256برلم  21191127، ليد فى  11110111صابر عبده السباعى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 بجهة : سالمون ملن/حنان عبدالعزيز لطب عبدالعزيز



 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

برلم  21191129، ليد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم دمحم الصفتى   -  164

 عن ورشه تشكيل صاج ، بجهة : منصوريه الفرستك بملن عصام عبدالسميع عبدالمنعم الصفتى 144685

برلم  21191129، ليد فى  511110111عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم دمحم الصفتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 عن ورشه تشكيل صاج ، بجهة : طنطا ش احمد عريبى خلف الطب البيطرى بملكه ونشاطه تجاره لطع غيار مصاعد 144685

عن مغسله  147353برلم  21191131، ليد فى  111110111اسامه دمحم لطب لطب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ب موسىسيارات ، بجهة : بسيون شارع المتيت بملن دمحم لطب لط

عن  147234برلم  21191123، ليد فى  1111110111بسيونى ابراهيم سالمه عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 شارع توت عنخ امون بملن/مختار كمال محمود السرنجاوى 112ورشه ميكانيكا ، بجهة : عمار رلم 

عن ورشه  147191برلم  21191121، ليد فى  1111110111ابراهيم دمحم نصر الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 دهانات ، بجهة : سندبسط ملن شاديه بركات سليمان عامر

عن  147137برلم  21191114، ليد فى  251110111شروق ابراهيم شعبان شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 يم عبدالسميع عزاباكسسوار حريمى واحجار كريمه ، بجهة : كفر عصام ملن/احمد ابراه

عن معرض  147186برلم  21191121، ليد فى  211110111سعيد عنتر دمحم ابو دوابه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 تجاره سيارات ، بجهة : محله منوف ملن حماده سمير عنتر ابو دوابه

عن  147217برلم  21191122ليد فى  ، 251110111دمحم رمضان فوزى عباس جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

حاره الجميزى من شارع كفر عصام بملن اشرف وبسنت وسالى وسهام وسوسن رمضان  19تعبئه وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة : 

 فوزى

عن تجاره  147221برلم  21191123، ليد فى  111110111باسم اشرف السيد امام العسال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 وب واعالف ، بجهة : زفتى شارع بورسعيد بملن/ايمان عبدالرحمن طه نوارحب

عن  147267برلم  21191128، ليد فى  1111110111دمحم صالح عبدالحميد العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 تجاره كاوتش وبطاريات ، بجهة : نهطاى بملن  سيد احمد دمحم العباسى

عن سوبر  147272برلم  21191128، ليد فى  511110111عبير صبرى حامد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 ماركت ، بجهة : منشاه جنزور ملن عبدالعزيز السيد محمود البنا

عن  147181برلم  21191116، ليد فى  111110111صادق محمود صادق دمحم زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 مصنع مالبس ، بجهة : ش خطاب من ش الحكمه بملن محمود صادق دمحم زيدان

عن ثالجه  147184برلم  21191116، ليد فى  111110111رمضان دمحم رجب زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 لحفظ الخضراوات ، بجهة : صالحجر بملن الماسم احمد دمحم رمضان

عن بيع  147131برلم  21191113، ليد فى  111110111سيد مرسى ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم ال -  177

 ش الروضى ملن عطيات دمحم ابراهيم مرزوق 57 -لحوم مجمده ، بجهة : كفر الزيات 

 147176برلم  21191117، ليد فى  1111110111ابراهيم دمحم عبدالحميد رجب السنطيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 عن ورشه ميكانيكى سيارات ، بجهة : زفتى ش الجيش المبلى ملن عزت على عوض الشرلاوى

عن معرض  147316برلم  21191131، ليد فى  51110111احالم حلمى نصر عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 اثاث مستعمل ، بجهة : اخناواى بملن/الطالب

عن ورشه  147341برلم  21191131، ليد فى  251110111 فتحى محمود فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  181

 حداده ، بجهة : زفتى شارع الصفتى بملن/ عبداللطيف احمد عبدالعظيم النبوى



 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  147341 برلم 21191131، ليد فى  511110111عبدالعزيز سعد عبدالعزيز سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مطعم ، بجهة : شارع بورسعيد بملن/سعد عبدالعزيز سعد

عن  147355برلم  21191131، ليد فى  111110111سلمى الدمحمى اسماعيل الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 الجارحىلحافه بملن الدمحمى اسماعيل  -شارع بسيونى غرابه  52مكتب توزيع احذيه جمله ، بجهة : عمار رلم 

عن  147193برلم  21191118، ليد فى  5111110111عبدهللا عادل متولى عبدهللا شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظنه لذلن ، بجهة : زفتى  6من المجموعه  36والفمره  19االستيراد فيماعدا المجموعه 

 دمحم وهيب دمحم كعبلشارع مكه المكرمه ملن/

عن  147299برلم  21191129، ليد فى  51110111فاطمه اسماعيل رضوان حسانين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 تجارة االخشاب ، بجهة : سندبسط مركز زفتى بجوار محطة المطار ملن عبدالمعطى عثمان محمود الهيبان

عن مكتب رحالت ،  147319برلم  21191131، ليد فى  51110111أس ماله ،  مكتب الزياد للرحالت  ، تاجر فرد ، ر -  185

 بجهة : فرسيس ملن/فتحى عبدالواحد بدوى

عن مكتب  147287برلم  21191129، ليد فى  111110111دمحم عبدالكريم مصطفى الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 لسيد الشاهدرحالت ، بجهة : الجميزه ملن/عبدالكريم مصطفى ا

عن  147321برلم  21191131، ليد فى  111110111الدمحمى الدمحمى خضر الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : سبرباى ملن/خضره سيد احمد الحصرى

عن معرض  147134برلم  21191113، ليد فى  211110111رنيا صالح السيد مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 لتجاره االخشاب المصنعه )باب وشبان ( ، بجهة : دفره ملن على حسين محمود الحبيشى

عن ورشه نجاره  147111برلم  21191111، ليد فى  111110111دمحم منجى السيد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 لرازق الطنطاوىميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن/عطيات عبدهللا عبدا

عن  147147برلم  21191114، ليد فى  211110111رانا مصطفى حسن دمحم منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

شارع ثروت  53مركز للتنميه البشريه واللغات فيماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : 

 بملن/ابراهيم عبدالباسط اغا

عن مماوالت  147112برلم  21191111، ليد فى  1111110111دمحم حسين احمد الهرميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 عامه ، بجهة : محله مرحوم ملن/حسين احمد محمود الهرميل

نع عن مص 147129برلم  21191113، ليد فى  211110111دمحم اشرف سعد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مركز السنطه ملن اشرف سعد عليوه عبدهللا -حلويات من عجين ، بجهة : ميت يزيد 

عن  147219برلم  21191122، ليد فى  511110111عمرو عبدالحمن راضى طراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 حظيره مواشى حالبه ، بجهة : كفر شاهين بملن محمود السيد دمحم كشن

عن تجاره  147221برلم  21191123، ليد فى  121110111حسن الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منار جمال -  194

 مكرر ش عادل المحالوى من حسان بن ثابت بملن خيرت عبدالمنعم لاسم 4مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن توزيع لمبات  147161برلم  21191112، ليد فى  31110111السيد على دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 الليد ، بجهة : شونى ملن عبدالعزيز على دمحم رمضان

برلم  21191112، ليد فى  111110111رشاد ابوالسعود حلمى ابوالسعود الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 عن بماله وتموين ، بجهة : دهتوره بملن فوزى عبدالعزيز حسين الصابر 147166



 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

عن تجاره  147168برلم  21191112، ليد فى  1111110111ابوريشه لتجاره السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 سيارات ، بجهة : شبرا لاص مركز السنطه ملن سامى المصلحى السيد ابو ريشه

عن تجاره  147177برلم  21191116، ليد فى  251110111رضا فتحى الحسانين الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 احذيه ، بجهة : خرسيت بملن/ ابراهيم عاطف شمس الدين

عن تجاره  141648برلم  21191116، ليد فى  211110111دمحم فتحى زكى العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 لحلو ملن على جمال الدين احمد نصيرناصيه دمحم يوسف مع ا 3وتصنيع مواد دعائيه وادوات منزليه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن تجاره  141648برلم  21191116، ليد فى  211110111دمحم فتحى زكى العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ش ابوالهول ميدان ستوته ملن اشرف السيد  31وتصنيع مواد دعائيه وادوات منزليه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا 

 ونشاطه عمد دورات تدربيه وتحكيميه مصطفى

 

عن مكتب  147182برلم  21191117، ليد فى  51110111اسامه عبدالعزيز عبدالفتاح غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رحالت ، بجهة : مشله بملن اسمه عبدالعزيز عبدالفتاح غنيم

عن مبيدات  147247برلم  21191127، ليد فى  251110111دمحم احمد ابوالعمايم درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 واسمده ورليه ، بجهة : كفر شبرا اليمن بملن/دمحم عبدالجواد مصطفى العتربى

 21191122، ليد فى  511110111اله ،  ابو حديد لمبيدات و بذور وتماوى  والمخصبات زراعيه  ، تاجر فرد ، رأس م -  213

 عن تجاره مبيدات و بذور وتماوى  ومخصبات زراعيه ، بجهة : كفر سليمان ملن  عبدالباسط دمحم هموس 147212برلم 

عن  147279برلم  21191128، ليد فى  5111110111اسالم دمحمى دمحم الشوره جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

كفر الزيات ملن فتحيه  -والتصدير ، بجهة : ش  خالف البحرى  6من المجموعه  36والفمره  19اد ماعدا المجموعه مكتب االستير

 عبدالمنعم دمحم ابو صالح

 147286برلم  21191129، ليد فى  121110111محمود السيد محمود ابوالمكارم االدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ، بجهة : لصر نصر الدين بملن السيد محمود ابوالمكارم االدهمعن تجاره مالبس جاهزه 

عن بماله ،  147322برلم  21191131، ليد فى  111110111فتحيه العفيفى دمحم الجياره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بجهة : كفر الباجه ملن/زاكيه عبدهللا حسن جابر

عن االدوات  147112برلم  21191119، ليد فى  251110111ر فرد ، رأس ماله ،  مروان دمحم السيد دمحم الشيخه  ، تاج -  217

الرياضيه واالجهزه الرياضيه والمالبس الرياضيه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل ماعدا االدويه ، بجهة : كفر عصام 

 ملن/الطالب

عن معرض  147111برلم  21191119، ليد فى  51111.111اشرف فوزى سالم خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 مفروشات ، بجهة : بسيون ش الجالء من ش المدارس بملن دمحم يوسف على صحصاح

عن الخدمات  147118برلم  21191111، ليد فى  3111110111صالح دمحم احمد لاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

فر واالنتاج ويشمل ذلن توريد وتاجير جميع انواع المعدات والمهمات وخدمات المعامالت البتروليه االزمه لعمليات االستكشاف والح

وصيانه ابار البترول وتنشيطها وصيانه معدات الحفر واالنتاج والمضخات البتروليه واالعمال المدنيه المكمله العمال الحفر 

ول العامله فى مصر ، بجهة : صالحجر بملن دمحم احمد متولى والصيانه واالستكشاف وتوريد عماله فنيه وغير فنيه مع شركات البتر

 لاله

 147111برلم  21191119، ليد فى  51110111عبدالظاهر عبدالرحمن عبدالحفيظ العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن تجاره اللحوم المجمده ، بجهة : ادشاى بملن/محمود فراج على الحصرى

عن تجاره حلويات  147136برلم  21191114، ليد فى  111110111 احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان دمحم دمحم -  211

 ، بجهة : شارع ابومندور ملن/دمحم السيد ابراهيم



 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

عن مصنع مالبس  147197برلم  21191121، ليد فى  511110111اسماء دمحم دمحم مختار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش سيناء متفرع من ترعه الشيتى بملن كمال ميالد ابراهيم 85: طنطا العمار رلم  جاهزه ، بجهة

عن تجاره  147254برلم  21191127، ليد فى  211110111نورا محمود حماده الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 سف شلبىعسل نحل وعطاره ، بجهة : شارع رياض خلف المماولون العرب بملن/عبدالرؤف دمحم يو

عن تجاره  147349برلم  21191131، ليد فى  1111110111طارق مصطفى دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ادوات صحيه ومماوالت ، بجهة : اخناواى ملن/على احمد احمد سالمه

عن مصنع  137661برلم  21191117، ليد فى  5111110111حازم مصطفى دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مفروشات ، بجهة : طنطا ش الكورنيش مع مسجد الصفا ملن مصطفى عبدالحليم صادق

عن مصنع  137661برلم  21191117، ليد فى  5111110111حازم مصطفى دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

مد صالح ونشاطه تجاره مفروشات واحهزه الكهربائيه وادوات مفروشات ، بجهة : طنطا ثان ش الخان ملن فاطمه السيد حسن اح

 مكتبيه

عن تجاره  147225برلم  21191123، ليد فى  511110111خالد دمحم على ابورميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 المواشى ومخلفات الحيوان ، بجهة : مشال بملن/دمحم دمحم على ابورميه

عن بماله مواد غذائيه  147274برلم  21191128، ليد فى  211110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم جمال دمحم دمحم -  218

 شارع رشدى مصطفى من سكه تال بملن عبدالرحمن حسين عبدالرحمن غانم 7جمله ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  147285رلم ب 21191129، ليد فى  1211110111محمود خالد بدير حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ش لطينى بملن رفعت حسن عبدالموى عبدالكريم 14مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن  147293برلم  21191129، ليد فى  5111110111هاشم حسانين عبدالفتاح حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

شارع احمد عرابى  23ت زراعيه ، بجهة : كفر الزيات وتصدير اال 6من المجموعه  36والفمره  19استيراد فيماعدا المجموعه 

 بملن/حسانين هاشم حسانين حمد

عن تجاره  147318برلم  21191131، ليد فى  51110111المنسى لتجاره نشاره الخشب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 نشاره خشب ، بجهة : نواج بملن/محمود محمود اسماعيل عبدالدايم

عن  147183برلم  21191116، ليد فى  1111110111زب دمحم عزب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ع -  222

 وشره زجاج والوميتال ، بجهة : حنون بملن عزب دمحم عزب شحاته

عن مكتب  147156برلم  21191115، ليد فى  1111110111نبيل عبدالعال احمد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ت ، بجهة : سبرباى ملن تيسير عبدالمنعم مصطفى السعدنىمماوال

عن  147163برلم  21191115، ليد فى  5111110111الماضى لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 سولى على النادىميت يزيد بملن/الد-والتصدير ، بجهة : كفر صالح  6من المجموعه  36والفمره  19االستيراد غيماعدا المجموعه 

عن  147165برلم  21191115، ليد فى  1111110111دمحم ابراهيم عبدالفتاح البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : شارع حسن رضوان بملن/والء محمجد السيد علوان

عن  147111برلم  21191119، ليد فى  211110111،  دمحم مصطفى عرفه على ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  226

 شارع شفيك مع السيد عبداللطيف بملن/ احمد عبدالحكيم عثمان 17سوبر ماركت ، بجهة : 

عن ورشه  147118برلم  21191119، ليد فى  11110111دمحم ابراهيم راغب النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ش ابن الفارض بملن سعيد مصطفى المحرولى 47اصالح كاوتش ، بجهة : طنطا 



 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

عن كافتريا ، بجهة :  147194برلم  21191121، ليد فى  251110111كافتريا الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228
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 -مركز بسيون بملن// فريده عبد السالم زلزوق -كفر جعفر  -تعبئه وبيع منظفات ، بجهة : شارع الحضرى 

 147257برلم  21191128، ليد فى  1111110111س ماله ،  ايمن عبدالحليم ماجد عبدالعزيز موسى  ، تاجر فرد ، رأ -  232
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عن  147339برلم  21191131، ليد فى  511110111عباس خضرى دمحم عباس طوطح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 من شارع المدارس ملن/محسن عبدالمجيد دمحم رحومهترزى حريمى ، بجهة : بسيون شارع مصطفى كامل متفرع 

برلم  21191111، ليد فى  211110111ابراهيم عبدالعال عبدالمطلب دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241
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 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
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 نجاره يدوى ، بجهة : محله مرحوم ملن/منجى رمضان الصاوى السلن

ه عن مكتب 147233برلم  21191123، ليد فى  111110111ام السعد فتح هللا لطب الشعار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 ، بجهة : كتامه ملن جمال الدين دمحم المسلوت

عن مكتب  147312برلم  21191131، ليد فى  111110111رضا مصطفى حامد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 شارع المتوكل بملن/سماح مصطفى جاد مرسى 37توزيع مالبس جاهزه بالجمله ، بجهة : 
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 عصير لصب ، بجهة : السنطه البلد ملن/ رفيك بدر عبدالعاطى دمحم بدر



 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
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وتصدير لطع غيار سيارات ، بجهة : ابيج ملن دمحم عبدهللا عبدالمعز عامر  19والفمره  6من المجموعه  36استيراد ماعدا الفمره 

 ليده



 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
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 الغمرى شلبى
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 البحريه بملن/ احمد ابراهيم دمحم حسن بدران
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 مالبس الجاهزه ، بجهة : طنطا ميدان سعد زغلول برج اللؤلؤه بملن كرم عبدهللا طه الدلتونىال

عن مكبس  147211برلم  21191121، ليد فى  251110111دمحم عبدالسالم عبدهللا الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 سعوداخشاب موبليات ، بجهة : شفا بملن عبدالسالم الشاذلى عبدهللا م

عن ورشه  147133برلم  21191113، ليد فى  511110111جمال دمحم على احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 حداده ، بجهة : كفر جعفر ملن زنوبه الشناوى ابراهيم

عن تجاره  147144برلم  21191114، ليد فى  51110111اسالم دمحم دمحم محى الدين شندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 العطاره ، بجهة : ترعه سناره بملن/سامى حسنين عبدالخالك

عن جزاره ،  147149 برلم 21191114، ليد فى  5110111سمر محمود عبدالعظيم الوكيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 بجهة : سبرباى ملن/شرف دمحم دمحم الدسولى

 147153برلم  21191115، ليد فى  2511110111سماح سمير على مصطفى الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 عن ورشه خراطه ، بجهة : شارع المسبن من شارع كوبانيه الجاز بملن/ صالح على دمحم العجيزى

عن تمطيع  147195برلم  21191118، ليد فى  1111110111سف السيد يوسف كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يو -  293

 روالت الكياس البالستين ، بجهة : زفتى شارع االشمر خلف الوحده الزراعيه بملن/ماهر محمود عشماوى كشن



 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

عن  147116برلم  21191111، ليد فى  5111110111على اسماعيل اسماعيل نصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

وتصدير الحبوب والغالل وتجاره الحبوب والغالل ، بجهة : شارع  6من المجموعه  36والفمره  19االستيراد فيماعدا المجموعه 

 لرانشو  بملن/اسماعيل اسماعيل نصير-الزغبى من الشارع العام 

عن تصنيع  147218برلم  21191122، ليد فى  12110111ماله ،  نصر الدين رشاد على سعيد  ، تاجر فرد ، رأس  -  295

 مواد غذائيه حلوى اطفال ، بجهة : نجريج ملن/ اميره وحيد السعدنى

عن  147252برلم  21191127، ليد فى  511110111مطر لتجاره الكاوتش والبطاريات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 : الدلجمون ملن ياسر عرفه عبدالعزيز الوكيلتجاره الكاوتش والبطاريات ، بجهة 

عن بماله ، بجهة  147263برلم  21191128، ليد فى  111110111فاطمه عباس حمزه سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 : زفتى ش السيد خير الدين من الجيش بملن السيد السيد ابراهيم سعيد

عن مكتب  147315برلم  21191129، ليد فى  51110111، رأس ماله ،   نرمين عبدالرحمن عليوه  ، تاجر فرد -  298

 رحالت ، بجهة : حانوت بملن/جمال عبدالناصف عطيه سرور

عن تجاره  147324برلم  21191131، ليد فى  3111110111زهيره رشاد موسى محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 من شارع الجمهوريه بملن/رمضان حافظ حميدهادوات منزليه ، بجهة : شارع حسنى مبارن 

عن اكسسوار  147331برلم  21191131، ليد فى  51110111سماح مجدى سعد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

الحكمه بملن طارق دمحم على دمحم -ش امتداد ش العجايبى تماطع انور بركات 23حريمى ومالبس جاهزه بالتجزئه ، بجهة : طنطا 

 وهنداب

عن تجاره  147211برلم  21191122، ليد فى  511110111ايهاب مفرح عبدالباسط دلماق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 اعالف ، بجهة : صالحجر بملن مفرح عبدالباسط دلماق

عن  147157برلم  21191115، ليد فى  51110111علياء منصور على منصور السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 بماله ، بجهة : الدلجمون ملن/منصور على منصور السبكى

عن ورشه  147166برلم  21191115، ليد فى  211110111ابراهيم دمحم السيد فرعون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 اصالح كاوتش سيارات ، بجهة : سبرباى ملن ثناء دمحم عبدالسالم عبدهللا

عن مكتبه ،  147168برلم  21191116، ليد فى  121110111لششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صبحى حسن ا -  314

 بجهة : ابوالجهور ملن/صبحى حسن الششتاوى عبدالدايم سالمه

عن  147171برلم  21191116، ليد فى  511110111دمحم سمير عبدالمنعم خليل ابوميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 ر دراجات ناريه ، بجهة : فيشا سليم ملن/دولت ابوالعنيين دمحم جادلطع غيا

عن ممهى ،  147346برلم  21191131، ليد فى  51110111احمد سامى عبدالحليم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 بجهة : نهطاى بملن/عبدالحكيم عبدالحميد رجب

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  91110111شركه دمحم هشام احمد وشركاه   شركة  ،  تحضير وتجهيز مشروبات ساخنه وبارده  ،رأس مالها    -  1

شارع الدكتور نجاتى امام معهد االورام  6، عن تحضير وتجهيز مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة :  147164برلم  21191112

 طفى فتحى البابلىبملن/ احمد مص



 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

تجاره وتوزيع -19والمجموعه  6من المجموعه  36على رشاد وعلى هنداوى وشركاه   شركة  ،  االستيراد فيماعدا الفمره  -  2

وتصدير مستلزمات وتجهيزات المزارع والموارد الغذائيه والمنظفات والورليات واالعالف واضافات وخدمات االعالف واالدويه 

حات البيطريه والتحصينات البيطريه بكافه انواعها وجميع انواع االكسسوارات فيما فيها االكسسوارات الخاصه البيطريه واللما

، عن  147265برلم  21191128،ليدت فى  21111110111التوكيالت التجاريه   ،رأس مالها   -بالحيوانات والمالبس الجاهزه 

تجاره وتوزيع وتصدير مستلزمات وتجهيزات المزارع والموارد -19جموعه والم 6من المجموعه  36االستيراد فيماعدا الفمره 

الغذائيه والمنظفات والورليات واالعالف واضافات وخدمات االعالف واالدويه البيطريه واللماحات البيطريه والتحصينات البيطريه 

التوكيالت التجاريه ، -نات والمالبس الجاهزه بكافه انواعها وجميع انواع االكسسوارات فيما فيها االكسسوارات الخاصه بالحيوا

 االستاد بملن/فوليه احمد حسن الشريف-شارع التموى  5بجهة : 

،ليدت فى  3511110111ماجد صبحى كامل عزمى وشركاه   شركة  ،  تجاره لطع غيار التكييف والتبريد  ،رأس مالها    -  3

مكرر شارع سليمان باشا بملن/يؤانس جرجس  11ف والتبريد ، بجهة : ، عن تجاره لطع غيار التكيي 147244برلم  21191127

 ميخائيل

احمد دمحم عبدالحميد المليجى وشريكته   شركة  ،  التجاره والتوكيالت التجاريه وتوزيع وبيع المستحضرات الطبيه  -  4

، عن التجاره  147334برلم  21191131،ليدت فى  511110111ومستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير   ،رأس مالها   

شارع الحياه  13والتوكيالت التجاريه وتوزيع وبيع المستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير ، بجهة : 

 منطمه االستاد ملن دمحم عبدالحميد المليجى

لمستلزمات الطبيه والبيطريه واالغذيه الطبيه عبدالمنعم سند دمحم جبر وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزيع وتصدير االدويه وا -  5

برلم  21191127،ليدت فى  1111110111والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها   

حضرات ، عن تجاره وتوزيع وتصدير االدويه والمستلزمات الطبيه والبيطريه واالغذيه الطبيه والمكمالت الغذائيه ومست 147253

 التجميل والتوكيالت التجاريه ، بجهة : طنطا ش دمحم وحيد من ش جمال عبدالناصر من الطريك السريع ملن وهبه احمد دمحم العطار

