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عن معرض  38215برلم  22192128، لٌد فى  122220222دمحم محمود عبد المعطى السلخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز لطور بملن// محمود عبد المعطى السلخ  --سٌارات ، بجهة : بلتاج 

عن  38229برلم  22192129، لٌد فى  122220222ٌومى عبد الفتاح بٌومى عبد البالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ب -  152

 --مركز المحله الكبرى بملن// هانى دمحم عرنوس عبد العزٌز االشمر  --مصنع نسٌج مٌكانٌكى ، بجهة : بلمٌنا 

عن  38235برلم  22192112، لٌد فى  3522220222ه ،  طارق رمزى عبدالفتاح رسالن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  153

 بملن // احسان عطٌه حسن--طنطا  -مصنع تعبئه وتغلٌف ، بجهة : شارع عباس العماد 

عن مكتبه ،  38262برلم  22192115، لٌد فى  222220222رٌهام عبد المنعم سلٌم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 -كفر الزٌات  --عزبه حسٌبه بملن// مبروكه ابراهٌم بسٌونى غنٌم  - بجهة : شارع صبرى عامر

عن  38322برلم  22192122، لٌد فى  522220222عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد ابوالعٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 هد عبدالسالم عبدالحمٌد سالمبملن // نا--مركز طنطا  -تجارة مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : تلبنت لٌصر 

عن مكتب  38324برلم  22192121، لٌد فى  2222220222ابراهٌم اسماعٌل دمحم الخٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بملن // اسماعٌل دمحم اسماعٌل الخٌوطى--مركز بسٌون  -مماوالت ، بجهة : كفر جعفر 

عن  38318برلم  22192122، لٌد فى  52220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  الصاوى صبحى الصاوى على البنبى  ،  -  157

 بملن // منى دمحم محمود نعمان--مركز كفر الزٌات  -تجارة اكسسوار محمول ، بجهة : لصر ٌغداد 

عن مدشة  38338برلم  22192127، لٌد فى  52220222أحمد طارق عبدالرحمن رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ملن / عبدالرحمن عبدالرحمن رزق --مركز المحله الكبري  -بوب واعالف ومعصرة زٌوت بذرة لطن ، بجهة : نمرة البصل ح

عن تجاره خردوات  38363برلم  22192131، لٌد فى  152220222هبه دمحم السٌد النوٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 زفتى --بده عوض السحت ، بجهة : شارع ابو الحساٌب بملن// دمحم ع

عن تجاره  38272برلم  22192116، لٌد فى  2522220222هند صالح ابراهٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 --مركز لطور بملن// دمحم ابراهٌم العزب  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : صرد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره اخشاب  38166برلم  22192122، لٌد فى  12220222ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام سعد السٌد الطنان -  161

 طنطا --برج الشروق حماد بملن// جمال عبد الغفار ابراهٌم فرج  -، بجهة : شارع الفاتح 

عن  38277لم بر 22192116، لٌد فى  52220222رامس شولى رمضان عبد المجٌد صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 --مركز لطور بملن// مها على عبد الرحمن صمر  --تجاره السٌارات ، بجهة : نشٌل 

 38193برلم  22192126، لٌد فى  12220222بهاء الدٌن صابر عباس سٌد احمد عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 --بد هللا دمحم الجندى مركز زفتى بملن// عبد الفتاح ع --عن مكتبه ، بجهة : مسجد وصٌف 

عن مزرعه  38222برلم  22192128، لٌد فى  512220222دمحم كمال صادق عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 --مركز لطور بملن// السعٌد كمال صادق عماره  --مواشى ، بجهة : ابشواى الملك

عن نجاره  38228برلم  22192129، لٌد فى  252220222،   السٌد دمحم برنس احمد العماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  165

 --مركز طنطا بملن// سامى دمحم بسٌونى العزب  --موبلٌا باب وشبان ، بجهة : مٌت حبٌش المبلٌه 

عن تجاره االسمده  38356برلم  22192132، لٌد فى  522220222دمحم نصر دمحم الممارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 --مركز كفر الزٌات بملن// نصر دمحم الممارى  --بٌدات والبذور والتماوى الزراعٌه ، بجهة : ابٌار والم