االء احمد دمحم جوالى وشركائها   شركة  ،  تجاره المبيدات واالسمده والبذور واالالت الزراعيه والتوريدات العموميه  ،رأس  -  6

، عن تجاره المبيدات واالسمده والبذور واالالت الزراعيه  147178برلم  21191117،ليدت فى  511110111مالها   

كفر الزيات بملن عايده درويش -كفر الزيات اسكندريه الزراعى بجوار شركه النيل -والتوريدات العموميه ، بجهة : الطريك السريع 

 درويش جادهللا

،ليدت فى  41110111كه   شركة  ،  استغالل نشاط مخبز بلدى طبالى  ،رأس مالها   شركه احمد سالمه دمحم صمر وشري -  7

 ، عن استغالل نشاط مخبز بلدى طبالى ، بجهة : كفر العرب ملن  احمد سالمه دمحم صمر 147154برلم  21191115

دمحمى دمحم الدمحمى خليل وشريكته   شركة  ،  تعبئه وتغليف وتصنيع المواد الغذائيه والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها    -  8

، عن تعبئه وتغليف وتصنيع المواد الغذائيه والتوكيالت التجاريه ، بجهة :  147351برلم  21191131،ليدت فى  511110111

 ملن/دمحم رجب مرسى زلطشارع الصفا بجوار نادى الغزل 

شركه عبدالمجيد دمحم متولى شعبان وشريكه   شركة  ،  تجاره المبيدات الزراعيه واالسمده والبذور والتماوى   ،رأس مالها    -  9

، عن تجاره المبيدات الزراعيه واالسمده والبذور والتماوى ، بجهة : طوخ  147179برلم  21191116،ليدت فى  2511110111

 ملن/ عبدهللا عبدالعاطى حسن عوارهمزيد 

 151110111فوزى عبدالحميد عبدالمعطى وشركاه   شركة  ،  وكالء بالعموله لشركات االجهزه الكهربائيه  ،رأس مالها    -  11

، عن وكالء بالعموله لشركات االجهزه الكهربائيه ، بجهة : شارع درب االثر ملن/سعيد  147354برلم  21191131،ليدت فى 

 نور الدين

ابراهيم حامد سيد احمد سليم وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزيع جميع انواع اجهزه الموبايل واكسسوارتها واجهزه الالب  -  11

، عن تجاره وتوزيع جميع انواع اجهزه  147236برلم  21191123،ليدت فى  5111110111توب ومشتمالتها  ،رأس مالها   

 بملن/ماجده ميالد برسوم 5شارع الجيش الدور الثانى شمه رلم  99ه الالب توب ومشتمالتها ، بجهة : الموبايل واكسسوارتها واجهز



 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

،ليدت  1111110111طه جمال طه الجمال وشريكه   شركة  ،  المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه  ،رأس مالها    -  12

محله مرحوم ملن جمال طه  -مله والمتخصصه ، بجهة : ش الترع ، عن المماوالت العامه والمتكا 147266برلم  21191128فى 

 ابو العينين الجمال

،ليدت فى  191110111فتحى مجاور وشريكته   شركة  ،  تجاره االدويه البيطريه واضافات االعالف  ،رأس مالها    -  13

سبرباى اول طريك كفر الشيخ بملن/عالء  ، عن تجاره االدويه البيطريه واضافات االعالف ، بجهة : 147146برلم  21191114

 الدين دمحم على البسومى

مصطفى دمحم ياسر مصطفى الشعراوى وشركاه   شركة  ،   التصدير لجميع انواع الحاصالت الزراعيه بجميع انواعها من  -  14

والكيماويه والبالستين والمطاط خضر وفاكهه والبموليات والمنتجات الغذائيه الطازجه والجافه والمعباه والمنتجات المعدنيه 

والمنسوجات والجلود والمنتجات الخشبيه واالحجار والزجاج والمالبس ولعب االطفال والمعادن والموبايالت واكسسوارتها واالحذيه 

لمنتجات     ،رأس واالجهزه واالدوات الكهربائيه والمنزليه والشخصيه والهدايا والتجاره والتوزيع والبيع بالجمله والتجزئه لكل هذه ا

، عن التصدير لجميع انواع الحاصالت الزراعيه بجميع انواعها من  147261برلم  21191128،ليدت فى  255110111مالها   

خضر وفاكهه والبموليات والمنتجات الغذائيه الطازجه والجافه والمعباه والمنتجات المعدنيه والكيماويه والبالستين والمطاط 

ود والمنتجات الخشبيه واالحجار والزجاج والمالبس ولعب االطفال والمعادن والموبايالت واكسسوارتها واالحذيه والمنسوجات والجل

واالجهزه واالدوات الكهربائيه والمنزليه والشخصيه والهدايا والتجاره والتوزيع والبيع بالجمله والتجزئه لكل هذه المنتجات ، بجهة : 

 دمحم عبدالفتاح موسى مكرر ش ابن الفارض بملن 2طنطا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    139519احمد سليمان محيسن سليمان سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره 86856السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    134198اشرف محمود عيد خيرهللا البهوتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 جاره نهائياالعتزاله الت 86857السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    134198اشرف محمود عيد خيرهللا البهوتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 العتزاله التجارهنهائيا 86857السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تاريخ    144548دمحم منصور دمحم نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 العتزاله التجاره نهائيا 86858محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    126379فوزيه دمحم حلمى عبدالعزيز احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 ره نهائياالعتزالها التجا 86862السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    146951احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 العتزاله التجاره نهائيا 86859السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 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

تم محو/شطب السجل  تم    21191111وفى تاريخ  ،   99719شريفه عبدالرحيم المشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 7

 العتزالها التجاره 86861محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تاريخ    145481دمحم عنبر ادريس عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 8

 للوفاه 86864تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191112، وفى تاريخ    141613تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : السيد احمد السيد رحيم  ،     - 9

 العتزاله التجاره نهائيا 86866محو الميد 

تم محو/شطب    21191112، وفى تاريخ    134363احمد عبدالنبى السيد الجناينى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 86867لم السجل  تم محو الميد بر

تم محو/شطب    21191112، وفى تاريخ    132451خميس عبدالغنى خميس جادهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 86868السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تاريخ    142864احمد ابراهيم دمحم الصفتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 81تم الغاء هذا المحل بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تاريخ    112915ابوالعنين  دمحم ابوالعنين مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 للوفاه 86869السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تاريخ    142965هوارى طلبه هوارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  فوزى   - 14

 العتزاله التجاره 86865السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تاريخ    89414ممدوح عبدالمنعم البهى عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 86871السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    123696دمحم دمحم الشافعى احمد الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 السجل  تم الغاء الفرع بموجب طلب تاشير

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    131332عمرو عبدالحليم احمد ابوحمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 17

 العتزاله التجاره 86874السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تاريخ    123221اجر فرد  ،  سبك ليده برلم : اشراف انور لطب جمال الدين  ،  ت   - 18

 العتزاله التجاره 2119/1/6فى  86876السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تاريخ    111182هانم خليل الشحات ديشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 19

 العتزاله التجاره 86878بامر محو رلم تم محو الميد 

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تاريخ    92962اشرف احمد عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 86879محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تاريخ    81443عبدالمنعم فاروق حسن بلحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره نهائيا 86881السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تاريخ    142581دمحم فنحى فتوح دمحم ابوهرجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 ائياالعتزاله التجاره نه 86875السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191116، وفى تاريخ    89537محمود حسن محمود الزيات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزاله التجاره 86879السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 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

تم محو/شطب    21191118 ، وفى تاريخ   143957احمد دمحم متولى احمد المصراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 86882السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191118، وفى تاريخ    116821وفاء فتحى عبدالحكيم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 العتزاله التجاره نهائيا 86881السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21191118، وفى تاريخ    123673الح مصطفى ابوالعنيين الزغبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مصطفى ص   - 26

 2119/1/8فى  175محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع بطلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    21191118، وفى تاريخ    111769اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 27

 179السجل  تم الغاء هذا الفرع بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تاريخ    145195احمد ابراهيم دمحم الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 28

 العتزاله التجاره 86884السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تاريخ    127759تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   مجدى جالل احمد مصطفى  ،   - 29

 العتزاله التجاره 86883السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تاريخ    141411محمود دمحم فتح هللا محمود ماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 213غاء هذا الفرع بموجب طلب تاشير رلم السجل  تم ال

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تاريخ    122218على على السيد رحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 86887محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    136523برلم :  طارق دمحم عبدالمادر ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 32

 العتزاله التجاره نهائيا 86894السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    99822عبدالفتاح محمود عبدالسالم العطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 2119/1/13فى  261رلم  السجل  تم محو الميد بموجب طلب تاشير

تم محو/شطب السجل  تم    21191113، وفى تاريخ    131324السيد حسن دمحم شوره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 العتزاله التجاره نهائيا 86889محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191113اريخ ، وفى ت   142951غريب حامد غريب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 العتزاله التجاره نهائيا 86895تم محو الميد بامر محور رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    116725جالل عبدالحفيظ دمحم زغلول  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 نهائياالعتزاله التجاره  86891السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تاريخ    112466مطاوع دمحم احمد مطاوع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 37

 لوفاه التاجر 86893تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    112466مطاوع للمماوالت الهندسيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 38

 لوفاه التاجر 86893السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191113، وفى تاريخ    146413شفيك الدسولى عبدالحميد عجوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 39

 العتزاله التجاره نهائيا 86891السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تاريخ    118821دين الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدالسالم جالل ال   - 41

 العتزاله التجاره نهائيا 86896السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 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

شطب تم محو/   21191114، وفى تاريخ    74479زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 للوفاه 86911السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تاريخ    112234لدرى رمضان الصاوى السلن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 العتزاله التجاره نهائيا 86911السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تاريخ    126864تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  سامح محمود عبدالمنعم هراس  ،    - 43

 العتزاله التجاره 86897السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191114، وفى تاريخ    134517دمحم ابراهيم دمحم سليم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزاله التجاره نهائيا 86899محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تاريخ    111418سهام دمحم سعيد دمحم الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 العتزالها التجاره نهائيا 86917تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191115، وفى تاريخ    111166فوزى محمود الدسولى حدوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 46

 العتزاله التجاره نهائيا 86913السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تاريخ    111715وائل ابوزيد ابراهيم لنديل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 47

 العتزاله التجاره نهائيا 86912تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191115، وفى تاريخ    96811فراج الجوهرى فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 48

 العتزاله التجاره 86918محو الميد بامر محورلم 

تم محو/شطب    21191115، وفى تاريخ    142438دمحم عبدالعزيز احمد ابوطالب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 49

 الغتزاله التجاره نهائيا 86916السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191115، وفى تاريخ    142421د ابوالوفا مسعد المنشاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : السي   - 51

 العتزاله التجاره نهائيا 86615السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

محو/شطب السجل  تم  تم   21191115، وفى تاريخ    92786كوثر احمد دمحم عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 للوفاه 86914محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تاريخ    65913مصطفى عوض مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 العتزاله التجاره 86912تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تاريخ    144264ه برلم : عادل اسماعيل لطب النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليد   - 53

 العتزاله التجداره نهائيا 86914السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تاريخ    116748ماجده دمحم دمحم ربيع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 اله التجاره نهائياالعتز 86913محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تاريخ    94483دمحم عبدالحميد رجب السنطيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزاله التجاره 86915السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191117ريخ ، وفى تا   138135عبدهللا عطيه دمحم وافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 56

 العتزاله التجاره 86916محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تاريخ    128678السيد دمحم احمد بدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 57

 العتزاله التجاره نهائيا 86917محو الميد برلم 



 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

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تاريخ    124112د عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد اسماعيل احم   - 58

 العتزاله التجاره 86922تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تاريخ    119833دمحم احمد دمحم عطيه جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 59

 العتزاله التجاره نهائيا 86925برلم  تم محو الميد

تم    21191121، وفى تاريخ    115436اميمه عبدالغنى اسماعيل الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره نهائيا 86923محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191121، وفى تاريخ    54132سبك ليده برلم :   محاسن السيد دمحم حسن الجندى  ،  تاجر فرد  ،   - 61

 2119/1/21فى  547السجل  تم الغاء المحل بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تاريخ    88369محمود السيد عيد ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 اهللوف 86926محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تاريخ    145948احمد ابراهيم دمحم الشيخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 العتزاله التجاره 86921تم محو الميد برلم 

حو/شطب تم م   21191121، وفى تاريخ    116851هانى معوض حبشى النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64
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 العتزاله التجاره نهائيا 86924السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تاريخ    112837طارق عبدالستار عارف خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 67

 العتزاله التجاره نهائيا 86931محو الميد برلم السجل  تم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تاريخ    137226حمدى لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 68

 العتزاله التجاره 86929السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تاريخ    141113ليده برلم :  نصر االمام العزب االمام خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 69
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تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تاريخ    94398احمد دمحم السيد ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 71
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تم محو/شطب    21191123، وفى تاريخ    119216دمحم عبدالحفيظ عبدالخالك نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 71
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تم محو/شطب    21191127، وفى تاريخ    113652حنان عبدالعزيز لطب عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 74

 العتزاله التجاره نهائيا 86941السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 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

تم محو/شطب    21191127وفى تاريخ ،    131972احمد فاروق السيد ابوالمجد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 75

 العتزاله التجاره نهائيا 86939السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191127، وفى تاريخ    133162صالح محمود يوسف ابوالعنين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 76

 ياالعتزاله التجاره نهائ 86941السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191128، وفى تاريخ    93717احمد فتحى بيومى عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 77

 العتزاله التجاره 86948محو الميد برلم 

شطب تم محو/   21191128، وفى تاريخ    95241عبدالعزيز احمد موسى عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 78

 العتزاله التجاره 86944السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تاريخ    145222وائل دمحم رضا عطيه الدلع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 79

 العتزاله التجاره نهائيا 86945تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تاريخ    136922عجورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم السيد دمحم ال   - 81

 العتزاله التجاره نهائيا 86942تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191128، وفى تاريخ    146435ناديه مصطفى اسماعيل ابوزيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 81

 العتزالها التجاره 86947لسجل  تم محو الميد بامر محو رلم ا

تم    21191128، وفى تاريخ    121787عبدالوهاب عبدالوهاب فرج الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 82

 2119/1/28فى  717محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئيسى االخر بطلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تاريخ    138515ل الدين السيد عيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ريموندا جال   - 83

 العتزالها التجاره نهائيا 86949السجل  تم محو الميد برلم 

شطب تم محو/   21191129، وفى تاريخ    111126عز دمحم عبدالفتاح اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 84

 العتزاله التجاره نهائيا 86956السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تاريخ    136937دمحم مصطفى سيد احمد السما  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 85

 العتزاله التجاره نهائيا 86951السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تاريخ    112353مه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : منيره عبدالمادر طعي   - 86

 العتزاله التجاره نهائيا 86951تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تاريخ    137129باسم ابراهيم البسيونى بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 87

 العتزاله التجاره نهائيا 86953تم محو الميد بامر محو رلم   السجل

تم محو/شطب    21191129، وفى تاريخ    77812سهير مترى عوض هللا صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 88

 العتزالها التجاره 86957السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191129، وفى تاريخ    112223،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : جمال حلمى عبدهللا عبدالعال     - 89

 للوفاه 86954السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تاريخ    113163ابراهيم محسن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91

 جاره نهائياالعتزاله الت 86952محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تاريخ    119483عرفه دمحم حسانين مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91

 العتزاله التجاره نهائيا 86961تم محو الميد بامر محو رلم 



 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

تم محو/شطب السجل     21191131فى تاريخ ، و   144369هناء السعيد مصطفى فوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 92

 العتزاله التجاره 86959تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تاريخ    48752فوزى سلطان السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 93

 العتزاله التجاره 89586محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تاريخ    119215يز سليمان سيداروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مجدى عز   - 94

 العتزاله التجاره 86961السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال ,   21191111وفي تاريخ ،   115182رد ،، سبك ليده برلم صيدليه د/ هاله توفيك مرسى  تاجر ف -  1

 جنيه   221110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191111وفي تاريخ ،   146273عبدالواحد عبدالواحد عرفه الخولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   511110111تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف ال

تم تعديل رأس المال , وصف   21191111وفي تاريخ ،   131395احمد اسماعيل احمد رزق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191111وفي تاريخ ،   146766ممدوح على عبدالواحد صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191111وفي تاريخ ،   142814خالد السيد محمود علوش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191112وفي تاريخ ،   118916احمد محمود رجب عبدهللا عياد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

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

تم تعديل رأس المال ,   21191112وفي تاريخ ،   131415مصطفى دمحم يوسف ابراهيم سنجر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  7

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191112خ ، وفي تاري  142189هانى دمحم اسماعيل الغايش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191112وفي تاريخ ،   111336ابراهيم  حلمى  دمحم  المنزالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  9

 جنيه   9111110111له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال   21191112وفي تاريخ ،   146885دعاء دمحم احمد اسماعيل الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191112وفي تاريخ ،   122313على سعيد على شلبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191113وفي تاريخ ،   93991جمعه ابوالفتوح سعد دبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   1111110111رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح 

تم تعديل رأس المال ,   21191113وفي تاريخ ،   93991صيدليه د/جمعه ابوالفتوح دبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191113وفي تاريخ ،   133114م جابر محمود جابر عيسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  14

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191113وفي تاريخ ،   144749دمحم عبدهللا فتوح النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   121110111ليصبح رأس ماله ، التأشير:   تعديل رأس المال

تم تعديل رأس المال ,   21191113وفي تاريخ ،   141867ابراهيم خالد لاسم عبدالعال صمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

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

تم تعديل رأس المال ,   21191113وفي تاريخ ،   143545د ،، سبك ليده برلم فوزيه عبدهللا السيد الشمحوط  تاجر فر -  17

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

تم تعديل رأس المال   21191113وفي تاريخ ،   111545عبدالرحيم عبدالرحمن السيد حبيب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  18

 جنيه   511110111أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،, وصف الت

تم تعديل رأس المال ,   21191113وفي تاريخ ،   138756ايهاب رمضان احمد امين زنتوت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  19

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191115وفي تاريخ ،   142864 الصفتى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد ابراهيم دمحم -  21

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعديل رأس ا  21191116وفي تاريخ ،   124736احمد محمود ابواليزيد الخضرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191116وفي تاريخ ،   129399على سيد احمد طراد سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   51110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191116وفي تاريخ ،   93151د تمراز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم صبرى مسع -  23

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

وصف تم تعديل رأس المال ,   21191116وفي تاريخ ،   145438دمحم سعد طه دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191116وفي تاريخ ،   146967محمود مجدى شمس الدين العزه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191116وفي تاريخ ،   88349السيد كشن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم السيد دمحم  -  26

 جنيه   11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعديل رأس ال  21191118وفي تاريخ ،   124185متولى عبدالحميد دمحم وفا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  27

 جنيه   7511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191118وفي تاريخ ،   94483دمحم عبدالحميد رجب السنطيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  28

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



 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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191118وفي تاريخ ،   125659س محمود دمحم الزيات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ناني -  29

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصف تم تعدي  21191118وفي تاريخ ،   116193صيدليه د/ دمحم سند سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   221110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191119وفي تاريخ ،   146367ناصر عبداللطيف فتوح صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191119وفي تاريخ ،   122779طارق على خطاب زيدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191119وفي تاريخ ،   111775ياسرعبدالرحيم دمحم نورالدين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   31111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191119وفي تاريخ ،   141796دمحم على احمد عز  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191119وفي تاريخ ،   128818دمحم رفعت خيرالدين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   15111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191111وفي تاريخ ،   127879هند سيد زكى دسولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191113وفي تاريخ ،   146241ايمان بيومى الدمرداش هيده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  37

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191113وفي تاريخ ،   145121احمد دمحم لطب المحالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  38

  جنيه  551110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191114وفي تاريخ ،   146943عمرو محمود عبدالعزيز سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  39

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

تم تعديل رأس المال ,   21191114يخ ، وفي تار  112443هشام دمحم الدسولى الغرابلى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   111111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191114وفي تاريخ ،   112443هشام دمحم الغرابلى للتوريدات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   111111110111ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال , وصف   21191114وفي تاريخ ،   147182وائل عطيه للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   5111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191114وفي تاريخ ،   135359دمحم ابراهيم عبدهللا حميدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191114وفي تاريخ ،   135548محمود دمحم امام البرماوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   751110111يصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ل

تم تعديل رأس   21191115وفي تاريخ ،   142678دمحم صبحى عبدالفتاح محمود الحجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

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



 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

تم تعديل رأس   21191115وفي تاريخ ،   147126اجر فرد ،، سبك ليده برلم عبدالمنعم احمد عبدالمنعم احمد صالح  ت -  46

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

تم تعديل رأس المال ,   21191115وفي تاريخ ،   136712السيد عبدالفتاح طلب نصير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  47

 جنيه   21111110111أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعديل رأس المال   21191115وفي تاريخ ،   146221نجم الدين على االنصارى ابوحلوه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  48

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

تم تعديل رأس المال ,   21191115وفي تاريخ ،   141519بدالواحد سند  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عالء ناجى ع -  49

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

مال , تم تعديل رأس ال  21191115وفي تاريخ ،   146384حسن حسن عباس الغزيرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191116وفي تاريخ ،   81481احمد دمحم ابراهيم السروجى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191116وفي تاريخ ،   141768عيد احمد حشاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد س -  52

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعديل رأ  21191116وفي تاريخ ،   146241سعيد غريب المطب ابوحدايه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

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

تم تعديل رأس المال ,   21191116وفي تاريخ ،   141528دمحم صالح منصور النجريدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   551110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191117وفي تاريخ ،   131456مد ابراهيم دمحم شولى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم اح -  55

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

تعديل رأس المال , وصف  تم  21191117وفي تاريخ ،   134155عزيزه دمحم عباس عامر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191121وفي تاريخ ،   146172دمحم مصطفى على المال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  57

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191121وفي تاريخ ،   86873عادل على عبدالعاطى الشافعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  58

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

تم تعديل رأس المال ,   21191121وفي تاريخ ،   136228واطفه عبدالمنعم كمال المسدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  59

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

تم تعديل رأس   21191121وفي تاريخ ،   144858ايمان صالح الدين السيد على نصار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   21191121وفي تاريخ ،   116851هانى معوض حبشى النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   21191121وفي تاريخ ،   129146جورج ميشيل لبيب ميخائيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

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



 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

تم تعديل رأس المال ,   21191122وفي تاريخ ،   116931فتحى عبدالرحمن احمد يوسف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

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

تم تعديل رأس المال ,   21191122وفي تاريخ ،   143875ميمى جاب هللا سولاير جرجس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

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

تم تعديل رأس المال ,   21191122وفي تاريخ ،   142131احمد دمحم بيومى دمحم منصوره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

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

تم تعديل رأس المال ,   21191122وفي تاريخ ،   131691نبيله دمحم كمال الدين عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   1511110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191123وفي تاريخ ،   141168تامر دمحم عبدالعزيز السمالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  67

 جنيه   3111110111بح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال   21191123وفي تاريخ ،   136168حاتم مصطفى دمحم عبدالهادى خيره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  68

 جنيه   551110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191123وفي تاريخ ،   121671ليده برلم  دمحم السيد دمحم ابوجندى  تاجر فرد ،، سبك -  69

 جنيه   1511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191123وفي تاريخ ،   121671دمحم السيد دمحم ابوجندى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

 جنيه   1511110111رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل 

تم تعديل رأس المال , وصف   21191123وفي تاريخ ،   147168ابوريشه لتجاره السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

 جنيه   4111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل   21191123وفي تاريخ ،   142614م المبيصى  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  72

 جنيه   511110111رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191127وفي تاريخ ،   141117فتوح عباس ابوالعنين ابوالعباس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  73

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191127وفي تاريخ ،   131147وفاء نسيم دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  74

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191128وفي تاريخ ،   131538ليده برلم على دمحم ابراهيم على بربش  تاجر فرد ،، سبك  -  75

 جنيه   61111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191128وفي تاريخ ،   131473منى سعيد كامل دمحم البرلس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  76

 جنيه   111110111ل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعدي

تم تعديل رأس المال , وصف   21191128وفي تاريخ ،   134716دمحم فتحى ابراهيم خليفه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  77

 جنيه   2111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191129وفي تاريخ ،   114182،، سبك ليده برلم وليد سعيد بدير الحداد  تاجر فرد  -  78

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191129وفي تاريخ ،   137556عادل فرحات مصطفى صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  79