عن مكتب رحالت  38264برلم  22192115، لٌد فى  52220222مكتب السعودى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 --سعودى مركز لطور بملن// ابراهٌم حسن على ال --، بجهة : محله مسٌر 

عن  38265برلم  22192115، لٌد فى  122220222ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم الدهراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم الدهراوى --سوبر ماركت ، بجهة : برما

، لٌد فى  52220222رباب دمحم على للمماوالت العامه ونمل وتاجٌر السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   --الحور  -  169

حاره صبرى من طه الحكٌم بملن//  9عن مماوالت عامه ونمل وتاجٌر سٌارات ، بجهة : عمار رلم  38286برلم  22192117

 طنطا --الشناوى دمحم ٌوسف 

عن صٌدلٌه ،  38299برلم  22192122، لٌد فى  122220222د/ مروه ربٌع ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صٌدلٌه -  172

 بملن // سامى السٌد السٌد التوابتى--مركز السنطه  -بجهة : طوخ مزٌد 

عن العاب  38327برلم  22192121، لٌد فى  122220222مجدى حسنى توفٌك دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 بملن // احمد امام عالم احمد--طنطا  -شارع هارون الراشٌد تماطع شارع الصبان 2رٌاضٌه كاراتٌه ، بجهة : 

عن بماله وتموٌن ،  38311برلم  22192121، لٌد فى  52220222عطٌات متولى احمد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ملن // حازم احمد طلبه ابو الخٌرب--مركز بسٌون  -بجهة : كفر نصٌر 

عن معرض  38359برلم  22192132، لٌد فى  52220222حسن على عطٌه الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 --مركز لطور بملن// احمد حسن على عطٌه الكومى  --لتجاره السٌارات ، بجهة : عطفه ابو جندى 

عن ورشه  38366برلم  22192131، لٌد فى  12220222فرد ، رأس ماله ،   اٌمان على السٌد المجاعص  ، تاجر -  174

 --مركز طنطا بملن// عبد الرحٌم دمحم احمد بدٌر  --تصلٌح اجزاء مٌكانٌكٌه ، بجهة : كفر الساحل 

دوات عن تجارة ا 38322برلم  22192123، لٌد فى  252220222زٌنب رزق دمحم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 بلن // مصطفى دمحم على عماره--مركز سمنود  -صحٌه ، بجهة : مٌت عساس 

 38345برلم  22192128، لٌد فى  12220222عبد الهادى مدحت عبد الهادى عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 --مدحت عبد الهادى دمحم عبد الكرٌممركز المحله الكبرى بملن//  --عن مكتب مماوالت وتشطٌب عمارى ، بجهة : محله حسن 

عن تجاره  38244برلم  22192113، لٌد فى  122220222دمحم حمزه عبد الممصود الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 السنطه --محمول ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن// ماهر زٌاده احمد زٌاده 



 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 مخزن  38159برلم  22192122، لٌد فى  512220222، رأس ماله ،  حسن سالم ابراهٌم الدهشان  ، تاجر فرد  -  178

 --مركز زفتى بملن// ٌحٌى ٌوسف ابراهٌم العتر  --لتجاره المعادن ، بجهة : عزبه البدوى المبلٌه 

مماوالت عن  38274برلم  22192116، لٌد فى  1222220222احمد دمحم احمد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

مركز زفتى بملن// رائد ابو الفضل  --وتورٌدات لطع غٌار سٌارات ومعدات لوادر ومالبس جاهزه ومواد بناء ، بجهة : شبرا ملس 

 --موسى سالمان 

عن مكتب مماوالت  38169برلم  22192122، لٌد فى  122220222على جمعه للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 --مركز كفر الزٌات بملن// مسعده دمحم احمد الشنبارى  --كٌبات المعدنٌه ، بجهة : لصر بغداد النشاء التر

عن تصنٌع  38179برلم  22192123، لٌد فى  522220222سلٌمان احمد سلٌمان خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 احمد سلٌمان خالد خلٌل بملن //--مركز كفر الزٌات  -وتجمٌع االخشاب ، بجهة : كفر المحروق 

عن  38196برلم  22192126، لٌد فى  222220222امٌن دمحم امٌن لخدمات المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 بملن // خالد دمحم دمحم هبه--السنطه  -شارع الجمهورٌه  27خدمات محمول ، بجهة : عمار رلم 

عن مطعم  38225برلم  22192128، لٌد فى  122220222أس ماله ،  صالح رجب صالح شاهٌن  ، تاجر فرد ، ر -  183

 --مركز سمنود  بملن// دعاء على عبد هللا  --ماكوالت شعبٌه ، بجهة : الطرٌك السرٌع سمنود المنصوره

 38227برلم  22192129، لٌد فى  5222220222عبد السالم ابراهٌم عبد السالم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة :  --19والمجموعه  6من المجموعه  36عن االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --مركز السنطه بملن// ابراهٌم عبد السالم عٌد منصور هٌكل  --كفر كال الباب 

عن تجاره  38233برلم  22192129، لٌد فى  52220222سماح دمحم عبد المادر بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 --مركز طنطا بملن// احمد المغاورى احمد حجازى  --مستلزمات النحل ، بجهة : شبشٌر الحصه 

عن خدمات محمول ،  38252برلم  22192114، لٌد فى  152220222باسم دمحم دمحم االبٌض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 بملن // عاطف احمد دمحم الفضل--طنطا  -ابه خلف المماولون العرب بجهة : ش رٌاض غر

عن ورشه  38267برلم  22192115، لٌد فى  52220222صفاء عبد الموى عبد الحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 --مركز السنطه بملن// نوال نصر دمحم خضر  --موبٌلٌا ، بجهة : شبرا بٌل 

عن تجاره  38354برلم  22192129، لٌد فى  522220222عبد الرازق مٌتو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم  -  188

 --مركز طنطا بملن// على حامد على على دنٌا  --خامات البالستٌن ، بجهة : اخناواى 

عن مماوالت عامه  38358برلم  22192132، لٌد فى  1252220222دمحم دمحم صادق سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 -لطور  --شارع خلف هللا خلف المستشفى العام بملن// صادق دمحم صادق سالمه  6وتورٌدات مواد البناء ، بجهة : عمار رلم 

عن  38362برلم  22192131، لٌد فى  122220222عبد هللا ابراهٌم عبد هللا دمحم العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 --مركز السنطه بملن// فكرٌه مصطفى ابراهٌم الشاعر --، بجهة : الجعفرٌه مخبز بلدى 

عن مخبز  38367برلم  22192131، لٌد فى  52220222عطٌات عطٌه عبد هللا ابو عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم حسن المغربى  --بلدى ، بجهة : محله مسٌر 

عن مركز  38317برلم  22192122، لٌد فى  222220222ن سالمه عبدالفتاح على امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌما -  192

 -شارع الحفناوى ناصٌه شارع الجالء 2تدرٌب وتخاطب فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

 بملن // زٌنب عبداللطٌف احمد رلٌه--طنطا 

عن  38328برلم  22192123، لٌد فى  2222220222تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 بملن // هٌثم دمحم خلف هللا--طنطا -مماوالت عامه ، بجهة : شارع احمد كمال متفرع من ابن الفارض 



 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 صٌدلٌه ،  38346برلم  22192128، لٌد فى  122220222صٌدلٌه د/ ولٌد ابراهٌم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 --مركز طنطا بملن// عبد الرحٌم محمود ابو شادى  --بجهة : خرسٌت 

عن معرض لتجاره  37652برلم  22192128، لٌد فى  52220222معرض الحنفى للسجاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 --/ دمحم دمحم مصطفى الحنفى مركز زفتى بملن/ --االطارات ، بجهة : ششتا 

عن معرض لتجاره  37652برلم  22192128، لٌد فى  52220222معرض الحنفى للسجاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 --ونشاطه معرض سجاد  --مركز زفتى بملن// دمحم دمحم مصطفى الحنفى  --االطارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شتتا 