 جنيه   2511110111يل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعد



 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

تم تعديل رأس   21191129وفي تاريخ ،   145615سالمه عبدالفتاح مصطفى حسان خضر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

 جنيه   151110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191131وفي تاريخ ،   138863ل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم لطب ابراهيم عبدالرحمن هال -  81

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191131وفي تاريخ ،   113218دمحم على احمد الدربى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  82

 جنيه   51110111لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ا

تم تعديل رأس   21191131وفي تاريخ ،   113218ورشه الدربى لتشكيل الواح المعادن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  83

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191131وفي تاريخ ،   131114حمد عامر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عامر مجاهد ا -  84

 جنيه   51110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147158رد ،  سبك ليده برلم    هانى عبدالعاطى السيد حيدر ، تاجر ف -  1

 الـتأشير:   ، دفره بملن عليه السيد حسين 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191111وفي تاريخ  116826دمحم على شراكى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 شراكى عالم، كفر سالم بملن/السيد على 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191111وفي تاريخ  116826دمحم على شراكى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

وتابع  2112/11/17، له محل رئيسى اخر بالعنوان كفر سالم ملن/بثينه عبدالسالم عبدالرحمن الشوره الستغالله ورشه نجاره افتتح 

  116826لرلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147149ن احمد عبدالهادى طبك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايم -  4

 الـتأشير:   ، ابوالجهور ملن/المرسى عبدالعليم الشرلاوى

العنوان , وصف تم تعديل  21191111وفي تاريخ  147152دمحم جالل مسعد ابراهيم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الـتأشير:   ، المرشيه ملن/نبيل مسعد ابراهيم عبدربه

تم تعديل  21191111وفي تاريخ  147154ابراهيم عبدالعال عبدالمطلب دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن/ايمن عبدالعال عبدالمطلب دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  131395ماعيل احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد اس -  7

 الـتأشير:   ، تعديل الملن/ بجعله ملن/السعيد عبدالسالم عثمان بحصه شبشير

م تعديل العنوان , ت 21191111وفي تاريخ  147156ايمان حمدى يوسف يوسف مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

 وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع المالح بملن على مصطفى الغزولى

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147153هنيه فوزى عبدالدايم شريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  9

 شارع دمحم سليمان بملن/احمد دمحم عبدالممصود ابراهيم 1الـتأشير:   ، 



 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

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147151نجالء فتحى دمحم الجبارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، شفا ملن دمحم السيد شرباش

 تم تعديل العنوان , 21191111وفي تاريخ  147151فرج شكرى فرج ميخائيل البوشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 شارع احمد كمال من مصطفى كامل بملن/السيد عبدالمنعم السجاعى 12وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  116826دمحم على شراكى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 اكى عالم بنشاط مكتب نمل بضائع داخلىالـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان كفر سالم بملن/السيد على شر

تم تعديل العنوان ,  21191111وفي تاريخ  147157ايمان محسن كامل عبدالغنى شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 يوليو بجوار محطه الرفع بملن/ دمحم نجيب ابوزيد شرف   23وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147148ال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد حسن دمحم الجم -  14

 ش الحلو مع ش مصطفى طاهر بملن منى مختار على صمر  22 -الـتأشير:   ، طنطا

ان , وصف تم تعديل العنو 21191111وفي تاريخ  127225محمود دمحم حماد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/دمحم غباشى عبدهللا بمسجد وصيف

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147155دمحم شولى دمحم مصطفى شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الـتأشير:   ، كفر سالم بملن/شولى دمحم مصطفى سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147171متولى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم احمد احمد -  17

 الـتأشير:   ، فرسيس بملن/ امين احمد عبدالفتاح

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  147166رشاد ابوالسعود حلمى ابوالسعود الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

 , وصف الـتأشير:   ، دهتوره بملن فوزى عبدالعزيز حسين الصابر العنوان 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21191112وفي تاريخ  147171بماله الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  19

 الرجديه بملن فتحيه دمحم سالمه النجار 

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147162سبك ليده برلم    هانى دمحم عبدالرحيم موسى ، تاجر فرد ،   -  21

 / أ حسن رضوان ملن ابراهيم دمحم ابراهيم  84الـتأشير:   ، طنطا  

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147162هانى دمحم عبدالرحيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

  122463الثوره امام مصنع الزيوت والصابون ملن / عبدالحكيم البسيونى بسيونى وليد برلم الـتأشير:   ، ش 

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147161السيد على دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتأشير:   ، شونى ملن عبدالعزيز على دمحم رمضان

تم تعديل العنوان ,  21191112وفي تاريخ  127122طف عبدالجواد ابوشبكه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالجواد عا -  23

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ ورثه دمحم عبدالمطلب ابوالعنين حراميده

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147165مى يسرى نجيب زيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، كفرالديب ملن يسرى نجيب سيد احمد زيان

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  147159السيد عبدالحميد احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 الـتأشير:   ، ابيار بملن عبدالحميد احمد كشن 

تم تعديل العنوان ,  21191112وفي تاريخ  147161ل جبر عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    زين العابدين اسماعي -  26

 وصف الـتأشير:   ، االنبوطين بملن/ احمد عبدالمعوض عامر



 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

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  142864احمد ابراهيم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  27

 أشير:   ، تعديل عنوان المحل بجعله شارع الكورنيش بملن احمد على عبدالغنى سالم الـت

تم تعديل العنوان , وصف  21191112وفي تاريخ  142864احمد ابراهيم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191112وفي تاريخ  147167يده برلم    اميره دمحم فهيم التلت ، تاجر فرد ،  سبك ل -  29

 ، دفره بملن/ احمد عبدالنبى السيد احمد الجناينى

تم تعديل العنوان ,  21191112وفي تاريخ  147169محمود جمال دمحم حافظ المطاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 شمس حى الغفران بملن/ عبدالمنعم احمد سعد العونىشارع  4وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  21191113وفي تاريخ  147176عبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 شارع دمحم شلبى ملن/سناء ابراهيم عبداللطيف 8, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21191113وفي تاريخ  147174هدير اشرف عبدالحافظ ابراهيم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، حاره عبدالجواد من طه الحكيم ملن/فاروق دمحم شعبان

تم تعديل العنوان , وصف  21191113تاريخ وفي  144749دمحم عبدهللا فتوح النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 شارع المستشفى المركزى محله مرحوم ملن حسن سعيد حسن السما 22الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  144749دمحم عبدهللا فتوح النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 شير:   ، اليوجدالـتأ

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  111545عبدالرحيم عبدالرحمن السيد حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/وفاء محمود شعبان عفيفى بشارع ابراهيم الشرلاوى خلف نايف عماد

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  147173حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن عبدالمجيد رمضان  -  36

 وصف الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن محروس نصر السيد ورد

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  143453ايمن حسن سعد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  37

 ، تعديل العنوان بجعله اشناواى ملن/ دمحم السيد ابوزنط   الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147172رضا سليمان احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  38

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن عبدالمعز عبدالصادق الخولى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  123696جر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم الشافعى احمد الفمى ، تا -  39

تماطع االشرف مع الحلو ملن احمد فوزى طه سليمان ونشاطه  3الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز الرئيسى الى برج ستار تور 

 مطعم اسمان وماكوالت بحريه

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  123696فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم دمحم الشافعى احمد الفمى ، تاجر -  41

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  93991جمعه ابوالفتوح سعد دبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 الفتوح سعد دبلالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله الرجديه ملن/رجب ابو

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  93991جمعه ابوالفتوح سعد دبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفروع بجعلها اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  93991صيدليه د/جمعه ابوالفتوح دبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله الرجديه ملن/رجب ابوالفتوح سعد دبل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  93991صيدليه د/جمعه ابوالفتوح دبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 الـتأشير:   ، تم الغاء الفروع بجعلها اليوجد

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  141867براهيم خالد لاسم عبدالعال صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  45

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن ابراهيم خالد لاسم عبدالعال صمر

تم تعديل العنوان ,  21191113ريخ وفي تا 147175عمرو صالح عبدالمطلب عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 وصف الـتأشير:   ، كفر شبرافلوج بملن الشحات فرج الشحات ابوالوفا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147184رمضان دمحم رجب زغلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  47

 الـتأشير:   ، صالحجر بملن الماسم احمد دمحم رمضان 

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  147178سامح يوسف عبدالعظيم المشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  48

 وصف الـتأشير:   ، سنباط بملن محضيه على على البهواشى 

العنوان ,  تم تعديل 21191116وفي تاريخ  147181صادق محمود صادق دمحم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  49

 وصف الـتأشير:   ، ش خطاب من ش الحكمه بملن محمود صادق دمحم زيدان 

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147181اسالم ابراهيم طه ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، شوبر ملن زينب رمضان ابواليزيد

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147185ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رشا نعيم احمد ابوعاص -  51

 الـتأشير:   ، المرشيه ملن/ حامد عبدهللا حامد دبا

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  147177رضا فتحى الحسانين الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 خرسيت بملن/ ابراهيم عاطف شمس الدين وصف الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147182وائل عطيه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 الـتأشير:   ، كفرالزيات ميدان عرابى بملن/ عطيه محمود دمحم عبدالنبى

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  147183ك ليده برلم    محمود عزب دمحم عزب شحاته ، تاجر فرد ،  سب -  54

 وصف الـتأشير:   ، حنون بملن عزب دمحم عزب شحاته 

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  123673مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 وصف الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  123673ح مصطفى ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى صال -  56

 ---يوليو بسيون ملن احمد دمحم اسماعيل  23وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الدرينى متفرع من شارع 

تم تعديل  21191118وفي تاريخ  123673بك ليده برلم    مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين الزغبى ، تاجر فرد ،  س -  57

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل  21191118وفي تاريخ  123673مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  58

 ---يوليو بسيون ملن احمد دمحم اسماعيل  23رع من شارع العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الدرينى متف

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147196ساميه دمحم دمحم موسى الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  59

 الـتأشير:   ، فرانشو بملن/عمرو دمحم موسى دياب

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147188ليده برلم    رضا بخاطره دمحم خلوه ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 شارع العرالى سيجر ملن غرام زكى امام ورضا بخاطره دمحم 16الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  147191محمود يونس دمحم اسماعيل صحصاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع الشهيد مصطفى الشيخ على بملن دمحم مجدى يونس صحصاح

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147192احمد هانى دمحم مصطفى جنيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 ش عثمان بن عفان بملن عبدهللا دمحم الحفناوى  6الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  147193عبدهللا عادل متولى عبدهللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 ه المكرمه ملن/دمحم وهيب دمحم كعبلوصف الـتأشير:   ، زفتى شارع مك

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  111769اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ هدى حلمى صديك نصر

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  111769ه برلم    اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  65

 2118/9/6فى  6891الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  111769اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 بجعله بيع مفروشات  2116/1/24فى  377لفرع المودع برلم الـتأشير:   ، تعديل نشاط ا

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  143381ايمن مصطفى عبدالسالم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  67

ع عرابى بملن/جمعه شار 5وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه وكاله خضراوات وفواكه بالعنوان كفر الزيات 

 عبدالنبى العرالى

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  147197اشرف زايد دسولى زايد ابوحمامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 وصف الـتأشير:   ، بسيون ش السلخانه بملن احمد اسماعيل دمحم لاسم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147187سبك ليده برلم     الخباز للمماوالت العموميه ، تاجر فرد ،  -  69

 الـتأشير:   ، كفر الزيات ش عبدالمادر النجار ملن دمحم عبدالمجيد محمود الخباز

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  147194احمد عزت دمحم عوض ابوشلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 ـتأشير:   ، زفتى ش سكه طنطا بملن عزت دمحم عوض ابوشلك وصف ال

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147186هانى كمال متولى احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 الـتأشير:   ، الفرستك ملن/رفيك عبدالرؤوف سرحان

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  146261سبك ليده برلم     سلسبيال النبوى دمحم نجم ، تاجر فرد ،  -  72

 طنطا ش الوليد من ش الزهراء ملن / احمد عبدالمنعم دمحم غرابه بنشاط جيم -الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تعديل العنوان , وصف  تم 21191118وفي تاريخ  146831على على على المنسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  73

 الـتأشير:   ، نواج بملن /على على على المنشى

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147189امير دمحم عبدالرحيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  74

 الـتأشير:   ، صالحجر ملن رجب دياب ابوالعال

تم تعديل العنوان ,  21191118وفي تاريخ  147191ل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دعاء اسماعيل فهمى اسماعيل الفال -  75

 يوليو بملن سعيد عبدهللا حماد الشريف  23وصف الـتأشير:   ، بسيون ش 

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  146261سلسبيال النبوى دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  76

 لـتأشير:   ، طنطا شارع الوليد من شارع الزهراء ملن احمد عبدالمنعم دمحم غرابها

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  129124دمحم على على سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  77

 كفر الزيات بملن/محمود دمحم عبدالسالم جابر شارع نصر الفاتح دمحم النجار )عصفور( 29الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  125659نانيس محمود دمحم الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  78

 ش الناصر تماطع ش محب بملن صالح امين امين صالح  25الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191118وفي تاريخ  147195سف كشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يوسف السيد يو -  79

 الـتأشير:   ، زفتى شارع االشمر خلف الوحده الزراعيه بملن/ماهر محمود عشماوى كشن

م تعديل العنوان , ت 21191119وفي تاريخ  147111دمحم مصطفى عرفه على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 شارع شفيك مع السيد عبداللطيف بملن/ احمد عبدالحكيم عثمان 17وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191119وفي تاريخ  147119ساميه فؤاد مصطفى عمر النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 بدالسالم الشعيرى وصف الـتأشير:   ، كفر خزاعل بملن عبدالسالم شكرى ع

تم تعديل  21191119وفي تاريخ  147111عبدالظاهر عبدالرحمن عبدالحفيظ العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  82

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ادشاى بملن/محمود فراج على الحصرى

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  147119دمحم محمود عبدالسالم ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  83

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/مجدى عبدالسالم محمود ابوديه

تم تعديل العنوان ,  21191119وفي تاريخ  147117عبدالسالم عبدالحميد محمود ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 عيسوى الحواله وصف الـتأشير:   ، شمرف ملن/صباح

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  143892دمحم مصطفي دمحم الشرشابي ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  85

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا شارع البورصه حاره المنشاوى ملن دمحم السيد عبدالمعطى الطيبى

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  141796ر فرد ،  سبك ليده برلم    عز لمستلزمات الطباعه ، تاج -  86

 الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بالعنوان اخناواى ملن محمود دمحم عز ونشاطه االستيراد وتصدير الحاصالت الزراعيه

تم تعديل العنوان , وصف  21191119خ وفي تاري 141796عز لمستلزمات الطباعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  87

 ش البركه من اخر ش مصطفى كامل ملن احمد دمحم عبدالفتاح الشنوانى 9الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  147198دمحم فاروق السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 عبدالحميد دمحم نايلالـتأشير:   ، دمنهور الوحش ملن صالح 

تم تعديل العنوان ,  21191119وفي تاريخ  147113اشرف فتح هللا اسماعيل الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  89

 وصف الـتأشير:   ، لسطا بملن نها احمد حسن غطاس 

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  147111اشرف فوزى سالم خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 الـتأشير:   ، بسيون ش الجالء من ش المدارس بملن دمحم يوسف على صحصاح 

تم تعديل العنوان ,  21191119 وفي تاريخ 147199احمد دمحم يوسف على النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 يوليو بملن خالد حسن النحراوى  23وصف الـتأشير:   ، بسيون ش 

تم تعديل العنوان ,  21191119وفي تاريخ  147114محمود الخضرى الطنطاوى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  92

 لطنطاوى ش الجمهوريه ملن وجيه عبدالسالم ا -وصف الـتأشير:   ، السنطه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  147118دمحم ابراهيم راغب النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  93

 ش ابن الفارض بملن سعيد مصطفى المحرولى  47الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191119 وفي تاريخ 147116دمحم مليجى دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  94

 الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع احمد شولى ملن/ابراهيم على رضوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191119وفي تاريخ  147115عزيز لتجاره اطارات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  95

 سيد ابراهيم واصلوصف الـتأشير:   ، ابيج بملن/محمود عزيز عبدالمنعم ال

تم تعديل العنوان , وصف  21191119وفي تاريخ  147112مروان دمحم السيد دمحم الشيخه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  96

 الـتأشير:   ، كفر عصام ملن/الطالب

تعديل العنوان , وصف  تم 21191119وفي تاريخ  141411محمود دمحم فتح هللا ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  97

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191119وفي تاريخ  141796دمحم على احمد عز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  98

 لزمات طباعهشارع البركه من اخر مصطفى كامل بملن/احمد دمحم عبدالفتاح الشنوانى ونشاطه مست 9، افتتاح محل رئيسى اخر 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  142266احمد عبدالعظيم الفايع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  99

الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه مصنع براويز والبومات تصوير ومستلزمات تصوير بالعنوان سندبسط ملن صالحب 

 الشان

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147115اهيم حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد عزت ابر -  111

 الـتأشير:   ، شنراق بملن/ احمد محروس عبدالممصود حموده

تم تعديل العنوان ,  21191111وفي تاريخ  147116على اسماعيل اسماعيل نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 لرانشو  بملن/اسماعيل اسماعيل نصير-الـتأشير:   ، شارع الزغبى من الشارع العام  وصف

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147118صالح دمحم احمد لاله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتأشير:   ، صالحجر بملن دمحم احمد متولى لاله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147112لهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم حسين احمد ا -  113

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/حسين احمد محمود الهرميل

تم تعديل العنوان ,  21191111وفي تاريخ  147114حسام دمحم احمد كامل عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 لحافه بملن دمحم احمد كامل السيد عبدالال -لـتأشير:   ، طنطا ش شمس جى الغفرانوصف ا

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  142266احمد عبدالعظيم الفايع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتأشير:   ، سندبسط ملن صاحب الشان

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  142266فرد ،  سبك ليده برلم     احمد عبدالعظيم الفايع ، تاجر -  116

وتصدير  6من المجموعه  36والفمره  19الـتأشير:   ، اسندبسط ملن ناديه عباس مسلم حسن ونشاطه االستيراد فيماعدا المجموعه 

 ت التصوير والتوكيالت التجاريهالحاصالت الزراعيه والمواد الغذائيه والمنسوجات والمالبس الجاهزه واال

تم تعديل العنوان , وصف  21191111وفي تاريخ  147111دمحم منجى السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 الـتأشير:   ، دفره بملن/عطيات عبدهللا عبدالرازق الطنطاوى

تم تعديل العنوان  21191111وفي تاريخ  147113ك ليده برلم    محمود عبدالواحد ابراهيم دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سب -  118

 , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع بركه السبع ملن هيام عبدالمجيد دمحم وهدان

تم تعديل العنوان  21191111وفي تاريخ  121444صيدليه د / نصر عبدالبارى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 ر:   ، افتتاح فرع بناحيه كوم على ملن/ عبدهللا فهمى دمحم زهران, وصف الـتأشي

تم تعديل  21191111وفي تاريخ  147117زاهر دمحم نجيب محمود عبدالمجيد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، دلبشان بملن/دمحم نجيب محمود عبدالمجديد سالمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191111وفي تاريخ  147119ن احمد عبدهللا ايوب زغلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايم -  111

 وصف الـتأشير:   ، منصوريه االفرستك ملن / احمد عبدهللا ايوب زغلول

تعديل العنوان , وصف تم  21191113وفي تاريخ  147129دمحم اشرف سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 مركز السنطه ملن اشرف سعد عليوه عبدهللا -الـتأشير:   ، ميت يزيد 

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147132ايمان سالمه سليمان جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، الجميزه بملن/احمد سليمان مصطفى الخولى

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147121ام احمد على الجندار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هي -  114

 الـتأشير:   ، دفره بملن/وليد عبدالوهاب حسين ناصف

تعديل تم  21191113وفي تاريخ  147125احمد دمحم دمحم دسولى عبدالمجيد ابوكوهيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع شاهين متفرع من شارع الجمهوريه ملن/دمحم دمحم دسولى ابوكوهيه

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147128ماهر عبدالحليم لطب الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 على الـتأشير:   ، كتامه بملن عبدالفتاح احمد 

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  99822عبدالفتاح محمود عبدالسالم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 وصف الـتأشير:   ، الغاء نشاط مماوالت عامه بجعله ال يوجد 

تم تعديل العنوان ,  21191113تاريخ وفي  147122خالد عبدالفتاح لطب حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 وصف الـتأشير:   ، كتامه ملن شوليه يوسف حسام الدين

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  147131منصف عبدالمجيد رياض الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 حوض الخمسين بملن دمحم عبدالمجيد رياض الميعى  -وصف الـتأشير:   ، الدلجمون

تم تعديل العنوان , وصف  21191113ي تاريخ وف 147133جمال دمحم على احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الـتأشير:   ، كفر جعفر ملن زنوبه الشناوى ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  147124دمحم الشحات عبدالممصود الفاضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الفاضىوصف الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن الشحات عبدالممصود عيد 

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  147131محمود دمحم السيد مرسى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 ش الروضى ملن عطيات دمحم ابراهيم مرزوق 57 -وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل  21191113وفي تاريخ  147127برلم    عطا رمضان دمحم عبدالغنى المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  123

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيون طريك طنطا بسيون بنزينه شتا بملن/ابوسريع دمحم ابوسريع حامد

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  138297السيد مصطفى عوض بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 شارع عمر بن الخطاب من الحرايرى بملن/دمحم مصطفى عوض بدر 9افتتاح فرع بناحسه بسيون عمار رلم الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147123دمحم احمد عبدالمنعم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 مله الدور الثاتى بملن/عبدالرحمن احمد صبرى ابوالعالالـتأشير:   ، كفر الزيات مساكن المرورعماره الموى العا

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  138297السيد مصطفى عوض بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 شارع عمر بن الخطاب من الحرايرى ملن/دمحم مصطفى عوض بدر 9الـتأشير:   ، بسيون عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191113وفي تاريخ  145561لى عبدالعزيز هرماش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نبيل ع -  127

 كفر الزيات ملن دمحم الشحات عبدالغفور هجرس -بجوار السرايا  -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الطريك السريع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  145121يده برلم    احمد دمحم لطب المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  128

 الدلجمون ملن/هند جمال محمود احمد عبدالمنعم-الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عزبه الست انيسه 

ن , وصف تم تعديل العنوا 21191113وفي تاريخ  147134رنيا صالح السيد مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  129

 الـتأشير:   ، دفره ملن على حسين محمود الحبيشى 

تم تعديل العنوان  21191113وفي تاريخ  147126عبدالمنعم احمد عبدالمنعم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 , وصف الـتأشير:   ، منشاه الكردى ملن/سعيده عطيه عبدالرحمن الشيشى

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147135حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا زكى احمد  -  131

 الـتأشير:   ، عزبه المنشاوى بملن/منصور دمحم عبدالممصود نصار

تم تعديل العنوان , وصف  21191113وفي تاريخ  147121امل احمد على الجندار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 تأشير:   ، محله مرحوم ملن/وليد عبدالوهاب حسين ناصفالـ

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147142ايه حمدى عبدالحميد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الجالء بملن/حسين ماهر حسين عماره 25شارع السيد الشاعر من  5وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  131121امى ابراهيم اسماعيل حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ر -  134

 وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحيه شارع الصواف من ترعه الماصد بملن/ابراهيم اسماعيل حموده

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147141    صالح عباس عطيه على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  135

 وصف الـتأشير:   ، لصر بغداد ملن سكينه محمود دمحم الجمل

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  135359دمحم ابراهيم عبدهللا حميدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 كفر الزيات بملن/ايمن فاروق جاد-رع سعد زغلولشا 1الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147147رانا مصطفى حسن دمحم منتصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  137

 شارع ثروت بملن/ابراهيم عبدالباسط اغا 53وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21191114وفي تاريخ  147148    ثالجه عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  138

 شارع هندسه الرى ملن/رمضان فوزى توفيك عالم

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147151يوسف صديك يوسف سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  139

 دمحم احمد الجدىالـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/حسنه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147152ساميه رمضان ابراهيم شكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/منجى رمضان الصاوى السلن

تم تعديل العنوان ,  21191114في تاريخ و 147139دمحم السيد عبدالممصود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ش المالزم غريب من الكورنيش ملن دمحم عبدالمعطى االلفى 47وصف الـتأشير:   ، طنطا  

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  141336عالء الدين عمر عبدالعزيز شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 لملن بجعله ملن / صاحب الشان / عالء الدين عمر عبدالعزيز شاهينوصف الـتأشير:   ، تعديل ا

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147145فايد دمحم فايد حسن فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 الـتأشير:   ، نواج ملن/وفاء حلمى حامد المغربى

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147136،  سبك ليده برلم     رمضان دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد -  144

 الـتأشير:   ، شارع ابومندور ملن/دمحم السيد ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147137شروق ابراهيم شعبان شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 لن/احمد ابراهيم عبدالسميع عزابالـتأشير:   ، كفر عصام م

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147151والء محى الدين مصطفى الشورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 وصف الـتأشير:   ، طوخ مزيد ملن/صبحى عبدالستار مصطفى حبو

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147144ده برلم    اسالم دمحم دمحم محى الدين شندى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  147

 وصف الـتأشير:   ، ترعه سناره بملن/سامى حسنين عبدالخالك

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  131121رامى ابراهيم اسماعيل حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  148

 وصف الـتأشير:   ، شارع الصواف من ترعه الماصد ملن/ابراهيم اسماعيل حموده

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  146943عمرو محمود عبدالعزيز سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  149

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع جامع كشن بزفتى بملن/محممد عبدالعزيز سيد احمد لشاش

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147141دمحم عبدالسالم عبدالحليم نصرالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 أشير:   ، برما ملن/احمد بسيونى دمحم الجياروصف الـت

تم تعديل العنوان , وصف  21191114وفي تاريخ  147138عيسى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، شبراملس ملن/هشام المتولى احمد عيسى

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147143ليده برلم    امانى السعداوى عطوه اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك  -  152

 وصف الـتأشير:   ، شارع عبدالمنعم رياض سيجر بملن/حسين كامل دمحم صمر

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  139932زكيه دمحم دمحم عبدالرحمن سويلم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 طنطا بملن هناء عبدالرحمن محمود  -ش صادق الرافعى من ابن الفارض  25تعديل العنوان بجعله  وصف الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  21191114وفي تاريخ  147149سمر محمود عبدالعظيم الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى ملن/شرف دمحم دمحم الدسولى

تم تعديل العنوان , وصف  21191115وفي تاريخ  147158 عطيه دمحم شفيك يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  155

 الـتأشير:   ، كفر سنباط ملن والء زكريا جاد ابراهيم حمد

ل العنوان , تم تعدي 21191115وفي تاريخ  147163الماضى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 ميت يزيد بملن/الدسولى على النادى-وصف الـتأشير:   ، كفر صالح 

تم تعديل العنوان , وصف  21191115وفي تاريخ  147166ابراهيم دمحم السيد فرعون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  157

 الـتأشير:   ، سبرباى ملن ثناء دمحم عبدالسالم عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21191115وفي تاريخ  147165م عبدالفتاح البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهي -  158

 وصف الـتأشير:   ، شارع حسن رضوان بملن/والء محمجد السيد علوان

م تعديل ت 21191115وفي تاريخ  147164اسامه محمود المرسى مصطفى المافلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  159

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر خضر ملن/ محمود المرسى مصطفى المافلى

تم تعديل العنوان ,  21191115وفي تاريخ  147161هناء عيد عطيه عبدالمجيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 وصف الـتأشير:   ، ديما بملن/احمد فراج الجوهرى العشماوى

 21191115وفي تاريخ  147161لنمل بالسيارات والتوريدات والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     الجمال -  161

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن/دمحم سعيد مصطفى الجمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191115وفي تاريخ  147156نبيل عبدالعال احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 الـتأشير:   ، سبرباى ملن تيسير عبدالمنعم مصطفى السعدنى

تم تعديل العنوان  21191115وفي تاريخ  144364عمرو محروس احمد على النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 راوى ببسيون, وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله/عمرو محروس احمد على النح

تم تعديل العنوان ,  21191115وفي تاريخ  147159احمد سعيد مصطفى دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/دمحم سعيد مصطفى الجمال

تم تعديل العنوان ,  21191115اريخ وفي ت 147162اشرف دمحم على عبدالعال سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 وصف الـتأشير:   ، ابوحمر ملن/دمحم شكرى عبدالمجيد دمحم شامه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191115وفي تاريخ  147155امانى سعيد دمحم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتأشير:   ، كفر حشاد بملن/هدى دمحم عبدالعظيم حسان

تم تعديل العنوان  21191115وفي تاريخ  147153سماح سمير على مصطفى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  167

 , وصف الـتأشير:   ، شارع المسبن من شارع كوبانيه الجاز بملن/ صالح على دمحم العجيزى

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147168دمحم صبحى حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  168

 الـتأشير:   ، ابوالجهور ملن/صبحى حسن الششتاوى عبدالدايم سالمه

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  147167وليد عبداللطيف عبداللطيف جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  169

 ه ملن خيريه احمد جميل جميلوصف الـتأشير:   ، الجميزه مركز السنط

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  81481احمد دمحم ابراهيم السروجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  171

 الـتأشير:   ، تعديل الملن الى ملن / فردوس دمحم مصطفى بصل

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  141648دمحم فتحى زكى العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  171

 ناصيه دمحم يوسف مع الحلو ملن على جمال الدين احمد نصير 3الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  141648دمحم فتحى زكى العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  172

ش ابوالهول ميدان ستوته ملن اشرف السيد مصطفى ونشاطه عمد دورات  31محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا  الـتأشير:   ، له

 تدربيه وتحكيميه

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  135217هانى بلتاجى عبدهللا بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  173

 لن/عبدهللا بلتاجى عبدهللاالـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بم

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  141528دمحم صالح منصور النجريدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  174

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/دمحم منصور على بسيونى النجريدى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  141648برلم     دمحم فتحى زكى العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  175

ناصيه دمحم يوسف مع الحلو ملن على جمال الدين احمد نصير ونشاطه  3الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا عمار 

 تجاره وتصنيع مواد دعائيه وادوات منزليه

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  135217فرد ،  سبك ليده برلم     مكتب د/هانى للخدمات البيطريه ، تاجر -  176

 وصف الـتأشير:   ، افتتح فرع بالعنوان ميت حبيش البحريه ملن عبدهللا بلتاجى عبدهللا بلتاجى ونشاطه مخزن اضافات اعالف

 21191116وفي تاريخ  135217مكتب د/ هانى للخدمات البيطريه واالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  177

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتح فرع بالعنوان ميت حبيش البحريه ملن عبدهللا بلتاجى عبدهللا بلتاجى ونشاطه مخزن 

 اضافات اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  147169د السيد ابراهيم عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ولي -  178

 شارع مصطفى صادق الرافعى بملن/جالل على عبدالمادر عبدالدايم 13الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191116يخ وفي تار 147171حسن دمحم حامد البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  179

 الـتأشير:   ، سبرباى ملن/احمد على شولى محمود زيدان

تم تعديل العنوان , وصف  21191116وفي تاريخ  146153هويدا السيد طه عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  181

 لضرائب العامه برفتى بملن/حمدى عبدهللا حسن عيسىالـتأشير:   ، تعديل عنوان الى شارع البورص من شارع فلسطين امام ا

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  147171دمحم سمير عبدالمنعم خليل ابوميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  181

 وصف الـتأشير:   ، فيشا سليم ملن/دولت ابوالعنيين دمحم جاد

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  147177ر فرد ،  سبك ليده برلم    لدرى عيد ابواليزيد دبور ، تاج -  182

 الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن رضا فاروق طه صبره 

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  147181محمود فوزى محمود حدوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  183

 م بملن فوزى محمود الدسولى حدوه الـتأشير:   ، محله مرحو

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  147182اسامه عبدالعزيز عبدالفتاح غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  184

 وصف الـتأشير:   ، مشله بملن اسمه عبدالعزيز عبدالفتاح غنيم 

تم تعديل العنوان  21191117وفي تاريخ  147176د ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم عبدالحميد رجب السنطيل ، تاجر فر -  185

 , وصف الـتأشير:   ، زفتى ش الجيش المبلى ملن عزت على عوض الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  137661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  186

 طا ش الكورنيش مع مسجد الصفا ملن مصطفى عبدالحليم صادقالـتأشير:   ، طن

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  137661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  187

 ربائيه وادوات مكتبيه الـتأشير:   ، طنطا ثان ش الخان ملن فاطمه السيد حسن احمد صالح ونشاطه تجاره مفروشات واحهزه الكه

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  137661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  188

ش الكورنيش مع مسجد الصفا ملن مصطفى عبدالحليم صادق ونشاطه مصنع  -الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه طنطا 

 خمسمائه الف جنيه 511111مال مفروشات براس 

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  147179حسنى على حسن حسنى ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  189

 وصف الـتأشير:   ، زفتى ش سكه طنطا ملن على حسن حسنى محمود ابوالخير

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  147175ه برلم    سمر مصطفى السباعى زايده ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  191

 وصف الـتأشير:   ، كفر دمنهور المديم  ملن فرج عبدالموى هدهود

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  119965محمود جيوشى الصباحى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  191

 زفتى بملن مصطفى محمود جيوشى جاب هللا -ان بجعله سكه طنطاوصف الـتأشير:   ، تعديل العنو

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  117643هيام عبدربه عبدالسالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  192

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن عبدالبالى عبدالهادى عبدالبالى خيره

تم تعديل العنوان , وصف  21191117وفي تاريخ  147183النشرتى النشرتى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  193

 الـتأشير:   ، كفر الزيات ش صالح الدين عماره عبدالهادى بملن حسن دمحم رياض 

تم تعديل العنوان ,  21191117يخ وفي تار 147172البرماوى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  194

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى ملن مصطفى دمحم دمحم البرماوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  147174السكرى للكاوتش والبطاريات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  195

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى ملن عطيه عبدهللا يوسف عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  147173نادر السيد سكران على غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  196

 وصف الـتأشير:   ، كفر ميت الحارون بملن اسامه دمحم رزق عبدالمعطى غنيم 

تم تعديل العنوان  21191117ريخ وفي تا 147181زين الدين السيد احمد زكريا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  197

 , وصف الـتأشير:   ، شونى بملن عادل ابواليزيد لاسم

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  131456احمد ابراهيم دمحم شولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  198

 اض سعدش شمس الدين  سكه المحله مع شولى ملن فاروق ري 1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  131456احمد ابراهيم دمحم شولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  199

ش شمس الدين سكه المحله مع شولى ملن فاروق رياض سعد ونشاطه تجاره  1وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان طنطا 

 لطع غيار واكسسوار سيارات 

تم تعديل العنوان ,  21191117وفي تاريخ  131456احمد ابراهيم دمحم شولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ش الكورنيش خلف نايف عماد بملن عادل ابراهيم احمد 1وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191121يخ وفي تار 147188عبدالحافظ جابر حافظ النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، سالمون ملن الطالب ) عبدالحافظ جابر حافظ النجار(

تم تعديل  21191121وفي تاريخ  147189هويدا سعيد حسين السيد عتلم المراسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 ملن عاطف على سالم العربى مركز السنطه -العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر خزاعل 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147195احمد دمحم عبدالغنى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، كفر الزيات ش الجيش امام الثانويه العسكريه ملن خالد دمحم عبدالغنى السيد

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  117643لعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هيام عبدربه عبدالسالم عبدا -  214

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن مسعود عبدالفتاح على الرفاعى الدلجمون

العنوان ,  تم تعديل 21191121وفي تاريخ  147187محمود عبدالحكيم فهيم طايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 وصف الـتأشير:   ، ش دمحم عبده متفرع من ش النحاس ملن نرمين ميشيل عوض صليب

تم تعديل  21191121وفي تاريخ  147184مصطفى عبدالمحسن تركى دمحم تركى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 ش راغب باشا بملن عبدالمحسن تركى دمحم تركى  121العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147191فتحيه عبدالغنى حسن النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 الـتأشير:   ، نفيا ملن محمود مختار دمحم متولى

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147186سعيد عنتر دمحم ابو دوابه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  218

 هالـتأشير:   ، محله منوف ملن حماده سمير عنتر ابو دواب

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147185صالح ابراهيم  دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  219

 ش المدارس ملن عصام توفيك زكى عبدالعال 3الـتأشير:   ، بسيون 

تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    تم 21191121وفي تاريخ  147194كافتريا الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ، زفتى شارع الجيش بملن نبيله على الدسولى شلبى

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147192امير دمحم فؤاد دمحمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، الدلجمون ملن عمرو فؤاد موسى الحاح عمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  147163مد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اح -  212

 وصف الـتأشير:   ، كفر حشاد بملن دمحم دمحم ابوالعلمين المغربى نعمه هللا

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147193وفاء احمد السيد الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، دفره ملن خالد على حافظ الفرارجى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147191ابراهيم دمحم نصر الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 الـتأشير:   ، سندبسط ملن شاديه بركات سليمان عامر

تم تعديل  21191121وفي تاريخ  131669حد احمد عبدالنبى الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود عبدالوا -  215

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن زينات ابراهيم حمص

العنوان , تم تعديل  21191121وفي تاريخ  146633كرم على اسماعيل الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان

تم تعديل العنوان  21191121وفي تاريخ  144858ايمان صالح الدين السيد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 دمحم النادى , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله زفتى ش ابوالحسايب بملن افراج المنايلى على 

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  147198احمد عبد السالم احمد الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  218

 -مركز بسيون بملن// فريده عبد السالم زلزوق -كفر جعفر  -وصف الـتأشير:   ، شارع الحضرى 

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  144111رد ،  سبك ليده برلم    عبدهللا بسيونى دمحم لطب الدحدحى ، تاجر ف -  219

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله لليب ابيار مركز كفر الزيات ملن/صبحى بسيونى دمحم الدحدحى

العنوان , وصف  تم تعديل 21191121وفي تاريخ  116851هانى معوض حبشى النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  141183عماد كمال فتحى دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن كمال فتحى دمحم سليمان اسماعيل بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  147211 الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالسالم عبدهللا -  222

 وصف الـتأشير:   ، شفا بملن عبدالسالم الشاذلى عبدهللا مسعود 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  54132محاسن السيد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 أشير:   ، ال يوجدالـت

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147196عبد الاله فؤاد احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 -مركز طنطا بملن// دمحم عبد هللا عبد الحليم المليوبى --الـتأشير:   ، نفيا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147197برلم     اسماء دمحم دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  225

 ش سيناء متفرع من ترعه الشيتى بملن كمال ميالد ابراهيم  85الـتأشير:   ، طنطا العمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  138198محمود رضا ابراهيم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 لـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ابراهيم اسماعيل دمحم الجندى بنفس العنوان ا

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  147199بهاء حامد حسن حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  227

 الـتأشير:   ، طنطا ميدان سعد زغلول برج اللؤلؤه بملن كرم عبدهللا طه الدلتونى 

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  127823رضا دمحم عرابى السيد الفالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  228

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ش حسن شحاته سكه صناديد ملن عرفات دمحم عرابى السيد الفالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147211ليده برلم     امير دمحم مرسى السيد محرم ، تاجر فرد ،  سبك -  229

 الـتأشير:   ، زفتى شارع ابراهيم خطاب من شارع الجيش بملن صالح كامل غراب

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  147219عمرو عبدالحمن راضى طراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 ، كفر شاهين بملن محمود السيد دمحم كشن  وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  141361احمد على مصطفى على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع العنوان شارع التحرير مع شارع بورسعيد ملن سهير محمود عبدالحليم 

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  147219المير سعد حسن بركه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حمدى ا -  232

 مركز بسيون ملن حمدى االمير سعد حسن بركه -وصف الـتأشير:   ، السالمون 

م تعديل العنوان , ت 21191122وفي تاريخ  147211ايهاب مفرح عبدالباسط دلماق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 وصف الـتأشير:   ، صالحجر بملن مفرح عبدالباسط دلماق 

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147215شرين سعيد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 الـتأشير:   ، شونى بملن منال سماره على ناصف

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147216السيد دمحم السيد البشبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 الـتأشير:   ، سندبسط ملن/ دمحم السيد البشبيشى

العنوان , وصف تم تعديل  21191122وفي تاريخ  142612ايمان احمد حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن حسن احمد حسن دمحم حسن بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  147214حسن مجدى عبدالرؤف دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  237

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك ملن اسماعيل دمحم سالمه

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147213ح عبدالمجيد سليم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نجا -  238

 الـتأشير:   ، بسيون ش المدارس ملن اسماء السيد دمحم ابوالمجد

العنوان , وصف  تم تعديل 21191122وفي تاريخ  147214احمد دمحم صابر رشيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  239

 ش عبدالكريم الحلوانى من ش الممابر حى الغفران ملن ساميه على ابو الغيط البحيرى -الـتأشير:   ، طنطا  

وفي تاريخ  147212ابو حديد لمبيدات و بذور وتماوى  والمخصبات زراعيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 ير:   ، كفر سليمان ملن  عبدالباسط دمحم هموستم تعديل العنوان , وصف الـتأش 21191122

تم تعديل العنوان  21191122وفي تاريخ  147216هشام عبداللطيف على محمود يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 , وصف الـتأشير:   ، مسجد  وصيف ملن جماالت يوسف دمحم يوسف

تم  21191122وفي تاريخ  119494لخضروات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محطه الغنيمى لتجهيز وتعبئه الموالح وا -  242

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن/ احمد محمود الغنيمى

تم  21191122وفي تاريخ  119494لم    محطه الغنيمى لتجهيز وتعبئه الموالح والخضروات ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  243

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن/ احمد محمود الغنيمى

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  143618اسماعيل كمال اسماعيل بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم محمود عبدالغفار المكاوى باخناواى

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147218نصر الدين رشاد على سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 الـتأشير:   ، نجريج ملن/ اميره وحيد السعدنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  119494الغنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم احمد محمود -  246

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن احمد محمود الغنيمى

تم تعديل العنوان , وصف  21191122خ وفي تاري 119494دمحم احمد محمود الغنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  247

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن/ احمد محمود الغنيمى

وفي تاريخ  119494الغنيمى للتصدير واالستيراد والتوكيالت التجاريه والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  248

تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن احمد محمود  تم 21191122

 الغنيمى

وفي تاريخ  119494الغنيمى للتصدير واالستيراد والتوكيالت التجاريه والتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  249

, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الجالء حوض مشتله شبرابلوله بملن/ احمد محمود  تم تعديل العنوان 21191122

 الغنيمى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191122وفي تاريخ  147211السرنجاوى لاللبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 نجاوى، دمنهور الوحش بملن فتحى رزق الجوهرى السر

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147215احمد جالل احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الـتأشير:   ، دفره ملن جالل احمد احمد سلطان

ديل العنوان , تم تع 21191122وفي تاريخ  147213عبدهللا مصطفى دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 وصف الـتأشير:   ، ادشاى ملن/ عرفات مصطفى دمحم مصطفى

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147218احمد دمحم سيد احمد بغاغو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

  ش وصفى الغربى تماطع عبدالجليل الطواب بملن على السيد الشين 8الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191122وفي تاريخ  147212احمد دمحم صبحى الحبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 شمس الدين ملن دمحم دمحم صبحى حسن 8الـتأشير:   ، طنطا شارع 

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  147217دمحم رمضان فوزى عباس جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 حاره الجميزى من شارع كفر عصام بملن اشرف وبسنت وسالى وسهام وسوسن رمضان فوزى  19وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191122وفي تاريخ  147217مصطفى جمال متولى خير الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 دمحم فريد ملن جمال متولى خير الدين خير الدينوصف الـتأشير:   ، زفتى ش 

تم تعديل العنوان  21191123وفي تاريخ  147227اميره سمير عبدالجواد ابراهيم عصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  257

 , وصف الـتأشير:   ، شبرا بلوله ملن/على عبدالجواد ابراهيم عصر

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147225فرد ،  سبك ليده برلم    خالد دمحم على ابورميه ، تاجر  -  258

 الـتأشير:   ، مشال بملن/دمحم دمحم على ابورميه

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147232ابراهيم عبدالسالم ابراهيم النميب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  259

 وت ملن/عبدالسالم ابراهيم النميبوصف الـتأشير:   ، حان

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147235ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتأشير:   ، شمرف ملن محمود سليمان احمد حبيب

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147233    ام السعد فتح هللا لطب الشعار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  261

 وصف الـتأشير:   ، كتامه ملن جمال الدين دمحم المسلوت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147221منار جمال حسن الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 ان بن ثابت بملن خيرت عبدالمنعم لاسم مكرر ش عادل المحالوى من حس 4الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147228كرم توفيك سليمان حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 الـتأشير:   ، كفر شبرا اليمن بملن/سليمان توفيك سليمان حسين

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147226فتحيه عبدالعال السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 وصف الـتأشير:   ، ميت حواى بملن كمال حامد موسى جوده 

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147234بسيونى ابراهيم سالمه عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 شارع توت عنخ امون بملن/مختار كمال محمود السرنجاوى 112وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147224حسين عبدهللا عبدالمعز عامر ليده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 عبدالمعز عامر ليدهوصف الـتأشير:   ، ابيج ملن دمحم عبدهللا 

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147221باسم اشرف السيد امام العسال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  267

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع بورسعيد بملن/ايمان عبدالرحمن طه نوار 

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147231 طه دمحم طه دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  268

 الـتأشير:   ، كفر الشيخ مفتاح مركز السنطه ملن عماد عبدالرحمن متولى ابراهيم رمضان

تم تعديل العنوان  21191123وفي تاريخ  147222دمحم عبدالخالك حافظ ابراهيم شوشان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  269

 ش دمحم حموده من الشهيد ابوزهره بملن عبدالخالك حافظ ابراهيم شوشان  16أشير:   ، طنطا , وصف الـت

تم تعديل العنوان ,  21191123وفي تاريخ  147229دمحم محمود زكى السرنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  271

 وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش ملن عايده عرفه متولى دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147223السعيد الشناوى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  271

 الـتأشير:   ، حصه شبشير مركز طنطا ملن عمر الشناوى احمد عثمان

تم تعديل العنوان , وصف  21191123وفي تاريخ  147231مروه السعيد احمد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  272

 سبطاس بملن/خالد دمحم زيدان رمضان-الـتأشير:   ، عزبه حمدى 

تم تعديل  21191127وفي تاريخ  123673مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  273

 خلف العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/احمد دمحم اسماعيل

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  123673مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  274

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/احمد دمحم اسماعيل خلف

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147237سعد سمير سعد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  275

 البهوتى شارع سكه طنطا بملن/سهام احمد عامر الشهابى-الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147243فاطمه دمحم عبدهللا حسوبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  276

 طب واصل ملن/فخرى دمحم دمحم العريانشارع الم 21الـتأشير:   ، كفر الزيات عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  147252مطر لتجاره الكاوتش والبطاريات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  277

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن ياسر عرفه عبدالعزيز الوكيل

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147251يده برلم    دمحم السعيد حفنى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  278

 الـتأشير:   ، سبرباى بملن/رضا عبداللطيف بدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  21191127وفي تاريخ  147241عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح حافظ بدر الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  279

 سعد زغلول بملن/ماجده دمحم الشوربجى العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147245وليد احمد احمد الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  281

 ملن نورهان احمد احمد الزعبالوى -الـتأشير:   ، كفر الشيخ مركز السنطه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147242د ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم دمحم الدسولى ، تاجر فر -  281

 الـتأشير:   ، مسجد وصيف ملن مجدى احمد موافى

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  147251السيد احمد عبدالفتاح ابو ريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  282

 ن اسامه فتحى خليفهوصف الـتأشير:   ، كفر اخشا مل

تم  21191127وفي تاريخ  147249محمود الخطيب لبيع وتصليح اطارات مستعمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  283

 سبرباى بملن/الغمرى عطا هللا الغمرى شلبى-شارع طريك كفر الشيخ  1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  147239يمان حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يسرى دمحم سليم سل -  284

 وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع مصطفى كامل بملن عاطف دمحم سليم 

ن , وصف تم تعديل العنوا 21191127وفي تاريخ  147241وسام عبدالمؤمن على حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  285

 خلف سور االذاعه بملن/دمحم دمحم رجائى خليفه-الـتأشير:   ، شارع ساعى الدين 

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  147238ابراهيم ماجد محمود على الراعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  286

 وصف الـتأشير:   ، ميت النور بملن/ماجد محمود على الراعى

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147255دمحم عرفه دمحم دمحم سميطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  287

 يوليو بجوار المحكمه بملن/دمحم سعد احمد خلف 23شارع  5الـتأشير:   ، بسيون عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191127وفي تاريخ  146536مصطفى سامى ابراهيم جادو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  288

وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان مركز الزرلا السرو شارع المستوصف الطبى ملن دمحم السيد الهجرسى المناوى بنشاط 

 سوبر ماركت

يل العنوان , وصف تم تعد 21191127وفي تاريخ  147256صابر عبده السباعى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  289