عن  38161برلم  22192122، لٌد فى  122220222احمد نصر لتجاره االحذٌه ومالٌها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 طنطا --تجاره االحذٌه ومالٌها ، بجهة : كفر عصام اول طرٌك شوبر بملن// صفٌه ابراهٌم الشناوى 

عن  38183برلم  22192123، لٌد فى  2222220222 اشرف حسن عبدالرحٌم الدعباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  198

 بملن // سامى محمود على الدعباس--مركز زفتى  -بماله ، بجهة : دهتوره 

عن سوبر  38189برلم  22192123، لٌد فى  122220222وائل محمود شبل ابو المجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 // محمود شبل بلتاجى ابو المجدبملن --لطور -ماركت ، بجهة : لطور المحطه 

عن  38222برلم  22192128، لٌد فى  122220222شرٌن احمد ٌسن خلٌل ابو شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 --مركز كفر الزٌات بملن// زكرٌا عٌسوى ابراهٌم ضو  --تجاره ادوات كهربائٌة ، بجهة : كفر المصار 

عن بوفٌه  38227برلم  22192128، لٌد فى  52220222ابو طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شعبان عبد اللطٌف  -  221

 طنطا --تل الحدادي بملن// دمحم شعبان عبد اللطٌف ابو طالب -شارع طلعت البحرى  7، بجهة : 

عن مصنع  38228م برل 22192128، لٌد فى  122220222السٌد احمد ابراهٌم وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

مركز طنطا بملن// السٌد احمد ابراهٌم  --مالبس جاهزه ومفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : حصه برما 

 --وهبه 

 38231برلم  22192129، لٌد فى  1222220222محمود عبد الفتاح ابراهٌم ابو منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 --مركز لطور بملن// منصور عبد الفتاح ابو منصور --ره موبٌلٌا ، بجهة : لطور البلد عن ورشه نجا

عن  38251برلم  22192114، لٌد فى  122220222سعٌد احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مد السٌد عبدالمجٌد رحٌمبملن // اح--مركز بسٌون  -صناعه تعبئه وتغلٌف الدهانات ، بجهة : ابو حمر 

عن  38251برلم  22192114، لٌد فى  122220222سعٌد احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

ناصٌه مسجد  -3بناحٌه برج االمٌره  -صناعه تعبئه وتغلٌف الدهانات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة وتوزٌع دهانات 

 46875المنتزه سجل رلم -عزبه الفلكى  16مٌن مع شارع الصادق اال

عن  4257برلم  22192115، لٌد فى  622220222اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --مركز طنطا بملن// اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان  --مصنع شمع اساس النحل ، بجهة : شبشٌر الحصه 

عن بماله وتموٌن ،  38292برلم  22192117، لٌد فى  5220222 جمال دمحم ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  227

 --مركز السنطه بملن// دمحم حسن دمحم دمحم الدن --بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن  38293برلم  22192117، لٌد فى  252220222اسالم جبر غانم اسماعٌل الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم دمحم عبد هللا شرشٌره --معرض ادوات منزلٌه ، بجهة : كفور بلشاى 

عن مكتب  38295برلم  22192117، لٌد فى  222220222محمود الشافعى ابراهٌم فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 كفر الزٌات --بن عبد العزٌز بملن// سعٌد ابراهٌم حسٌن الخولى شارع عمر  35هندسى ومماوالت ، بجهة : 



 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 تجاره حداٌد  38351برلم  22192129، لٌد فى  52220222حسن السٌد احمد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لطور -وبوٌات ، بجهة : لطور المحطه بجوار الفرن االلى بملن// حسن السٌد احمد عبٌد 

 38361برلم  22192132، لٌد فى  5222220222ء الدٌن عثمان لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عال -  211

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة :  --19والمجموعه  6من المجموعه  36عن االستٌراد ماعدا الفمره 

 طنطا--د داود شارع كفر  عصام بملن// دمحم السٌ 3عمار رلم 

عن  4257برلم  22192115، لٌد فى  622220222اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 -مركز طنطا بملن// اٌمن عبد الفتاح عوض عثمان  --مصنع شمع اساس النحل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبشٌر الحصه 