 الـتأشير:   ، سالمون ملن/حنان عبدالعزيز لطب عبدالعزيز

تم تعديل  21191127وفي تاريخ  147248دمحم ابوبكر المتولى حسن احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  291

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن/دمحم على عبدربه الصعيدى

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147247احمد ابوالعمايم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم -  291

 الـتأشير:   ، كفر شبرا اليمن بملن/دمحم عبدالجواد مصطفى العتربى

تعديل العنوان , وصف  تم 21191127وفي تاريخ  147246عمر سمير عبدالفتاح حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  292

 الـتأشير:   ، شبراملس ملن/ربيع جبر العيسوى سالم

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  129179عاشور دمحم دمحم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  293

 ميت حبيش البجريه ملن احمد دمحم محمود فرج -ش عبدالغفار مشعل  27الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  134681سبك ليده برلم     احمد دمحم عنبر عاشور ، تاجر فرد ،  -  294

يوليو بسيون ملن دمحم مفرح دمحم دكوس ونشاطه بيع لجوم  23من ش  -ش الممرى   5الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان عمار رلم 

 ودواجن واسمان مجمده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  134681رلم    احمد دمحم عنبر عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  295

 بسيون ملن دمحم مفرح دمحم دكوس -يوليو  23ش الممرى من ش  5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191127وفي تاريخ  147254نورا محمود حماده الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  296

 رياض خلف المماولون العرب بملن/عبدالرؤف دمحم يوسف شلبى الـتأشير:   ، شارع

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147271حمايه فوزى عبدالغنى ابراهيم فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  297

 وصف الـتأشير:   ، سنباط بملن/ابراهيم فوزى عبدالغنى فوده

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191128وفي تاريخ  147274تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم جمال دمحم دمحم ،  -  298

 شارع رشدى مصطفى من سكه تال بملن عبدالرحمن حسين عبدالرحمن غانم 7، طنطا 

العنوان , وصف  تم تعديل 21191128وفي تاريخ  147277ياسر دمحم السيد الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  299

 الـتأشير:   ، الفرستك بملن جمال رمضان حنفى 

تم تعديل العنوان  21191128وفي تاريخ  121787عبدالوهاب عبدالوهاب فرج الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 , وصف الـتأشير:   ، تم الغاء المحلين الرئيسين االخرين

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147272تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبير صبرى حامد البنا ،  -  311

 الـتأشير:   ، منشاه جنزور ملن عبدالعزيز السيد محمود البنا

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147278عالء رضا احمد السيد الفيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ملن كاميليا احمد كمال عبدالممصود الصيرفى  -بنوفر  -شير:   ، عزبه الشوربجى وصف الـتأ

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147261صبحى السيد دمحم سليمان بشعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 وصف الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن نجالء ابراهيم طه عبدالمجيد 

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147279م دمحمى دمحم الشوره جعفر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسال -  314

 كفر الزيات ملن فتحيه عبدالمنعم دمحم ابو صالح -وصف الـتأشير:   ، ش  خالف البحرى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191128تاريخ وفي  147281محمود سيد احمد دمحم فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتأشير:   ، ابيج ملن اشرف عبدالعال عبد المطلب

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  146674مجدى الدين احمد السيد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 ملجأ بملن/اسامه رمضان طلبه السبحىشارع سعيد امام ال 6وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147263فاطمه عباس حمزه سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

 الـتأشير:   ، زفتى شارع السيد خير الدين بملن/السيد السيد ابراهيم سعيد

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147263ك ليده برلم    فاطمه عباس حمزه سالم ، تاجر فرد ،  سب -  318

 الـتأشير:   ، زفتى ش السيد خير الدين من الجيش بملن السيد السيد ابراهيم سعيد 

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147269عمرو احمد الراعى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتأشير:   ، كفر السحيميه بملن/احمد عبدالتواب السعيد دمحم وكونوصف 

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147267دمحم صالح عبدالحميد العباسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، نهطاى بملن  سيد احمد دمحم العباسى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147271الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سعيد دمحم عبد ربه عبد -  311

 الـتأشير:   ، اول طريك الجعفريه ملن زينب عبدالعظيم على عيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف تم تعديل العنوان  21191128وفي تاريخ  147275ساميه دمحم عبدالحميد الدلله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 شارع سعد المتفرع من شارع عمر زعفان بجوار مدرسه صالح سالم بملن دمحم ابراهيم 3الـتأشير:   ، بسيون عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147281احمد على دمحم على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 حسن يوسف السيد الـتأشير:   ، كفر المصار ملن يوسف

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147264حنان عبدالفتاح ابراهيم هند ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 الـتأشير:   ، اخنتواى ملن/ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم لداده

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147258محمود عبدهللا دمحم سالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن/هند فؤاد عبدهللا السيد الجمال

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147262شيرين حسين دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 د السيد دمحم الفرحشارع النجاشى بملن/ولي 32الـتأشير:   ، عمار

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147276عزه ابراهيم عبدالحميد الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

 وصف الـتأشير:   ، ابيار ملن السيد يونس عبدالعزيز العربى

تم تعديل العنوان ,  21191128وفي تاريخ  147273شريف عالء الدين دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 وصف الـتأشير:   ، نفيا بملن فوزى عبدالحميد دمحم ناجى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147268عبدالحافظ احمد دمحم فنصوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتأشير:   ، حنون ملن/على يوسف على هالل

تم تعديل العنوان , وصف  21191128وفي تاريخ  147259احمد سامى المراعى بوادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن سامى المراعى السيد

عديل تم ت 21191128وفي تاريخ  147257ايمن عبدالحليم ماجد عبدالعزيز موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الجالء ملن/ايهاب عنتر دمحم الشيمى-شارع احمد الحفناوى  1العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21191129وفي تاريخ  144685عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، منصوريه الفرستك بملن عصام عبدالسميع عبدالمنعم الصفتى 

تم تعديل  21191129وفي تاريخ  144685،  سبك ليده برلم     عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم دمحم الصفتى ، تاجر فرد -  323

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا ش احمد عريبى خلف الطب البيطرى بملكه ونشاطه تجاره لطع غيار مصاعد 

, وصف تم تعديل العنوان  21191129وفي تاريخ  147314سماح فوزى احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 الـتأشير:   ، زفتى ش الجيش بملن صاحب الشان 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147291ايمان على دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 الـتأشير:   ، كفر سالم ملن/عبدالهادى احمد عزت احمد ابوطالب

تم تعديل  21191129وفي تاريخ  147282و عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عالء الدين عبدالعزيز على عمل اب -  326

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن دمحم ابراهيم الرفاعى خضر 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147283طه عبدهللا دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  327

 ر:   ، دمنهور الوحش ملن/ افراج عبدالواحد عبدالعال الشهاوىالـتأشي

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147289حسن ماهر حسن الكالف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  328

 جناج ملن/ماهر حسن ابراهيم الكالف-الـتأشير:   ، عزبه المصرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  144685لمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الصفتى لتجارة لطع غيار ا -  329

وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان منصوريه الفرستك بملن عصام عبدالسميع عبدالمنعم الصفتى ونشاطه ورشه 

 تشكيل صاج 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147296سبك ليده برلم    شريف ماهر دمحم فؤاد المهوجى ، تاجر فرد ،   -  331

 وصف الـتأشير:   ، كفر الديل امام مدرسه الثانويه بملن/رمزى عبدالرؤف عبدالغفار الشوربجى

نوان , تم تعديل الع 21191129وفي تاريخ  147297رئيسه فتحى عبدالستار عالء الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 وصف الـتأشير:   ، برما بملن ابراهيم بركات عطيه الجيار 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147319افراج على المرسى لابيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 الـتأشير:   ، شنراق بملن دمحم السيد دمحم السعيد حموده 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147288يمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سعيد ابراهيم السح -  333

 الـتأشير:   ، بنوفر ملن/عبدالناصر سليمان صالح

تم تعديل العنوان  21191129وفي تاريخ  147284احمد احمد عبداللطيف على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 ، مسجد وصيف بملن خديجه ابراهيم دمحم    , وصف الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147315نرمين عبدالرحمن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 الـتأشير:   ، حانوت بملن/جمال عبدالناصف عطيه سرور

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147312رلم    منصور دمحم دمحم احمد شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  336

 الـتأشير:   ، شوبر بملن منال مصطفى خليفه 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147293هاشم حسانين عبدالفتاح حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  337

 ملن/حسانين هاشم حسانين حمدشارع احمد عرابى ب 23وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147298بيومى ابوالمجد بيومى المصاص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  338

 وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش المبليه ملن/مصطفى ابراهيم شلبى

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147299م    فاطمه اسماعيل رضوان حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  339

 وصف الـتأشير:   ، سندبسط مركز زفتى بجوار محطة المطار ملن عبدالمعطى عثمان محمود الهيبان 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147313دمحم عالء المطب الكنيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 شارع النجاشى مع على مبارن بملن/نوال دمحم انيس حفيظ 16ر:   ، الـتأشي

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147285محمود خالد بدير حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 ش لطينى بملن رفعت حسن عبدالموى عبدالكريم  14الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  21191129وفي تاريخ  147286ود ابوالمكارم االدهم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود السيد محم -  342

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، لصر نصر الدين بملن السيد محمود ابوالمكارم االدهم 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147311سليمان جمعه سليمان ربيع البملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 الدلجمون بملن/احمد دمحم احمد رزق المالح-وصف الـتأشير:   ، الطريك السريع

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147317عمر طارق منير يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 هام فتحى دمحم ابوغيدهشارع احمد على من شارع الجيش بملن/س 9الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147292عادل مصطفى عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع سعد زغلول بملن/ورثه عبدالعاطى ابراهيم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  138844بك ليده برلم    حسام حسنى الخطابى غازى ، تاجر فرد ،  س -  346

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله كعيبه عبده السيد غنيم بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147294منصوره عبدالكريم سيد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  347

 شارع حجازى من سكه الوسط بملن/بشندى احمد ابوالماسم عبدالرحمن 1شير:   ، وصف الـتأ

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147295فاطمه عمار ابوالماسم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  348

 م عبدالرحمنوصف الـتأشير:   ، طنطا شارع حجازى من سكه الوسط بملن/بشندى احمد ابوالماس

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147311سالمه مبرون عبدالرحمن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  349

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن مبرون عبدالرحمن مبرون سالمه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191129خ وفي تاري 147316ابراهيم حسنى النحاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/احمد عبدالرحيم على الهلبى

تم تعديل العنوان ,  21191129وفي تاريخ  147287دمحم عبدالكريم مصطفى الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 وصف الـتأشير:   ، الجميزه ملن/عبدالكريم مصطفى السيد الشاهد

تم تعديل العنوان , وصف  21191129وفي تاريخ  147291احمد رمضان مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 خلف مساكن سليمان بملن/دمحم دمحم ابراهيم كمال 15شارع  3الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147333زينب دمحم عبدالفتاح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 الـتأشير:   ، الجعفريه ملن/ربيع كامل ابوسالمه

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147317اميره احمد على خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 الـتأشير:   ، طنطا ش ابوبكر الصديك من ش الفاتح بملن عالء الدسن مؤتمن محمود 

تم تعديل العنوان ,  21191131ريخ وفي تا 147321الدمحمى الدمحمى خضر الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى ملن/خضره سيد احمد الحصرى

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147331سماح مجدى سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 ن طارق دمحم على دمحم ابوهند  الحكمه بمل-ش امتداد ش العجايبى تماطع انور بركات 23الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147312رضا مصطفى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  357

 شارع المتوكل بملن/سماح مصطفى جاد مرسى 37الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147328سعاد فتحى عبدالمعطى الخشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  358

 وصف الـتأشير:   ، سنباط بملن/دمحم دمحم عبدالفتاح نعمه هللا

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147314فوزيه توفيك دمحم يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  359

  ابراهيم حسين عادل الـتأشير:   ، طنطا ش المتوكل مع سعيد بملن دمحم

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147329احمد ايهاب رمضان فتحى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، السنطه ش بورسعيد بملن احمد مجدى صالح ابراهيم جاب هللا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147327ليده برلم     حماد عبدالنبى حماد عرايس ، تاجر فرد ،  سبك -  361

 الـتأشير:   ، شارع عبدالكريم عبدالجليل من الفاتح بملن/ عبدالناصر دمحم ابراهيم مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147318المنسى لتجاره نشاره الخشب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 وصف الـتأشير:   ، نواج بملن/محمود محمود اسماعيل عبدالدايم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147316احالم حلمى نصر عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 وصف الـتأشير:   ، اخناواى بملن/الطالب

تم  21191131وفي تاريخ  147335يه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    برين للتوريدات الخضار والفاكهه والمواد الغذائ -  364

 شارع حسن رضوان بملن/ابراهيم مختار على برين 11تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147323ايمان دمحم عبدالمعطى يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن/ رفيك بدر عبدالعاطى دمحم بدروصف 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147322فتحيه العفيفى دمحم الجياره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 الـتأشير:   ، كفر الباجه ملن/زاكيه عبدهللا حسن جابر

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147332هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نبيل خيرى عبدالغنى جاد  -  367

 وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش االبحريه ملن/رضا عبدالباسط دمحم حموده

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147324زهيره رشاد موسى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  368

 لـتأشير:   ، شارع حسنى مبارن من شارع الجمهوريه بملن/رمضان حافظ حميدهوصف ا

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  79394حسونه السيد حسونه البخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  369

 ينه الـتأشير:   ، تعديل عنوان المحل الرئيسى االخر بجعله منشيه مبارن بملن مجلس المد

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147321السعيد السعيد احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ احمد ابراهيم دمحم حسن بدران

تم تعديل العنوان  21191131وفي تاريخ  147315محمود سعد عبدالممصود ربيع ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 , وصف الـتأشير:   ، كفر الجزيزه بملن/سعد عبدالممصود ربيع ربيع على

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  145419دمحم خيرى الدين لمر الدوله على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  372

 المالحه سيجر ملن/دمحم خيرى لمر الدوله على-ارع المحامين بجوار نمابه المحامين وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ش

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147311احمد عزيز ابراهيم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  373

 الـتأشير:   ، خرسيس بملن/عزيز ابراهيم عبداللطيف لنديل

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147311مد حافظ السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرف اح -  374

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع مصطفى هاشم من شارع مصطفى ماهر من شارع صبرى بملن سهير بشرى خلك

تم تعديل العنوان , وصف  21191131 وفي تاريخ 147319مكتب الزياد للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  375

 الـتأشير:   ، فرسيس ملن/فتحى عبدالواحد بدوى

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147325السيد كامل دمحم مصطفى عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  376

 وصف الـتأشير:   ، كفر الشوربجى بملن/اسماء عبدهللا عبدالستار مليحه

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147326اسامه رمضان عبدهللا حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  377

 وصف الـتأشير:   ، الرمليه بملن/دمحم رمضان عبدهللا حجاج

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21191131وفي تاريخ  147331كارم على عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  378

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه ملن/رجاء عبدالفتاح موسى السيد

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147313السيد عبدالرحيم السيد العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  379

 مسجد وصيف بملن منير دمحم عيسى شاهين -وصف الـتأشير:   ، ش داير الناحيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147353اسامه دمحم لطب لطب موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  381

 وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع المتيت بملن دمحم لطب لطب موسى

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147337انجى نبيل عزيز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  381

 شارع المامون المبلى بملن عماد داود ميخائيل حنا 14الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147344احمد ابراهيم دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  382

 شارع مراد من المعاهده بملن/صفاء محمود دمحم ابراهيم فايد 8الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147345فتحيه مصطفى مصطفى الساعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  383

 الجمهوريه بملن دمحم مسعد دمحم دمحم حموده  شارع عبدالمادر طه 3وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147348اسماء اسماعيل لطب دمحم الكريونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  384

 وصف الـتأشير:   ، المضابه بملن احمد عبدالنبى درويش

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147343ليده برلم     اسالم ربيع سعد ابوحديد ، تاجر فرد ،  سبك -  385

 الـتأشير:   ، سبرباى بملن/عدليه دمحم حسن عيد

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147339عباس خضرى دمحم عباس طوطح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  386

 متفرع من شارع المدارس ملن/محسن عبدالمجيد دمحم رحومهوصف الـتأشير:   ، بسيون شارع مصطفى كامل 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147347دعاء حسن عباس حسن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  387

 وصف الـتأشير:   ، نفيا ملن/هدى لطفى السيد عزام

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  146696،  سبك ليده برلم    دمحم مصطفى احمد محمود البطاوى ، تاجر فرد  -  388

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله امتداد شارع الفتوح بجوار مستشفى طلعت الشاذلى بملن/ يحى كامل دمحم رشدان

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147356دمحم على ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  389

 الـتأشير:   ، شمرف بملن لحمد عزمى احمد الغديرى 

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147351حسين عبدالعظيم عبدالمجيد يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  391

 ينب دمحم عبدالرحمن الغرابلىوصف الـتأشير:   ، زفتى شارع مسجد عبدالمنعم رياض عزبه الغرابلى ملن/ ز

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147346احمد سامى عبدالحليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  391

 الـتأشير:   ، نهطاى بملن/عبدالحكيم عبدالحميد رجب

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147355سلمى الدمحمى اسماعيل الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  392

 لحافه بملن الدمحمى اسماعيل الجارحى -شارع بسيونى غرابه  52وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147342دمحم دمحم الدمحمى العنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  393

 ميت حواى ملن/رضا دمحم نصار الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147349طارق مصطفى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  394

 وصف الـتأشير:   ، اخناواى ملن/على احمد احمد سالمه

تم تعديل العنوان ,  21191131وفي تاريخ  147341عبدالعزيز سعد عبدالعزيز سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  395

 وصف الـتأشير:   ، شارع بورسعيد بملن/سعد عبدالعزيز سعد

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147336مجدى صادق لدسى بحريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  396

 خالد عبداللطيف برج شارع سيدى سالم موسى من النحاس بملن/احمد 26الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147338ليلى عبدالجواد سليم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  397

 الـتأشير:   ، كفرالسحميه ملن رياض احمد ابواليزيد السنباطى

تم تعديل العنوان , وصف  21191131وفي تاريخ  147341احمد دمحم فتحى محمود فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  398

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الصفتى بملن/ عبداللطيف احمد عبدالعظيم النبوى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف 21191111وفي تاريخ  131395احمد اسماعيل احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تربيه نحل وتسويك منتجاته

تم تعديل النشاط , 21191111وفي تاريخ  146877محمود عبداللطيف مصطفى دمحم ابو سيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره وتوزيع مستلزمات طبيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191112وفي تاريخ  118916احمد محمود رجب عبدهللا عياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه ومصنع خلط ومزج زيوت نباتيه ) مسلى صناعى (

تم تعديل النشاط , وصف 21191113وفي تاريخ  145767لم   احمد عبدالستار دمحم معتوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  4

 التأشير:  اضافه نشاط كاميرات مرالبه ماعدا الكاميرات الالسلكيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191113وفي تاريخ  133114مكتب عيسى للتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 اللوائح والموانين المنظمه لذلن تعديل النشاط بجعله تصدير فى حدود

تم تعديل النشاط , وصف 21191113وفي تاريخ  133114مكتب عيسى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن

تم تعديل النشاط , وصف 21191113وفي تاريخ  141867ابراهيم خالد لاسم عبدالعال صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره لطع غيار سيارات

, وصف  تم تعديل النشاط21191113وفي تاريخ  135138معرض سمن لتجاره السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره لطع غيار ومواتير السيارات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191113وفي تاريخ  144749دمحم عبدهللا فتوح النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 تعديل النشاط بجعله تجاره مبيدات واسمده وتماوى زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191113وفي تاريخ  144142، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد فتحى محمود حسن  -  11

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تعبئه وتصنيع مواد غذائيه سناكس

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191116وفي تاريخ  121671دمحم السيد دمحم ابوجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 ديل النشاط بجعله مخبز بلدى الى كاملتع

تم تعديل النشاط , وصف 21191116وفي تاريخ  124736احمد محمود ابواليزيد الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير:  اضافه نشاط ادوات مكتبيه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21191118وفي تاريخ  111769رلم   اشرف ابراهيم شعبان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  13

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع مفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف 21191118وفي تاريخ  125659نانيس محمود دمحم الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره الخردوات

تم تعديل 21191118وفي تاريخ  123673صالح مصطفى ابوالعنين الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى -  15

 النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز افرنجى وتصنيع حلوى من عجين

م تعديل النشاط , ت21191118وفي تاريخ  123673مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز افرنجى وتصنيع حلوى من عجين

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191119وفي تاريخ  138362عزه دمحم احمد فلو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 تعديل النشاط بجعله ماكينه طحين

تم تعديل النشاط , وصف 21191119وفي تاريخ  143892تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مصطفي دمحم الشرشابي ، -  18

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله اتيليه بيع وتاجير فساتين زفاف

تم تعديل النشاط , وصف 21191119وفي تاريخ  122779طارق على خطاب زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  19

 نشاط الى مخزن ادويهالتأشير:  نعديل ال

تم تعديل النشاط , 21191113وفي تاريخ  99822عبدالفتاح محمود عبدالسالم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير:  يضاف نشاط مماوالت عامه

عديل النشاط , وصف تم ت21191114وفي تاريخ  145721على دمحم على الطرابيهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره لطع غيار سيارات

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191114وفي تاريخ  147182وائل عطيه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 اضافه نشاط توريدات حديد ومواد بناء

تم تعديل النشاط , وصف 21191114وفي تاريخ  121349تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاروق ابوالمعاطى دمحم البوالنى ،  -  23

 التأشير:  تم تعدل النشاط بجعله مخبز بلدى

تم تعديل النشاط , وصف 21191114وفي تاريخ  121349فاروق ابوالمعاطى دمحم البواللى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 جعله مخبز بلدىالتأشير:  تم تعدل النشاط ب

تم تعديل النشاط , وصف 21191114وفي تاريخ  125511عبدالجيد عادل عبدالجيد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف 21191114وفي تاريخ  133635داليا حسن توفيك امين االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير:  اضافه نشاط مزادات عامه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21191114وفي تاريخ  146814ايمن محمود مجاهد عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  27

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / تمطيع وتوزيع منتجات بالستين

تم تعديل النشاط , وصف 21191115وفي تاريخ  141519ء ناجى عبدالواحد سند ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عال -  28

 التأشير:  اضافه نشاط بيع مستحضرات تجميل ومعدات طبيه وتوريدها الى المستشفيات

تم تعديل النشاط , 21191115وفي تاريخ  139328مصطفى شحاته عبدالسميع فلوص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  29

 وصف التأشير:  اضافه نشاط مماوالت عامه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , 21191115وفي تاريخ  146221نجم الدين على االنصارى ابوحلوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

وتصدير مالبس واخشاب واالالت 6من المجموعه  36فمره وال 19وصف التأشير:  تعديل النشاط بحعله استيراد فيما عدا المجموعه 

 والمعدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191116وفي تاريخ  135553دمحم السيد دمحم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 تعديل النشاط بجعله  خلط وتعبئه منظفات صناعيه وتعبئه خل

تم تعديل النشاط , 21191117وفي تاريخ  131456مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ابراهيم دمحم شولى -  32

 وصف التأشير:  الغاء نشاط االستيراد من النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , 21191117وفي تاريخ  147153سماح سمير على مصطفى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 ديل النشاط بجعله تشكيل معادن وصناعه االدوات الصحيهوصف التأشير:  تع

تم تعديل النشاط , وصف 21191117وفي تاريخ  123111سعيد عزت عبدالحميد الزين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير:  تعديل النشاط الى مخبز بلدى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191117وفي تاريخ  121311حليمه فرح دمحم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 تم تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف 21191121وفي تاريخ  141157جابر عمر عبدالعزيز شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  اضافه نشاط خلط وتعبئه وتجاره المنظفات والمطهرات

ل النشاط , وصف تم تعدي21191121وفي تاريخ  137556عادل فرحات مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع تعبئه وتغليف ورق فويل

تم تعديل النشاط , وصف 21191121وفي تاريخ  131691نبيله دمحم كمال الدين عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 التأشير:  اضافه نشاط لطع غيار تون تون الى النشاط االصل

تم تعديل النشاط , وصف 21191121وفي تاريخ  146241المطب ابوحدايه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد غريب  -  39

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجهيز وفرز وحفظ حاصالت زراعيه

اط , تم تعديل النش21191122وفي تاريخ  145854دمحم منصور محمود منصور العرالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع اكياس بالستين

تم تعديل النشاط , وصف 21191122وفي تاريخ  137517شادى عادل الدمحمى عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 االصلىالتأشير:  الغاء نشاط االستيراد واضافه نشاط تصنيع اكياس ورق وخدمات مابعد الطباعه الى النشاط 

تم تعديل النشاط , وصف 21191122وفي تاريخ  143618اسماعيل كمال اسماعيل بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير:  تعديل النشاط الى لص و تجاره ورق

لنشاط , وصف تم تعديل ا21191123وفي تاريخ  139516دمحم صابر دمحم غريب درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بماله

تم تعديل النشاط , وصف 21191128وفي تاريخ  131538على دمحم ابراهيم على بربش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير:  اضافه نشاط تصنيع وخلط االعالف

تم تعديل النشاط , وصف 21191128وفي تاريخ  147231  مروه السعيد احمد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  45

 التأشير:  اضافه نشاط تصدير الزيتون والمخليالت على النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21191128وفي تاريخ  121754مجدى عبدالعزيز مرزوق جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 ورق دشت وفرم وعجن نفايات الورق ومزادات حكوميه التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191128وفي تاريخ  141922فوده لتجاره االعالف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

 اضافه نشاط تصنيع وخلط االعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , 21191128وفي تاريخ  141922  فوده لتجاره االعالف وجرش الحبوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  48

 وصف التأشير:  اضافه نشاط تصنيع وخلط االعالف

تم تعديل النشاط , وصف 21191128وفي تاريخ  146189دمحم زكى على دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 ومواد البناء على النشاط االصلى التأشير:  اضافه نشاط توريد المنظفات والمنتجات الورليه والرخام

تم تعديل النشاط , وصف 21191128وفي تاريخ  78139رمضان سيد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , 21191128تاريخ وفي  78139رمضان سيد احمد مصطفى النحاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف 21191131وفي تاريخ  146575احمد عالء الدين دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 صلىالتأشير:  تم اضافه نشاط تجاره لطع غيار سيارات الى النشاط اال

تم تعديل النشاط , وصف 21191131وفي تاريخ  144211سحر سمير عبدالفتاح العوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير:  تجاره مفاتيح خام

تم تعديل النشاط , وصف 21191131وفي تاريخ  131114عامر مجاهد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 دش وخلط اعالف متنوعهالتأشير:  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191131وفي تاريخ  113218دمحم على احمد الدربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 ورشه تشكيل الواح معادن

عديل النشاط , تم ت21191131وفي تاريخ  113218ورشه الدربى لتشكيل الواح المعادن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 وصف التأشير:  ورشه تشكيل الواح معادن

تم تعديل النشاط , وصف 21191131وفي تاريخ  127349ناصر عبدالمادر على رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  57

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191115وفي تاريخ  147155امانى سعيد دمحم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191113وفي تاريخ  147121امل احمد على الجندار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع 21191129وفي تاريخ  144685عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم دمحم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147314سماح فوزى احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191123وفي تاريخ  147223السعيد الشناوى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191112وفي تاريخ  147167دمحم فهيم التلت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره  -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147268عبدالحافظ احمد دمحم فنصوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191121وفي تاريخ  147189السيد عتلم المراسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هويدا سعيد حسين  -  8

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147259احمد سامى المراعى بوادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191128وفي تاريخ  147257ماجد عبدالعزيز موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمن عبدالحليم -  11

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191115وفي تاريخ  147153سماح سمير على مصطفى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147188افظ جابر حافظ النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالح -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191112وفي تاريخ  147169محمود جمال دمحم حافظ المطاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147353دمحم لطب لطب موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسامه  -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147183محمود عزب دمحم عزب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147211ى السيد محرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امير دمحم مرس -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147219عمرو عبدالحمن راضى طراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147313يد العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد عبدالرحيم الس -  18

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147168دمحم صبحى حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  19

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147181، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود فوزى محمود حدوه  -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147341احمد دمحم فتحى محمود فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191119وفي تاريخ  147111العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالظاهر عبدالرحمن عبدالحفيظ  -  22

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147128ماهر عبدالحليم لطب الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191123وفي تاريخ  147227اهيم عصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره سمير عبدالجواد ابر -  24

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147217دمحم رمضان فوزى عباس جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147217الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى جمال متولى خير  -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147254نورا محمود حماده الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  27

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147333تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    زينب دمحم عبدالفتاح بدوى ، -  28

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147122خالد عبدالفتاح لطب حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  29

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191128وفي تاريخ  147271فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حمايه فوزى عبدالغنى ابراهيم -  31

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191118وفي تاريخ  147191دعاء اسماعيل فهمى اسماعيل الفالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191114وفي تاريخ  147141دالحليم نصرالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالسالم عب -  32

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147193وفاء احمد السيد الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21191112وفي تاريخ  147171بماله الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191112وفي تاريخ  147162هانى دمحم عبدالرحيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147191نصر الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147291احمد رمضان مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191115وفي تاريخ  147166ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم دمحم السيد فرعو -  38

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147317اميره احمد على خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147251،  سبك ليده برلم    دمحم السعيد حفنى سليمان ، تاجر فرد -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147262شيرين حسين دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191123وفي تاريخ  147231برلم    طه دمحم طه دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147116على اسماعيل اسماعيل نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147219  حمدى االمير سعد حسن بركه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147211ايهاب مفرح عبدالباسط دلماق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147344احمد ابراهيم دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147192احمد هانى دمحم مصطفى جنيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117في تاريخ و 147174السكرى للكاوتش والبطاريات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147159احمد سعيد مصطفى دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147176  عبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  51

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147162اشرف دمحم على عبدالعال سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147311احمد عزيز ابراهيم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191119وفي تاريخ  147116دمحم مليجى دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114تاريخ  وفي 147147رانا مصطفى حسن دمحم منتصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147195احمد دمحم عبدالغنى السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191112تاريخ وفي  147161زين العابدين اسماعيل جبر عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  147115وليد عزت ابراهيم حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  57

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129 وفي تاريخ 147296شريف ماهر دمحم فؤاد المهوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147174هدير اشرف عبدالحافظ ابراهيم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  59

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111 وفي تاريخ 147148السيد حسن دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147336مجدى صادق لدسى بحريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147338ليلى عبدالجواد سليم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191113وفي تاريخ  147121هيام احمد على الجندار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147125د دمحم دمحم دسولى عبدالمجيد ابوكوهيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احم -  64

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147213عبدهللا مصطفى دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع 21191112وفي تاريخ  147166رشاد ابوالسعود حلمى ابوالسعود الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 الشركة , وصف التأشير: خاص

: تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير21191128وفي تاريخ  147274دمحم جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  67

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147277ياسر دمحم السيد الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  134681احمد دمحم عنبر عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191114وفي تاريخ  147138عيسى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147287دمحم عبدالكريم مصطفى الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191123وفي تاريخ  147225دمحم على ابورميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد -  72

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191117وفي تاريخ  147177لدرى عيد ابواليزيد دبور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  73

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191116وفي تاريخ  147184زغلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رمضان دمحم رجب -  74

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147218احمد دمحم سيد احمد بغاغو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  75

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147212تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم صبحى الحبيشى ، -  76

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147321الدمحمى الدمحمى خضر الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  77

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147171يره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سمير عبدالمنعم خليل ابوم -  78

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147311سليمان جمعه سليمان ربيع البملى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  79

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147317تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمر طارق منير يونس ،  -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  142266احمد عبدالعظيم الفايع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147255،  سبك ليده برلم    دمحم عرفه دمحم دمحم سميطه ، تاجر فرد -  82

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147214احمد دمحم صابر رشيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  83

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147186ده برلم   سعيد عنتر دمحم ابو دوابه ، تاجر فرد ،  سبك لي -  84

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147356دمحم على ابراهيم خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  85

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147263فاطمه عباس حمزه سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  86

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191113وفي تاريخ  147172رضا سليمان احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  87

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111خ وفي تاري 147112دمحم حسين احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147161هناء عيد عطيه عبدالمجيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  89

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147316احالم حلمى نصر عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147114حسام دمحم احمد كامل عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147191فتحيه عبدالغنى حسن النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  92

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147347دعاء حسن عباس حسن اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  93

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191114وفي تاريخ  147151والء محى الدين مصطفى الشورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  94

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147214حسن مجدى عبدالرؤف دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  95

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147213نجاح عبدالمجيد سليم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  96

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147281احمد على دمحم على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  97

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147251يد احمد عبدالفتاح ابو ريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الس -  98

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147175سمر مصطفى السباعى زايده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  99

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147264عبدالفتاح ابراهيم هند ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حنان  -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147324زهيره رشاد موسى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147343سعد ابوحديد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم ربيع -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147234بسيونى ابراهيم سالمه عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191118وفي تاريخ  147193تولى عبدهللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا عادل م -  114

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147131محمود دمحم السيد مرسى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  147118دمحم احمد لاله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147215شرين سعيد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  117

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147177ن الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا فتحى الحساني -  118

 وصف التأشير: خاص

تم 21191115وفي تاريخ  147161الجمال لنمل بالسيارات والتوريدات والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  119

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191119وفي تاريخ  147118دمحم ابراهيم راغب النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191114وفي تاريخ  147145فايد دمحم فايد حسن فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191112وفي تاريخ  147159السيد عبدالحميد احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147293هاشم حسانين عبدالفتاح حمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147298يومى ابوالمجد بيومى المصاص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ب -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  147151نجالء فتحى دمحم الجبارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191111وفي تاريخ  147151شكرى فرج ميخائيل البوشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فرج -  116

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147196عبد الاله فؤاد احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  117

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191113وفي تاريخ  147124 الشحات عبدالممصود الفاضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  118

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191119وفي تاريخ  141796عز لمستلزمات الطباعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  119

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147226فتحيه عبدالعال السيد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191128وفي تاريخ  147269عمرو احمد الراعى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 خاص, وصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191114وفي تاريخ  147136رمضان دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147137شروق ابراهيم شعبان شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191119وفي تاريخ  147198دمحم فاروق السيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147285محمود خالد بدير حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191129وفي تاريخ  147286سيد محمود ابوالمكارم االدهم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود ال -  126

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147241وسام عبدالمؤمن على حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  127

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191127وفي تاريخ  147238راهيم ماجد محمود على الراعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اب -  128

 , وصف التأشير: خاص

تم 21191131وفي تاريخ  147335برين للتوريدات الخضار والفاكهه والمواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  129

 ف التأشير: خاصتعديل نوع الشركة , وص

تم تعديل نوع 21191117وفي تاريخ  147176ابراهيم دمحم عبدالحميد رجب السنطيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 21191117وفي تاريخ  137661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147323ايمان دمحم عبدالمعطى يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصف التأشير: خاص

وصف  تم تعديل نوع الشركة ,21191131وفي تاريخ  147322فتحيه العفيفى دمحم الجياره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191116وفي تاريخ  147169وليد السيد ابراهيم عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147263فاطمه عباس حمزه سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 شير: خاصالتأ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191123وفي تاريخ  147228كرم توفيك سليمان حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191123وفي تاريخ  147221منار جمال حسن الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  137

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147186هانى كمال متولى احمد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  138

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147211دمحم عبدالسالم عبدهللا الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  139

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147355سلمى الدمحمى اسماعيل الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  131121رامى ابراهيم اسماعيل حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 اصوصف التأشير: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  147111دمحم منجى السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191111وفي تاريخ  147113محمود عبدالواحد ابراهيم دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 ير: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147178سامح يوسف عبدالعظيم المشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147181صادق محمود صادق دمحم زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147256صابر عبده السباعى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147194كافتريا الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  147

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147192مير دمحم فؤاد دمحمى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  148

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147185صالح ابراهيم  دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  149

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191131وفي تاريخ  147351حسين عبدالعظيم عبدالمجيد يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147346احمد سامى عبدالحليم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191129وفي تاريخ  147292عادل مصطفى عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147165دمحم ابراهيم عبدالفتاح البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 ير: خاصوصف التأش

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147318المنسى لتجاره نشاره الخشب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191116وفي تاريخ  147171حسن دمحم حامد البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147197اسماء دمحم دمحم مختار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147258محمود عبدهللا دمحم سالم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  157

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191119وفي تاريخ  147111اشرف فوزى سالم خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  158

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 21191123وفي تاريخ  147224حسين عبدهللا عبدالمعز عامر ليده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  159

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191129وفي تاريخ  147297رئيسه فتحى عبدالستار عالء الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147152ساميه رمضان ابراهيم شكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 صوصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147319افراج على المرسى لابيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147153هنيه فوزى عبدالدايم شريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147139دمحم السيد عبدالممصود اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147187محمود عبدالحكيم فهيم طايل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147151يوسف صديك يوسف سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147187الخباز للمماوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147242د دمحم دمحم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احم -  168

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147345فتحيه مصطفى مصطفى الساعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  169

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147185احمد ابوعاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رشا نعيم  -  171

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147288دمحم سعيد ابراهيم السحيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  171

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191131وفي تاريخ  147315ممصود ربيع ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود سعد عبدال -  172

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  135217هانى بلتاجى عبدهللا بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  173

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147246دالفتاح حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمر سمير عب -  174

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147195يوسف السيد يوسف كشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  175

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147341يز سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالعزيز سعد عبدالعز -  176

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147158دمحم عطيه دمحم شفيك يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  177

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147198احمد عبد السالم احمد الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  178

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191113وفي تاريخ  147129دمحم اشرف سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  179

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191119وفي تاريخ  147111دمحم مصطفى عرفه على ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  181

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147316ابراهيم حسنى النحاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  181

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147215جالل احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  182

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191121وفي تاريخ  147163احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  183

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147331جدى سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سماح م -  184

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191129وفي تاريخ  147311سالمه مبرون عبدالرحمن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  185

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147119 ايوب زغلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن احمد عبدهللا -  186

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147149سمر محمود عبدالعظيم الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  187

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191128وفي تاريخ  147272مد البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبير صبرى حا -  188

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191112وفي تاريخ  147171دمحم احمد احمد متولى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  189

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147211تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السرنجاوى لاللبان ، -  191

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147157ايمان محسن كامل عبدالغنى شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191127وفي تاريخ  147248مد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ابوبكر المتولى حسن اح -  192

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147279اسالم دمحمى دمحم الشوره جعفر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  193

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147281دمحم فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود سيد احمد  -  194

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147342دمحم دمحم الدمحمى العنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  195

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147131ض الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منصف عبدالمجيد ريا -  196

 وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  147212ابو حديد لمبيدات و بذور وتماوى  والمخصبات زراعيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  197

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21191122

تم تعديل نوع 21191122وفي تاريخ  147216هشام عبداللطيف على محمود يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  198

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147327حماد عبدالنبى حماد عرايس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  199

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147233ام السعد فتح هللا لطب الشعار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147189امير دمحم عبدالرحيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147235ابراهيم دمحم عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191112وفي تاريخ  147161السيد على دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147133جمال دمحم على احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191115وفي تاريخ  147164اسامه محمود المرسى مصطفى المافلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191119وفي تاريخ  147117عبدالسالم عبدالحميد محمود ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147144اسالم دمحم دمحم محى الدين شندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  217

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191129وفي تاريخ  147294منصوره عبدالكريم سيد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 ير: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147314فوزيه توفيك دمحم يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  219

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 21191131وفي تاريخ  147329احمد ايهاب رمضان فتحى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 خاص, وصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147158هانى عبدالعاطى السيد حيدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21191129وفي تاريخ  147282عالء الدين عبدالعزيز على عمل ابو عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التأشير: خاصنوع الشركة , وصف 

تم تعديل نوع الشركة 21191117وفي تاريخ  131456احمد ابراهيم دمحم شولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147337انجى نبيل عزيز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 ير: خاصالتأش

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147196ساميه دمحم دمحم موسى الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147126عبدالمنعم احمد عبدالمنعم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 صف التأشير: خاصالشركة , و

تم تعديل نوع الشركة , 21191119وفي تاريخ  147112مروان دمحم السيد دمحم الشيخه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  217

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147231مروه السعيد احمد ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147326اسامه رمضان عبدهللا حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  219

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147331كارم على عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 تأشير: خاصال

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191118وفي تاريخ  147188رضا بخاطره دمحم خلوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191121وفي تاريخ  147199بهاء حامد حسن حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147142ايه حمدى عبدالحميد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147173نادر السيد سكران على غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147237سعد سمير سعد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191127وفي تاريخ  147243فاطمه دمحم عبدهللا حسوبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 21191117وفي تاريخ  147181الدين السيد احمد زكريا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   زين  -  227

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147273شريف عالء الدين دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  228

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147291ايمان على دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  229

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191113وفي تاريخ  147135رضا زكى احمد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147182لعزيز عبدالفتاح غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسامه عبدا -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147155دمحم شولى دمحم مصطفى شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147247مد ابوالعمايم درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم اح -  233

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147278عالء رضا احمد السيد الفيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147261لسيد دمحم سليمان بشعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صبحى ا -  235

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191111وفي تاريخ  147117زاهر دمحم نجيب محمود عبدالمجيد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191122وفي تاريخ  147218نصر الدين رشاد على سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  237

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147328سعاد فتحى عبدالمعطى الخشن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  238

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147349طارق مصطفى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  239

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191118وفي تاريخ  146261سلسبيال النبوى دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147232يم عبدالسالم ابراهيم النميب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراه -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147132ايمان سالمه سليمان جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147163ماضى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ال -  243

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147312رضا مصطفى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191119وفي تاريخ  147119مصطفى عمر النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ساميه فؤاد -  245

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191114وفي تاريخ  147143امانى السعداوى عطوه اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191129وفي تاريخ  147295عمار ابوالماسم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطمه  -  247

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147175عمرو صالح عبدالمطلب عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  248

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191111وفي تاريخ  147156ايمان حمدى يوسف يوسف مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  249

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191129وفي تاريخ  147284احمد احمد عبداللطيف على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147245وليد احمد احمد الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191118وفي تاريخ  147194احمد عزت دمحم عوض ابوشلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191119وفي تاريخ  147113شرف فتح هللا اسماعيل الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  253

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147315نرمين عبدالرحمن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147221اشرف السيد امام العسال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    باسم -  255

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191131وفي تاريخ  147348اسماء اسماعيل لطب دمحم الكريونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  138297السيد مصطفى عوض بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  257

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191116وفي تاريخ  141648دمحم فتحى زكى العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  258

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191127وفي تاريخ  147241 عبدالفتاح حافظ بدر الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالفتاح دمحم -  259

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191121وفي تاريخ  147184مصطفى عبدالمحسن تركى دمحم تركى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 خاصالشركة , وصف التأشير: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21191114وفي تاريخ  147148ثالجه عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191116وفي تاريخ  147181اسالم ابراهيم طه ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147312 دمحم احمد شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منصور دمحم -  263

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147321السعيد السعيد احمد عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147183دمحم النشرتى النشرتى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191111وفي تاريخ  116826دمحم على شراكى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191111وفي تاريخ  147149يمن احمد عبدالهادى طبك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  267

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147276عزه ابراهيم عبدالحميد الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  268

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147283عبدهللا دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   طه  -  269

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191123وفي تاريخ  147229دمحم محمود زكى السرنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  271

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191127وفي تاريخ  147252جاره الكاوتش والبطاريات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مطر لت -  271

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191123وفي تاريخ  147222دمحم عبدالخالك حافظ ابراهيم شوشان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  272

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191116وفي تاريخ  147167وليد عبداللطيف عبداللطيف جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  273

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191111وفي تاريخ  147154ابراهيم عبدالعال عبدالمطلب دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  274

 التأشير: خاص الشركة , وصف

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147325السيد كامل دمحم مصطفى عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  275

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191114وفي تاريخ  147141صالح عباس عطيه على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  276

 التأشير: خاصالشركة , وصف 

تم تعديل نوع 21191118وفي تاريخ  147191محمود يونس دمحم اسماعيل صحصاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  277

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191117وفي تاريخ  147172البرماوى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  278

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147311اشرف احمد حافظ السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  279

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191119وفي تاريخ  147115عزيز لتجاره اطارات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191116وفي تاريخ  147182وائل عطيه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147289حسن ماهر حسن الكالف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  282

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147134رنيا صالح السيد مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  283

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191131وفي تاريخ  147319مكتب الزياد للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  284

 التأشير: خاص

تم تعديل 21191127وفي تاريخ  147249الخطيب لبيع وتصليح اطارات مستعمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود -  285

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191115وفي تاريخ  147156نبيل عبدالعال احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  286

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191131وفي تاريخ  147339عباس خضرى دمحم عباس طوطح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  287

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191118وفي تاريخ  147197اشرف زايد دسولى زايد ابوحمامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  288

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191113وفي تاريخ  147127عطا رمضان دمحم عبدالغنى المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  289

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191119وفي تاريخ  147199احمد دمحم يوسف على النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  291

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة 21191119وفي تاريخ  147114محمود الخضرى الطنطاوى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  291

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191129وفي تاريخ  147313دمحم عالء المطب الكنيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  292

 صالتأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21191131وفي تاريخ  147332نبيل خيرى عبدالغنى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  293

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147267دمحم صالح عبدالحميد العباسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  294

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21191129وفي تاريخ  147299فاطمه اسماعيل رضوان حسانين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  295

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191112وفي تاريخ  147165مى يسرى نجيب زيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  296

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191113وفي تاريخ  147123دمحم احمد عبدالمنعم منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  297

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191127وفي تاريخ  147239رى دمحم سليم سليمان حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يس -  298

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191117وفي تاريخ  147179حسنى على حسن حسنى ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  299

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147271عيد دمحم عبد ربه عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   س -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191128وفي تاريخ  147275ساميه دمحم عبدالحميد الدلله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191122وفي تاريخ  147216السيد دمحم السيد البشبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191113وفي تاريخ  147173ايمن عبدالمجيد رمضان حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 , وصف التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الوكيل لتجاره السيرامين   142864تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191112،  فى تاريخ :   -  1

 الى: مكتب عيسى للتصدير   133114تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113فى تاريخ :   ،  -  2

 الى: صيدليه د/جمعه ابوالفتوح دبل   93991تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113،  فى تاريخ :   -  3

 الى: اليوجد   93991الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 21191113،  فى تاريخ :   -  4

الى: معرض الروضه لتجاره السيارات  135138تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113،  فى تاريخ :   -  5

 ولطع الغيار والمواتير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مزرعه مواشى الكرم  الى:  133114تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113،  فى تاريخ :   -  6

الى: ابل لتجاره المحمول واكسسواراتها  141951تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191116،  فى تاريخ :   -  7

APPLE   

الى: مصطفى صالح مصطفى ابوالعنين  123673تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191118،  فى تاريخ :   -  8

 ى  الزغب

 الى: فاروق ابوالمعاطى دمحم البواللى   121349تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191118،  فى تاريخ :   -  9

 الى: اتيليه اوشا   143892تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191119،  فى تاريخ :   -  11

 الى: فيوتشر   122779بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير 21191119،  فى تاريخ :   -  11

 الى: الشاهين للرحالت   138731تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191119،  فى تاريخ :   -  12

الى: احمد رفاعى اسماعيل الفخرانى  146315تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191119،  فى تاريخ :   -  13

 لتجاره السيارات  

 الى: معرض الرحمه لتجاره السيارات   146315تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191119،  فى تاريخ :   -  14

 الى: االمانه لتجاره االلبان   146367تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191119اريخ : ،  فى ت  -  15

 الى: خالد دياب بسيونى حرحش   146782تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113،  فى تاريخ :   -  16

 الى: معرض االمل لتجاره السيارات   146782كة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشر21191113،  فى تاريخ :   -  17

 الى: السويسى للعطاره   146241تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191113،  فى تاريخ :   -  18

 ين  الى: المتحده للبالست 146814تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191114،  فى تاريخ :   -  19

 الى: طيبه النظمه االلومنيوم   133789تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191114،  فى تاريخ :   -  21

 الى: فيوتشر لالدويه   122779تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191117،  فى تاريخ :   -  21

الى: مؤسسه المدينه المنوره لتشكيل  147153ديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتع21191117،  فى تاريخ :   -  22

 المعادن وصناعه االدوات الصحيه  

الى: مصنع الهالل لتعبئه وتغليف ورق  137556تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191121،  فى تاريخ :   -  23

 فويل  

 الى: فيوجن للهندسه واالنشاءات   113861أشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم الت21191121،  فى تاريخ :   -  24

 الى: المنصور لتصنيع اكياس البالستين   145854تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191122،  فى تاريخ :   -  25

الى: المصطفى للتصدير للتوكيالت  137517برلم  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة21191122،  فى تاريخ :   -  26

 التجاريه  

 الى: الهدى بان لمص وتجاره الورق   143618تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191122،  فى تاريخ :   -  27

 بان لمص وتجاره الورق  الى: الهدى  143618تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191122،  فى تاريخ :   -  28

 الى: الميصر لخدمات المحمول   141361تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191122،  فى تاريخ :   -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: سعيده محمود حمدى ابوالفتح يوسف  111485تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191123،  فى تاريخ :   -  31

 يحيى  

 الى: الجندى لالستيراد والتصدير   123874تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191123،  فى تاريخ :   -  31

 الى: رمضان سيد احمد مصطفى النحاس   78139تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191128،  فى تاريخ :   -  32

 الى: اكوا بيور للتجاره والتوريدات   146189ر بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشي21191128،  فى تاريخ :   -  33

الى: الجوده لتجاره الورق والمزادات  121754تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191128،  فى تاريخ :   -  34

 الحكوميه  

 الى: العالميه لتجاره الكاوتش والبطاريات   147252ة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشرك21191128،  فى تاريخ :   -  35

 الى: المدينه المنوره للنمل   137283تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191129،  فى تاريخ :   -  36

 رى كمال عبدالعال لطب حسن  الى: يس 137283تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191129،  فى تاريخ :   -  37

الى: مؤسسه مشرف لتجاره مستلزمات  145684تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191131،  فى تاريخ :   -  38

 الدواجن  

 لمعادن  الى: ورشه الدربى لتشكيل الواح ا 113218تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191131،  فى تاريخ :   -  39

 الى: ورشه الدولى لتشكيل الواح المعادن   113218تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191131،  فى تاريخ :   -  41

 الى: فارم سيد لالعالف   131114تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191131،  فى تاريخ :   -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ــــــــــــــــــــــ   

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191111، وفى تاريخ    47488بنن التنميه واالئتمان الزراعى لوسط الدلتا  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 1

 الزراعى المصرىلالندماج فى البنن  86861محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو الميد    21191111، وفى تاريخ    47488اليوجد  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : -ج   - 2

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861برلم محو رلم 

العامه لالئتمان الزراعى التعاونى  ، بنن التسليف الزراعى والتعاونى لمحافظه الغربيه احدى شركات المؤسسه المصريه    - 3

تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم    21191111، وفى تاريخ    47488شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : 

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861

ه العامه لالئتمان الزراعى التعاونى  ، شركة بنن التسليف الزراعى والتعاونى لمحافظه الغربيه احد شركات المؤسسه المصري   - 4

 86861تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم    21191111، وفى تاريخ    47488مساهمة  سبك ليدها برلم : 

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى

تم محو/شطب السجل  تم محو الميد    21191111، وفى تاريخ    47488اليوجد  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : -ج   - 5

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861برلم محو رلم 

تم    21191111، وفى تاريخ    47488بنن التنميه واالئتمان الزراعى لوسط الدلتا  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 6

 اج فى البنن الزراعى المصرىلالندم 86861محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تاريخ    95477شركه البهجى وشريكتها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 7

 لحل الشركه 86863تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191111، وفى تاريخ    95477البهجى وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 8

 لحل الشركه 86863الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تاريخ    47488بنن التنميه واالئتمان الزراعى  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 9

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861السجل  تم محو الميد برلم محو رلم 

بنن التسليف الزراعى والتعاونى لمحافظه الغربيه احدى شركات المؤسسه المصريه العامه لالئتمان الزراعى والتعاونى  ،    - 11

تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم    21191111، وفى تاريخ    47488شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : 

 مصرىلالندماج فى البنن الزراعى ال 86861

تم    21191111، وفى تاريخ    47488بنن التنميه واالئتمان الزراعى لوسط الدلتا  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 11

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم 

   21191111، وفى تاريخ    47488كة مساهمة  سبك ليدها برلم : بنن التنميه واالئتمان الزراعى للوجه البحرى  ، شر   - 12

 لالندماج فى البنن الزراعى المصرى 86861تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 لحل الشركه 86946تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم محو    21191128، وفى تاريخ    83138

تم    21191129، وفى تاريخ    115228شركه/شادى على خليف وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 75

 لحل الشركه 86955ميد بامر محو رلم محو/شطب السجل  تم محو ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعديل رأس المال ,  21191111وفي تاريخ   ، 146611نوال صالح الجندى وشريكتها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

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

تم تعديل رأس  21191112وفي تاريخ   ، 79693شركة حازم احمد المهدى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   21111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21191112وفي تاريخ   ، 79693برلم ، حازم المهدى وامير نافع توصية بسيطة  ، سبك ليدها -  3

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

تم تعديل رأس المال  21191112وفي تاريخ   ، 79693شركة حازم المهدى وامينه رزق توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   21111110111رأس المال ليصبح رأس مالها ، , وصف التأشير:   تعديل

تم تعديل رأس  21191112وفي تاريخ   ، 79693شركة حازم احمد المهدى وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   21111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21191112وفي تاريخ   ، 79693ركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،حازم المهدى وامير نافع ش -  6

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

تم تعديل رأس المال  21191112وفي تاريخ   ، 79693شركة حازم المهدى وامينه رزق شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  7

 جنيه   21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، ,

تم  21191114وفي تاريخ   ، 139771شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  8

 جنيه   2111111.111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  21191114وفي تاريخ   ، 139771شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  9

 جنيه   21111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 21191114وفي تاريخ   ، 139771شريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم و -  11

 جنيه   21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وصف تم تعديل رأس المال ,  21191116وفي تاريخ   ، 65157شركه مطابع غباشى توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21191116وفي تاريخ   ، 65157شركه مؤسسه سعيد بصناعه الكراسات توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   21111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  21191116وفي تاريخ   ، 65157شركه مطابع غباشى توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

المال , وصف تم تعديل رأس  21191116وفي تاريخ   ، 65157مطابع غباشى توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   21111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21191116وفي تاريخ   ، 65157شركه دمحم غباشى وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  15

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

تم تعديل  21191122وفي تاريخ   ، 143254شركه المرشى وشريكه لتجاره الفيبر توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  16

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفي تاريخ    113292شركة/ايهاب دمحم الخضرى واسامه السيد شرف الدين شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  17

 جنيه   21111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191129،

تم تعديل  21191129وفي تاريخ   ، 113292ك ليدها برلم ،شركه/اسامه السيد شرف الدين وشريكته شركة تضامن  ، سب -  18

 جنيه   21111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    113292شركة/ايهاب دمحم الخضرى واسامه السيد شرف الدين توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  19

 جنيه   21111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس  21191129،

تم تعديل  21191129وفي تاريخ   ، 113292شركه/اسامه السيد شرف الدين وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  21

 جنيه   21111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21191131وفي تاريخ   ، 145256تامر كمال عبدالوهاب ابوالمجد وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  21

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721شركة/جيهان سيد دمحم الوكيل وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721حلو وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركة/جمال حسين جمال ال -  2

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل العنوان  21191112وفي تاريخ  113721   شركه جمال حسين الحلو وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم  -  3

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1, وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721شركة/جيهان سيد دمحم الوكيل وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  4

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721شركة/جمال حسين جمال الحلو وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  5

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1الشركه بجعله  العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان

تم تعديل العنوان  21191112وفي تاريخ  113721شركه جمال حسين الحلو وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  6

 حمد محمود عبدالمجيد تركىشارع بطرس مع بن تيميه بملن/ ا 1, وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721شركة/جيهان سيد دمحم الوكيل وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  7

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل  21191112وفي تاريخ  113721ل حسين جمال الحلو وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة/جما -  8

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 

تم تعديل العنوان  21191112وفي تاريخ  113721ليدها برلم     شركه جمال حسين الحلو وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك -  9

 شارع بطرس مع بن تيميه بملن/ احمد محمود عبدالمجيد تركى 1, وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الشركه بجعله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191114تاريخ  وفي 139771شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

منطمه  36لطعه رلم  -التجمع الخامس  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بالعنوان مدينه الماهره الجديده 

 ---ونشاطه مطعم للماكوالت والمشروبات 91المستثمرين الجنوبيه مول 

 21191114وفي تاريخ  139771وصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، ت -  11

 --بالمعادى  85ش رلم  43افتتاح فرع ممر ادارى للشركه بالعنوان الماهره رلم --تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

 21191114وفي تاريخ  139771 شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    -  12

منطمه  36لطعه رلم  -التجمع الخامس  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بالعنوان مدينه الماهره الجديده 

 ---ونشاطه مطعم للماكوالت والمشروبات 91المستثمرين الجنوبيه مول 

 21191114وفي تاريخ  139771وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم -  13

 --بالمعادى  85ش رلم  43افتتاح فرع ممر ادارى للشركه بالعنوان الماهره رلم --تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

 21191114وفي تاريخ  139771ها برلم    شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليد -  14

منطمه  36لطعه رلم  -التجمع الخامس  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط بالعنوان مدينه الماهره الجديده 

 ---ونشاطه مطعم للماكوالت والمشروبات 91المستثمرين الجنوبيه مول 

 21191114وفي تاريخ  139771دسولى دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركه ابراهيم ناجى ابراهيم ال -  15

 --بالمعادى  85ش رلم  43افتتاح فرع ممر ادارى للشركه بالعنوان الماهره رلم --تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191116وفي تاريخ  134717احمد الجوهرى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  16

 شارع مسجد دباء  2وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الطريك السريع امام بوابه جامعه 

تم  21191116وفي تاريخ  134717احمد دمحم عبدالممصود الجوهرى وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  17

 شارع مسجد دباء  2ـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح الطريك السريع امام بوابه جامعه تعديل العنوان , وصف ال

تم تعديل العنوان ,  21191121وفي تاريخ  146547اوالد ابويونس لخراطه المعادن ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  18

 بملن عبدالفتاح ابراهيم ابويونس  طنطا ثان-ش شمس الدين  4وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  136619د/عالء حسنى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  19

-ش حوض الشخيبى 24الـتأشير:   ، افتتاح فرع نشاطه ممر ادارى ومكتب بيع وتداول ادويه بيطريه وامصال بالعنوان العمار رلم 

 كفر الزيات ملن اسامه عبدالموى رحاب-الدلجمون الطريك الزراعى السريع

تم تعديل  21191121وفي تاريخ  136619شركه محمود حمدى حسن وشريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

ش  24مصال بالعنوان العمار رلم العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع نشاطه ممر ادارى ومكتب بيع وتداول ادويه بيطريه وا

 كفر الزيات ملن اسامه عبدالموى رحاب-الدلجمون الطريك الزراعى السريع-حوض الشخيبى

تم تعديل العنوان , وصف  21191121وفي تاريخ  136619د/عالء حسنى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

-ش حوض الشخيبى 24الـتأشير:   ، افتتاح فرع نشاطه ممر ادارى ومكتب بيع وتداول ادويه بيطريه وامصال بالعنوان العمار رلم 

 فر الزيات ملن اسامه عبدالموى رحابك-الدلجمون الطريك الزراعى السريع

تم تعديل  21191121وفي تاريخ  136619شركه محمود حمدى حسن وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  22

ش  24العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع نشاطه ممر ادارى ومكتب بيع وتداول ادويه بيطريه وامصال بالعنوان العمار رلم 

 كفر الزيات ملن اسامه عبدالموى رحاب-الدلجمون الطريك الزراعى السريع-وض الشخيبىح

تم تعديل  21191128وفي تاريخ  147236ابراهيم حامد سيد احمد سليم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

 سن حسيب بملن/محمود دمحم ابراهيمالعنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان ناحيه شارع الجيش مع ح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  21191128وفي تاريخ  147236ابراهيم حامد سيد احمد سليم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  24

 شارع الجيش بملن/دمحمجمال دمحم رباط  65فرع محل رلم -العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21191128وفي تاريخ  147236شركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    ابراهيم حامد سيد احمد سليم و -  25

 شارع سعيد من شارع االمين بملن/دمحم ابراهيم السيد شحاته 2فرع محل رلم --العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم سليم وشريكيه ، توصية بسيطة  يضاف الى غرض الشركه / تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمكمالت  دمحم صبرى -  1

تم 21191116وفي تاريخ  144497الغذائيه والمطهرات والمبيدات الحشريه وتصنيع كل ماسبك لدى الغير ،  سبك ليدها برلم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

وفي تاريخ  134717د الجوهرى وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد من النشاط االصلى ،  سبك ليدها برلم   احم -  2

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191116

سبك ليدها برلم    احمد دمحم عبدالممصود الجوهرى وشريكته ، توصية بسيطة  الغاء نشاط االستيراد من النشاط االصلى ،  -  3

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191116وفي تاريخ  134717

حسن محمود سالمه وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه الى اعمال المماوالت العامه والتشطيبات واعمال النجاره  -  4

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191117يخ وفي تار 144176والرخام بكافه انواعها ،  سبك ليدها برلم   

خالد دمحم مصطفى وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركه الى اعمال المماوالت العامه والتشطيبات واعمال النجاره  -  5

 ف التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وص21191117وفي تاريخ  144176والرخام بكافه انواعها ،  سبك ليدها برلم   

وفي تاريخ  146873زكى عبدالمنعم زكى دمحم وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى ،  سبك ليدها برلم    -  6

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191121

تجاره العدد واالالت الى النشاط االصلى ،  سبك ليدها شركه المرشى وشريكه لتجاره الفيبر ، توصية بسيطة  اضافه نشاط  -  7

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191122وفي تاريخ  143254برلم   

وفي  142729دمحم اسماعيل شمس وشركاه ، شركة تضامن  يعدل غرض الشركه الى اعمال الديكور فمط ،  سبك ليدها برلم    -  8

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم 21191131تاريخ 

دمحم اسماعيل شمس الدين وشريكه ، شركة تضامن  يعدل غرض الشركه الى اعمال الديكور فمط ،  سبك ليدها برلم    -  9

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21191131وفي تاريخ  142729

 ــــــــــــــــــــــ    

  نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: حسن محمود سالمه  144176توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191117،  فى تاريخ :   -  1

 وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تها بان لها حك االلتراض من البنون واالداره دنيا سمير فؤاد عبدهللا  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الختصاصا -  1

 128963برلم       21191111والتوليع ، تاريخ : 

دنيا سمير فؤاد عبدهللا  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الختصاصاتها بان لها حك االلتراض من البنون واالداره  -  2

 128963برلم       21191111والتوليع ، تاريخ : 

ير فؤاد عبدهللا  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الختصاصاتها بان لها حك االلتراض من البنون واالداره دنيا سم -  3

 128963برلم       21191111والتوليع ، تاريخ : 

تدب حمدى عبدالموى عبدالحميد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المن -1تشكيل مجلس االداره على النحو التالى /  -  4

م/عبدهللا ابراهيم السلوم -م/مصطفى دمحم حسين ريان عضو مجلس االداره -م /عبدالرحمن دمحم السيف نائب رئيس مجلس االداره -2

عضو مجلس  -دمحم فريد ابوالعطا عليم  -ا/-ن ( ويمثلهم 1م1م1شركة الوساطه المحليه للتجاره العامه ) ذ   -عضو مجلس االداره 

مازن دمحم مدحت صدلى عضو مجلس اداره ) غير متفرغ (  - 1ن ( ويمثلهم  1م1دار للتمويل واالستثمار ) ش شركه الم -االداره  

مع بماء جميع اختصاصات والصالحيات الممنوحه لرئيس مجلس االداره وعضومجلس االداره المنتدب كما هى دون تغير ، تاريخ : 

 93352برلم       21191115

حمدى عبدالموى عبدالحميد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -1على النحو التالى /  تشكيل مجلس االداره -  5

م/عبدهللا ابراهيم السلوم -م/مصطفى دمحم حسين ريان عضو مجلس االداره -م /عبدالرحمن دمحم السيف نائب رئيس مجلس االداره -2

عضو مجلس  -دمحم فريد ابوالعطا عليم  -ا/-ن ( ويمثلهم 1م1م1ه العامه ) ذ شركة الوساطه المحليه للتجار  -عضو مجلس االداره 

مازن دمحم مدحت صدلى عضو مجلس اداره ) غير متفرغ (  - 1ن ( ويمثلهم  1م1شركه المدار للتمويل واالستثمار ) ش  -االداره  

الداره المنتدب كما هى دون تغير ، تاريخ : مع بماء جميع اختصاصات والصالحيات الممنوحه لرئيس مجلس االداره وعضومجلس ا

 93352برلم       21191115

حمدى عبدالموى عبدالحميد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -1تشكيل مجلس االداره على النحو التالى /  -  6

م/عبدهللا ابراهيم السلوم -ضو مجلس االداره م/مصطفى دمحم حسين ريان ع-م /عبدالرحمن دمحم السيف نائب رئيس مجلس االداره -2

عضو مجلس  -دمحم فريد ابوالعطا عليم  -ا/-ن ( ويمثلهم 1م1م1شركة الوساطه المحليه للتجاره العامه ) ذ   -عضو مجلس االداره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اره ) غير متفرغ ( مازن دمحم مدحت صدلى عضو مجلس اد - 1ن ( ويمثلهم  1م1شركه المدار للتمويل واالستثمار ) ش  -االداره  

مع بماء جميع اختصاصات والصالحيات الممنوحه لرئيس مجلس االداره وعضومجلس االداره المنتدب كما هى دون تغير ، تاريخ : 

 93352برلم       21191115

كما خرج  -ايناس عبدهللا احمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  7

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد -من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما خرج  -داود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله ايناس عبدهللا احمد متولى ابو -  8

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد -من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115، تاريخ : متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين 

ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه  -  9

متضامنين تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين ال-كما خرج من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج -حموله 

 93923برلم       21191115/دمحم جالل احمد متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه  -  11

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين -كه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه جكما خرج من عضويه الشر -حموله 

 93923برلم       21191115/دمحم جالل احمد متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما خرج من  -خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله   ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى -  11

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد متولى -عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923 برلم      21191115ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما خرج من  -ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  12

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد متولى -عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115مد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : ابوداود ودمحم اح

كما  -ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  13

والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل تعديل بند االداره -خرج من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115احمد متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما  -ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  14

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل -رج من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه جخ

 93923برلم       21191115احمد متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما خرج من  -سيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية ب -  15

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد متولى -عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

كما خرج من  -امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  16

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد متولى -عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115وداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : اب

كما خرج  -دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  17

االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد  تعديل بند-من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ما خرج ك -دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله  -  18

تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشريكين المتضامنين /دمحم جالل احمد -من عضويه الشركه عبدهللا احمد متولى ابوداود للوفاه ج

 93923برلم       21191115متولى ابوداود ودمحم احمد متولى ابوداود مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

    21191115ود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ايناس عبدهللا احمد متولى ابودا -  19

 93923برلم   

    21191115ايناس عبدهللا احمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  21

 93923برلم   

توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :   ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود -  21

 93923برلم       21191115

ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  22

 93923برلم       21191115

برلم       21191115بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية  -  23

93923 

برلم       21191115ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  24

93923 

    21191115ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  25

 93923برلم   

    21191115ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  26

 93923برلم   

برلم       21191115ال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ام -  27

93923 

برلم       21191115امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  28

93923 

    21191115وصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  ت -  29

 93923برلم   

    21191115دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  31

 93923برلم   

    21191115ن موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ايناس عبدهللا احمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شري -  31

 93923برلم   

    21191115ايناس عبدهللا احمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  32

 93923برلم   

موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين  -  33

 93923برلم       21191115

ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  34

 93923برلم       21191115
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برلم       21191115ت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضم -  35

93923 

برلم       21191115ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  36

93923 

    21191115، تاريخ :  ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه -  37

 93923برلم   

    21191115ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  38

 93923برلم   

برلم       21191115امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  39

93923 

برلم       21191115امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  41

93923 

    21191115دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  41

 93923برلم   

    21191115 صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : دمحم -  42

 93923برلم   

    21191115ايناس عبدهللا احمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  43

 93923برلم   

    21191115متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  ايناس عبدهللا احمد -  44

 93923برلم   

ضم الى عضويه الشركه /احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  45

 93923برلم       21191115

/احمد عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ضم الى عضويه الشركه  -  46

 93923برلم       21191115

برلم       21191115ايمان عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  47

93923 

برلم       21191115توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ايمان عبدهللا احمد ابوداود   -  48

93923 

    21191115ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  49

 93923برلم   

    21191115يطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ : ضم الى الشركه ناديه دمحم دمحم الخولى  توصية بس -  51

 93923برلم   

برلم       21191115امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  51

93923 
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برلم       21191115الشركه ، تاريخ : امال عبدهللا احمد ابوداود  توصية بسيطة  شرين موصى  ضمت الى عضويه  -  52

93923 

    21191115دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  53

 93923برلم   

    21191115دمحم صالح ااحمد متولى ابوداود  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه ، تاريخ :  -  54

 93923برلم   

خالد سعيد غباشى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االلتراض من البنون كما -يضاف الى اختصاصات مدير الشركه  -  55

 65157برلم       21191116يع السيارات الخاصه بالشركه منفردا ، تاريخ : يحك له التصرف فى اصول الشركه وب

خالد سعيد غباشى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االلتراض من البنون كما -يضاف الى اختصاصات مدير الشركه  -  56

 65157برلم       21191116يحك له التصرف فى اصول الشركه وبيع السيارات الخاصه بالشركه منفردا ، تاريخ : 

خالد سعيد غباشى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االلتراض من البنون كما -يضاف الى اختصاصات مدير الشركه  -  57

 65157برلم       21191116يحك له التصرف فى اصول الشركه وبيع السيارات الخاصه بالشركه منفردا ، تاريخ : 

خالد سعيد غباشى  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االلتراض من البنون كما -شركه يضاف الى اختصاصات مدير ال -  58

 65157برلم       21191116يحك له التصرف فى اصول الشركه وبيع السيارات الخاصه بالشركه منفردا ، تاريخ : 

ك االلتراض من البنون كما خالد سعيد غباشى  توصية بسيطة  مدير و شرين  ح-يضاف الى اختصاصات مدير الشركه  -  59

 65157برلم       21191116يحك له التصرف فى اصول الشركه وبيع السيارات الخاصه بالشركه منفردا ، تاريخ : 

 38833برلم       21191116نمل االستاذ / احمد فتحى ابوالعال  شركة مساهمة  مدير فرع  المحله الكبرى ، تاريخ :  -  61

الشركه/حسن محمود السيد عابدين  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  تعديل حك االداره والتوليع ضم الى عضويه  -  61

بجعله للشرين/ حسن محمود السيد عابدين  منفردا وله اوسع السلطات الالزمه الداره الشركه وتحميك اغراضها بما فى ذلن وبغير 

فه الجهات الرسميه وغيرها وكافه المعامالت المصرفيه من فتح الحسابات تحديد اجراء كافه المعامالت وابرام جميع العمود مع كا

لدى البنون باسم الشركه واجراء عمليات السحب وااليداع من تلن الحسابات وكذا التصرفات المانونيه االخرى من رهن او بيع 

ى عمار او اصل من اصولها ، تاريخ : عمارات او اصول الشركه او االلتراض من البنون باسم الشركه او بضمانها او بضمان ا

 144176برلم       21191117

ضم الى عضويه الشركه/حسن محمود السيد عابدين  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  تعديل حك االداره والتوليع  -  62

يك اغراضها بما فى ذلن وبغير بجعله للشرين/ حسن محمود السيد عابدين  منفردا وله اوسع السلطات الالزمه الداره الشركه وتحم

تحديد اجراء كافه المعامالت وابرام جميع العمود مع كافه الجهات الرسميه وغيرها وكافه المعامالت المصرفيه من فتح الحسابات 

ع لدى البنون باسم الشركه واجراء عمليات السحب وااليداع من تلن الحسابات وكذا التصرفات المانونيه االخرى من رهن او بي

عمارات او اصول الشركه او االلتراض من البنون باسم الشركه او بضمانها او بضمان اى عمار او اصل من اصولها ، تاريخ : 

 144176برلم       21191117

برلم       21191129محاسب/على ابوالسعود دمحم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ :  -  63

115787 

برلم       21191129مهندس/بكر محمود دمحم شكيب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ :  -  64

115787 

برلم       21191129محاسبه/برلنت دمحم بهجت دمحم كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ :  -  65

115787 
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برلم       21191129كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ : السيد/ناصر محمود رضوان  شر -  66

115787 

مهندس/دمحم عبدالحكم عبده يوسف  شركة مساهمة  رئيس مجلس -يشكل مجلس االداره لمده ثالث سنوات على النحو التالى  -  67

 115787برلم       21191129ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ : 

برلم       21191129ه عبدالفتاح دمحم سعيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تاريخ : مهندس/اسام -  68

115787 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 134198برلم       21191111، تاريخ :  5  2118/11/11-اشرف محمود عيد خيرهللا البهوتى  ج -  1

 131395برلم       21191111، تاريخ :  22  2114/9/2-احمد اسماعيل احمد رزق  ج -  2

 72462برلم       21191111، تاريخ :  17  2112/1/16-عبدالستار على دمحم غيط  ج -  3

 72462برلم       21191111، تاريخ :  18  2117/1/16-عبدالستار على دمحم غيط  ج -  4

 72462برلم       21191111، تاريخ :  19  2112/1/16-عبدالستار على دمحم غيط  ج -  5

 72462برلم       21191111، تاريخ :  21  2117/1/16-لى دمحم غيط  جعبدالستار ع -  6

 116826برلم       21191111، تاريخ :  41  2113/1/15-دمحم على شراكى عالم  ج -  7

 116826برلم       21191111، تاريخ :  42  2113/1/15-دمحم على شراكى عالم  ج -  8

 126379برلم       21191111، تاريخ :  36  2112/4/4-ج فوزيه دمحم حلمى عبدالعزيز احمد  -  9

 126379برلم       21191111، تاريخ :  37  2117/4/4-فوزيه دمحم حلمى عبدالعزيز احمد  ج -  11

 113671برلم       21191111، تاريخ :  7  2116/11/3-كامل فرج سليم  ج -  11
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 113671برلم       21191111:  ، تاريخ 8  2111/11/3-كامل فرج سليم  ج -  12

 113671برلم       21191111، تاريخ :  9  2116/11/3-كامل فرج سليم  ج -  13

 99719برلم       21191111، تاريخ :  28  2111/12/11-شريفه عبدالرحيم المشد  ج -  14

 99719 برلم      21191111، تاريخ :  29  2116/12/11-شريفه عبدالرحيم المشد  ج -  15

 111668برلم       21191111، تاريخ :  14  2115/9/6-دمحم عبدالفتاح عبدالحميد خطاب  ج -  16

 111336برلم       21191112، تاريخ :  61  2112/3/13ابراهيم  حلمى  دمحم  المنزالوى  ج/  -  17

 111336برلم       21191112، تاريخ :  62  2117/3/13ابراهيم  حلمى  دمحم  المنزالوى  ج/  -  18

 136975برلم       21191112، تاريخ :  69  2118/8/29-البهلول للرحالت  ج -  19

 134363برلم       21191112، تاريخ :  59  2116/6/8احمد عبدالنبى السيد الجناينى  ج/  -  21

 74129لم   بر    21191112، تاريخ :  72  2117/11/13-مصطفى احمد حسنين الجندى  ج -  21

 132451برلم       21191112، تاريخ :  73  2115/4/11-خميس عبدالغنى خميس جادهللا  ج -  22

 136332برلم       21191112، تاريخ :  65  2117/12/9ابراهيم يسرى عبدالعزيز ابوالعال  ج/  -  23

 112915برلم       21191112، تاريخ :  75  2113/3/1-ابوالعنين  دمحم ابوالعنين مبارن  ج -  24

 112915برلم       21191112، تاريخ :  76  2118/3/1-ابوالعنين  دمحم ابوالعنين مبارن  ج -  25

 112915برلم       21191112، تاريخ :  77  2113/3/1-ابوالعنين  دمحم ابوالعنين مبارن  ج -  26

 112915برلم       21191112، تاريخ :  78  2118/3/1-ابوالعنين  دمحم ابوالعنين مبارن  ج -  27

 136471برلم       21191113، تاريخ :  84  2118/1/21احمد فهمى عطيه بكير  ج/  -  28

 111538برلم       21191113، تاريخ :  111  2115/12/11-حماده هاشم محمود عبدالجواد  ج -  29

 111678برلم       21191113خ : ، تاري 88  2112/5/11-اميمه السيد عطيه عسكر  ج -  31

 111678برلم       21191113، تاريخ :  89  2117/5/11-اميمه السيد عطيه عسكر  ج -  31

 95916برلم       21191113، تاريخ :  91  2114/8/24احمد دمحم احمد خليل  ج/   -  32

 127634برلم       21191113، تاريخ :  683  2112/11/13تامر دمحم الكريونى دمحم الخولى  ج/  -  33

 131332برلم       21191113، تاريخ :  117  2114/1/28عمرو عبدالحليم احمد ابوحمر  ج/  -  34

 124736رلم   ب    21191116، تاريخ :  119  2116/7/9احمد محمود ابواليزيد الخضرى  ج/  -  35

 137344برلم       21191116، تاريخ :  126  2119/1/6حسن دمحم حسن الخولى  ج/  -  36

 123221برلم       21191116، تاريخ :  115  2111/12/18-اشراف انور لطب جمال الدين  ج -  37

 123221م   برل    21191116، تاريخ :  115  2111/12/18-اشراف انور لطب جمال الدين  ج -  38
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 123221برلم       21191116، تاريخ :  116  2115/12/18-اشراف انور لطب جمال الدين  ج -  39

 89537برلم       21191116، تاريخ :  117  2119/118محمود حسن محمود الزيات  ج/  -  41

 89537 برلم      21191116، تاريخ :  118  2114/11/8محمود حسن محمود الزيات  ج/  -  41

 118816برلم       21191116، تاريخ :  111  2118/12/27-هدى سيداحمد عبداللطيف  ج -  42

 81443برلم       21191116، تاريخ :  142  2115/11/3-عبدالمنعم فاروق حسن بلحه  ج -  43

 81443برلم       21191116، تاريخ :  143  2111/11/3-عبدالمنعم فاروق حسن بلحه  ج -  44

 81443برلم       21191116، تاريخ :  144  2115/11/3-عبدالمنعم فاروق حسن بلحه  ج -  45

 111182برلم       21191116، تاريخ :  122  2115/11/29هانم خليل الشحات ديشه  ج/  -  46

 111182برلم       21191116، تاريخ :  123  2111/11/29هانم خليل الشحات ديشه  ج/  -  47

 111182برلم       21191116، تاريخ :  124  2115/11/29هانم خليل الشحات ديشه  ج/  -  48

 92962برلم       21191116، تاريخ :  125  2116/12/1اشرف احمد عباس  ج/  -  49

 129924برلم       21191116، تاريخ :  113  2118/11/12-عماد العفيفى سالم عياد شلبى  ج -  51

 116193برلم       21191118، تاريخ :  161  2112/9/28-يه د/ دمحم سند سالم  جصيدل -  51

 116193برلم       21191118، تاريخ :  162  2117/9/28-صيدليه د/ دمحم سند سالم  ج -  52

 65956برلم       21191118، تاريخ :  151  2118/6/28-مجدى شبل  عبدالمعطى  ابوزيد  ج -  53

 131363برلم       21191118، تاريخ :  147  2119/2/2-سين السيد نور  جنور ح -  54

 121349برلم       21191118، تاريخ :  166  2115/3/19-فاروق ابوالمعاطى دمحم البواللى  ج -  55

 121349برلم       21191118، تاريخ :  166  2115/3/19-فاروق ابوالمعاطى دمحم البوالنى  ج -  56

 125831برلم       21191118، تاريخ :  149  2116/12/14-اطمه المتولى ابراهيم  جف -  57

 94483برلم       21191118، تاريخ :  145  2118/6/5-دمحم عبدالحميد رجب السنطيل  ج -  58

 114991برلم       21191118، تاريخ :  173  2117/4/21-عاطف عبدالخالك خضير  ج -  59

 127759برلم       21191119، تاريخ :  197  2112/12/4مجدى جالل احمد مصطفى  ج/ -  61

 127759برلم       21191119، تاريخ :  198  2117/12/4مجدى جالل احمد مصطفى  ج/  -  61

 129745برلم       21191119، تاريخ :  192  2113/11/8وهيدى اسعد عبدالمادر حسن  ج/  -  62

 129745برلم       21191119، تاريخ :  193  2118/11/8هيدى اسعد عبدالمادر حسن  ج/ و -  63

 118717برلم       21191119، تاريخ :  229  2118/12/1-احمد فؤاد احمد مرسى  ج -  64

 94957برلم       21191119، تاريخ :  228  2118/11/15-ايمان  وديع ابراهيم سليمان  ج -  65
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 118735برلم       21191119، تاريخ :  218  2118/12/13-ابراهيم ابوالمعاطى السيد عمار  ج -  67
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 83525برلم       21191119، تاريخ :  212  1997/1/31دمحم ابراهيم ابراهيم غالى  ج/  -  69

 83525برلم       21191119، تاريخ :  213  2112/1/31دمحم ابراهيم ابراهيم غالى  ج/  -  71

 83525برلم       21191119، تاريخ :  214  2117/1/31دمحم ابراهيم ابراهيم غالى  ج/  -  71

 83525برلم       21191119، تاريخ :  215  2112/1/31دمحم ابراهيم ابراهيم غالى  ج/  -  72

 83525برلم       21191119، تاريخ :  216  2117/1/31دمحم ابراهيم ابراهيم غالى  ج/  -  73

 114561برلم       21191119، تاريخ :  211  2118/9/17-صيدليه جمال  ج -  74

 131228برلم       21191119، تاريخ :  219  2119/1/11 دمحم فتحى عبدالعزيز غريب  ج/ دمحم -  75

 113185برلم       21191111، تاريخ :  254  2116/6/11مبروكه دمحم سيد احمد الفمى  ج/  -  76

 128858برلم       21191111، تاريخ :  238  2118/5/11-دمحم السيد زكى بيومى  ج -  77

 112687برلم       21191111، تاريخ :  241  2118/2/5-احمد دمحم صالح الدين دمحم الرفاعى  ج -  78

 127879برلم       21191111، تاريخ :  233  2118/11/21-هند سيد زكى دسولى  ج -  79

 137111برلم       21191111، تاريخ :  237  2118/9/5-حسن عماره عبدالفتاح عماره  ج -  81

 135685برلم       21191113، تاريخ :  287  2117/5/27-عمرو دمحم عبداللطيف الحصرى  ج -  81

 72442برلم       21191113، تاريخ :  294  2112/1/13-ناجى عبدالغفار على الفمى  ج -  82

 72442برلم       21191113، تاريخ :  295  2117/1/13-ناجى عبدالغفار على الفمى  ج -  83

 117976برلم       21191113، تاريخ :  275  2118/8/2-وليد محمود على اباظه  ج -  84

 129346برلم       21191113، تاريخ :  284  2118/7/16-هانى السيد احمد دمحم محمود شعبان  ج -  85

 137433برلم       21191113، تاريخ :  281  2119/2/11منير احمد احمد عبداللطيف  ج/  -  86

 115142برلم       21191113، تاريخ :  624  2112/5/11-منصور حامد منصور درويش  ج -  87

 116725برلم       21191113، تاريخ :  276  2117/12/31-جالل عبدالحفيظ دمحم زغلول  ج -  88

 116725برلم       21191113، تاريخ :  277  2112/12/31-جالل عبدالحفيظ دمحم زغلول  ج -  89

 116725برلم       21191113، تاريخ :  278  2117/12/31-جالل عبدالحفيظ دمحم زغلول  ج -  91

 131121برلم       21191114، تاريخ :  311  2118/12/22-رامى ابراهيم اسماعيل حموده  ج -  91

 116944برلم       21191114، تاريخ :  317  2114/7/15-حنان دمحم ابواليزيد التطاوى  ج -  92
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 116944برلم       21191114، تاريخ :  318  2119/7/15-حنان دمحم ابواليزيد التطاوى  ج -  93

 116944برلم       21191114، تاريخ :  319  2114/7/15-حنان دمحم ابواليزيد التطاوى  ج -  94

 135359رلم   ب    21191114، تاريخ :  334  2117/3/6-دمحم ابراهيم عبدهللا حميدى  ج -  95

 111129برلم       21191114، تاريخ :  337  2117/2/4-منى دمحم احمد الكاشف  ج -  96

 111129برلم       21191114، تاريخ :  338  2112/2/4-منى دمحم احمد الكاشف  ج -  97

 111129برلم       21191114، تاريخ :  339  2117/2/4-منى دمحم احمد الكاشف  ج -  98

 74479برلم       21191114، تاريخ :  343  1998/1/2-زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ج -  99

 74479برلم       21191114، تاريخ :  344  2113/1/2-زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ج -  111

 74479برلم       21191114، تاريخ :  345  2118/1/2-زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ج -  111

 74479برلم       21191114، تاريخ :  346  2113/1/2-زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ج -  112

 74479برلم       21191114، تاريخ :  347  2118/1/2-زينب عبدالحميد دمحم سعد هللا  ج -  113

 128158برلم       21191114، تاريخ :  319  2118/2/13-سعد سعد عليوه عبدهللا  ج -  114

 125511برلم       21191114، تاريخ :  349  2111/11/1-عبدالجيد عادل عبدالجيد جوهر  ج -  115

 125511برلم       21191114، تاريخ :  351  2116/11/1-عبدالجيد عادل عبدالجيد جوهر  ج -  116

 135548برلم       21191114، تاريخ :  311  2117/422-محمود دمحم امام البرماوى  ج -  117

 126864برلم       21191114، تاريخ :  313  2117/6/25-سامح محمود عبدالمنعم هراس  ج -  118

 134517برلم       21191114، تاريخ :  342  2116/7/21-دمحم ابراهيم دمحم سليم  ج -  119

 94113برلم       21191115، تاريخ :  414  2113/1/18-عثمان عبدالسالم على الزلزوق  ج -  111

 94113برلم       21191115، تاريخ :  415  2118/1/18-عثمان عبدالسالم على الزلزوق  ج -  111

 98522برلم       21191115، تاريخ :  361  2111/5/11-نجوى فتوح دمحم فرج السباعى  ج -  112

 98522برلم       21191115، تاريخ :  361  2116/5/11-نجوى فتوح دمحم فرج السباعى  ج -  113

 114775برلم       21191115، تاريخ :  355  2118/11/17-السيد دمحم ابراهيم الحلوانى  ج -  114

 111166برلم       21191115، تاريخ :  362  2117/1/25-فوزى محمود الدسولى حدوه  ج -  115

 111166برلم       21191115 ، تاريخ : 363  2112/1/25-فوزى محمود الدسولى حدوه  ج -  116

 111166برلم       21191115، تاريخ :  364  2117/1/25-فوزى محمود الدسولى حدوه  ج -  117

 111418برلم       21191115، تاريخ :  378  2115/11/22-سهام دمحم سعيد دمحم الفمى  ج -  118

 111418برلم       21191115، تاريخ :  379  2111/11/22-سهام دمحم سعيد دمحم الفمى  ج -  119
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 111418برلم       21191115، تاريخ :  381  2115/11/22-سهام دمحم سعيد دمحم الفمى  ج -  121

 128778برلم       21191115، تاريخ :  356  2118/4/29-عصام حسن على النمر  ج -  121

 111715برلم       21191115، تاريخ :  365  2116/1/11-وائل ابوزيد ابراهيم لنديل  ج -  122

 96811برلم       21191115، تاريخ :  381  2111/3/29-فراج الجوهرى فراج  ج -  123

 96811برلم       21191115، تاريخ :  382  2115/3/29-فراج الجوهرى فراج  ج -  124

 96811برلم       21191115، تاريخ :  384  2115/3/29-لجوهرى فراج  جفراج ا -  125

 128274برلم       21191115، تاريخ :  371  2118/2/26-استار دويدار  ج -  126

 128274برلم       21191115، تاريخ :  371  2118/2/26-استار دويدار لالستيراد والتوريدات الكهربائيه  ج -  127

 93821برلم       21191115، تاريخ :  393  2117/11/17-السيد السيد الزيات  ج وجدى -  128

 95285برلم       21191115، تاريخ :  373  2119/2/5-حسن عبدالسالم يونس موسى  ج -  129

 95285برلم       21191115، تاريخ :  374  2114/2/5-حسن عبدالسالم يونس موسى  ج -  131

 95285برلم       21191115، تاريخ :  375  2119/2/5-سالم يونس موسى  جحسن عبدال -  131

 114137برلم       21191116، تاريخ :  424  2118/7/27-امل سالم دمحم ابوعصا  ج -  132

 73814برلم       21191116، تاريخ :  427  2117/9/16-عبدهللا دمحم عبدالنبى النجار  ج -  133

 71633برلم       21191116، تاريخ :  417  2111/2/5-بدالنبى المغربى  جمسعد دمحم ع -  134

 71633برلم       21191116، تاريخ :  418  2116/2/5-مسعد دمحم عبدالنبى المغربى  ج -  135

 65913برلم       21191116، تاريخ :  415  2113/6/14-مصطفى عوض مصطفى  ج -  136

 65913برلم       21191116، تاريخ :  416  2118/6/14-مصطفى عوض مصطفى  ج -  137

 65913برلم       21191116، تاريخ :  417  2113/6/14-مصطفى عوض مصطفى  ج -  138

 65913برلم       21191116، تاريخ :  418  2118/6/14-مصطفى عوض مصطفى  ج -  139

 129621برلم       21191116يخ : ، تار 421  2118/8/31-عصام دمحم العزب سيداحمد  ج -  141

 123111برلم       21191117، تاريخ :  447  2115/12/3-سعيد عزت عبدالحميد الزين  ج -  141

 129428برلم       21191117، تاريخ :  471  2118/7/31-دمحم محمود ابوزيد كرم  ج -  142

 121311برلم       21191117، تاريخ :  464  2115/3/14-حليمه فرح دمحم شعالن  ج -  143

 113673برلم       21191117، تاريخ :  454  2115/5/28كمال دمحم فايد  ج/  -  144

 131456برلم       21191117، تاريخ :  451  2119/2/19-احمد ابراهيم دمحم شولى مصطفى  ج -  145

 135734برلم       21191117: ، تاريخ  449  2117/6/11-اشرف عبدالعزيز عبدهللا الطوخى  ج -  146
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 116748برلم       21191117، تاريخ :  445  2114/6/21-ماجده دمحم دمحم ربيع  ج -  148

 128678برلم       21191121، تاريخ :  475  2113/4/13-السيد دمحم احمد بدير  ج -  149

 128678برلم       21191121، تاريخ :  476  2118/4/13-السيد دمحم احمد بدير  ج -  151

 87383برلم       21191121، تاريخ :  475  2118/11/26-حامد كامل حامد سليمان  ج -  151

 136228برلم       21191121، تاريخ :  511  2117/11/7طفه عبدالمنعم كمال المسدى  ج/ وا -  152

 91125برلم       21191121، تاريخ :  517  2111/1/13مارى عبدالمسيح ابراهيم يوسف  ج/  -  153

 91125برلم       21191121، تاريخ :  518  2115/1/13مارى عبدالمسيح ابراهيم يوسف  ج/  -  154

 91125برلم       21191121، تاريخ :  519  2111/1/13مارى عبدالمسيح ابراهيم يوسف  ج/  -  155

 91125برلم       21191121، تاريخ :  511  2115/1/13مارى عبدالمسيح ابراهيم يوسف  ج/  -  156

برلم       21191121، تاريخ :  478  2118/6/21-الهراس للرسومات الهندسيه و اعمال المماوالت المتكامله  ج -  157
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 113861برلم       21191121، تاريخ :  478  2118/6/21-ايمن دمحم حلمى السيد الهراس  ج -  158

 86238برلم       21191121، تاريخ :  474  2118/3/31-عزت ثابت شرموخ جرس  ج -  159

 127469برلم       21191121، تاريخ :  493  2117/11/17محمود ابراهيم السيد ابراهيم ناصف  ج/  -  161

 86873برلم       21191121، تاريخ :  787  2118/8/25-عادل على عبدالعاطى الشافعى  ج -  161

 117736برلم       21191121، تاريخ :  513  2118/6/28-عبدالفتاح على عبدالفتاح شرف الدين  ج -  162

 116851برلم       21191121، تاريخ :  541  2118/6/12-ر  جهانى معوض حبشى النجا -  163

 134825برلم       21191121، تاريخ :  535  2116/11/18-السيد دمحمى السيد على مصطفى  ج -  164

 131745برلم       21191121، تاريخ :  528  2114/4/21-شريفه فرج منير حسين اغا  ج -  165

 131437برلم       21191121، تاريخ :  511  2119/2/17-زى بدر  جاسامه عبدالحميد فو -  166

 54132برلم       21191121، تاريخ :  545  2117/11/21-محاسن السيد الجندى  ج -  167

 128283برلم       21191121، تاريخ :  551  2113/2/27-دمحم عبدالعزيز دمحم وهبه  ج -  168

 128283برلم       21191121، تاريخ :  551  2118/2/27-به  جدمحم عبدالعزيز دمحم وه -  169

 88369برلم       21191121، تاريخ :  541  2119/4/11-محمود السيد عيد ندا  ج -  171

 88369برلم       21191121، تاريخ :  542  2114/4/11-محمود السيد عيد ندا  ج -  171

 115436برلم       21191121، تاريخ :  521  2119/1/4-ج اميمه عبدالغنى اسماعيل الشرلاوى  -  172

 115436برلم       21191121، تاريخ :  521  2114/1/4-اميمه عبدالغنى اسماعيل الشرلاوى  ج -  173
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 115436برلم       21191121، تاريخ :  522  2119/1/4-اميمه عبدالغنى اسماعيل الشرلاوى  ج -  174

 93214برلم       21191121، تاريخ :  533  2112/3/1- المصرى  جدمحم السيد دمحم -  175

 93214برلم       21191121، تاريخ :  534  2117/3/1-دمحم السيد دمحم المصرى  ج -  176

 137338برلم       21191121، تاريخ :  527  2119/1/2-رفعت موسى حسن حسن على  ج -  177

 124112برلم       21191121، تاريخ :  519  2116/4/6-احمد اسماعيل احمد عطا  ج -  178

 119833برلم       21191121، تاريخ :  537  2115/6/11-دمحم احمد دمحم عطيه جاد  ج -  179

 119833برلم       21191121، تاريخ :  538  2111/6/11-دمحم احمد دمحم عطيه جاد  ج -  181

 119833برلم       21191121، تاريخ :  539  2115/6/11-دمحم احمد دمحم عطيه جاد  ج -  181

 118479برلم       21191121، تاريخ :  549  2113/11/18-فتحى عبدالخالك متولى جميل  ج -  182

 118479برلم       21191121، تاريخ :  551  2118/11/18-فتحى عبدالخالك متولى جميل  ج -  183

 131321برلم       21191122، تاريخ :  555  2119/1/26-محمود راشد اسماعيل سويدان  ج -  184

 78942برلم       21191122، تاريخ :  579  2114/12/26-تمادر عبدالعليم فرج عثمان  ج -  185

 112837برلم       21191122، تاريخ :  588  2113/2/23-طارق عبدالستار عارف خليفه  ج -  186

 112837برلم       21191122، تاريخ :  589  2118/2/23-طارق عبدالستار عارف خليفه  ج -  187

 112837برلم       21191122، تاريخ :  591  2113/2/23-طارق عبدالستار عارف خليفه  ج -  188

 127652برلم       21191122، تاريخ :  569  2112/11/15-ناصر ابراهيم عبدالفتاح دمحم حماده  ج -  189

 127652برلم       21191122، تاريخ :  571  2117/11/15-ناصر ابراهيم عبدالفتاح دمحم حماده  ج -  191

 98134برلم       21191122، تاريخ :  598  2116/1/21احمد دمحم محمود مراد  ج/  -  191

 137226برلم       21191122 ، تاريخ : 561  2118/12/2-حمدى لالستيراد والتصدير  ج -  192

 129981برلم       21191123، تاريخ :  627  2118/11/21-رشدى فتحى عبدالمجيد متولى  ج -  193

 134219برلم       21191123، تاريخ :  619  2116/5/5-اسماعيل دمحم اسماعيل الجندى  ج -  194

 115142برلم       21191123يخ : ، تار 623  2117/5/11-منصور حامد منصور درويش  ج -  195

 94398برلم       21191123، تاريخ :  634  2118/5/9-احمد دمحم السيد ابراهيم  ج -  196

 121846برلم       21191123، تاريخ :  629  2115/5/25-ايهاب رفيك فايد دمحم متولى  ج -  197

 128311برلم       21191127خ : ، تاري 686  2118/3/3-سمير السيد احمد العايدى  ج -  198

 137456برلم       21191127، تاريخ :  669  2119/2/18-نيرمين سعد بسخرون سعد  ج -  199
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 77777برلم       21191131، تاريخ :  851  2119/5/29-شركه سمير دمحم كرات وشريكه  ج -  174

 77777برلم       21191131، تاريخ :  851  2114/5/29-كرات وشريكه  ج شركه سمير دمحم -  175

 129777برلم       21191131، تاريخ :  866  2118/11/14شركه محسن جابر وشريكه  ج/  -  176
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