 --ونشاطه تربٌه وتجاره النحل 

عن مستودع غاز  38328برلم  22192121، لٌد فى  122220222هٌثم دمحم احمد دمحم فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بملن // خالد وسامح فتح هللا مرسى فتح هللا--مركز كفر الزٌات -، بجهة : كفر دٌما 

عن  38324برلم  22192123، لٌد فى  212220222احمد الشحات حافظ دمحم شحاته سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بملن // هدى على عمر احمد على--زفتى  -خدمات المحمول ، بجهة : شارع بركه السبع

عن  38331برلم  22192123، لٌد فى  492220222محمود لبٌب محمود على ابو لوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بملن // منال ابراهٌم لاسم --كفر الزٌات  -الصدٌك  ستودٌو تصوٌر ، بجهة : شارع ابو بكر

عن مزرعه مواشى ،  38344برلم  22192128، لٌد فى  522220222شرف دمحم دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 --مركز لطور بملن// محمود دمحم دمحم شرف  --بجهة : ابشواى الملك 

عن  38348برلم  22192128، لٌد فى  5222220222د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحمن ابراهٌم البوشى فاٌ -  217

شارع ترعه  4والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : عمار رلم  --19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد ماعدا الفمره 

 سمنود --الساحل بملن// دمحم ابراهٌم البوشى فاٌد 

عن تجاره  28712برلم  22192116، لٌد فى  122220222مٌد الجنزورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعد عبد الح -  218

 --مركز لطور بملن// سعد عبد الحمٌد دمحم الجنزورى  --الحدٌد واالسمنت جباسه ، بجهة : الشٌن 

عن تجاره  28712برلم  22192116 ، لٌد فى 122220222دمحم سعد عبد الحمٌد الجنزورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

ونشاطه بٌع --مركز لطور بملن// سعد عبد الحمٌد الجنزورى  --الحدٌد واالسمنت جباسه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الشٌن 

 --لطع غٌار سٌارات 

ن منجد افرنجى ) ع 38281برلم  22192117، لٌد فى  52220222سعد دمحم ٌوسف الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 --مركز السنطه بملن// دمحم عالء على الدٌن النجار  --تنجٌد ودهانات وحفر وزخرفه( ، بجهة : المرشٌه 

برلم  22192121، لٌد فى  1222220222كامل مختار عبد الرحمن عبد الرحمن ملٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

-مركز طنطا بملن// كامل مختار عبد الرحمن عبد الرحمن ملٌحه --ر المنشى المبلى عن مزرعه تربٌه دواجن ، بجهة : كف 38145

- 

عن مزرعه  38162برلم  22192122، لٌد فى  522220222سها متولى عبد الجواد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 --ٌم حسن مركز زفتى بملن// عالء حسن ابراه --الغرٌب  -مواشى ، بجهة : ترعه البحٌرى 

عن عطاره ، بجهة : شبرا  38175برلم  22192123، لٌد فى  52220222عطاره دمحم شتله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بملن // عمرو دمحم عبدالمنعم نوار--مركز طنطا  -النمله 

عن  38198برلم  22192126ى ، لٌد ف 622220222اٌمن عبدالمنعم عبدالممصود رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بملن // دمحم ابراهٌم سٌداحمد النماس --مركز كفر الزٌات -ورشه الومٌتال ، بجهة : ابو عوف 



 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 بماله ، بجهة :  38224برلم  22192128، لٌد فى  122220222سماح دمحم احمد النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 زفتى --اسماعٌل جوده عزبه الحصرى بملن// نجاح الحسٌنى 

عن ورشه  38211برلم  22192128، لٌد فى  122220222وائل السٌد جابر عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم السٌد خلٌل  -مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : دمرو 

عن مصنع رنجه  38222برلم  22192129، لٌد فى  122220222رشا حسن دمحم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 --مركز زفتى بملن// عادل ممدوح فؤاد العرباوى  -، بجهة : كفر الصارم المبلى 

عن تجارة  38249برلم  22192114ٌد فى ، ل 252220222على احمد عبدالمادر الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 بملن // السعٌد مصطفى زهره --مركز المحله الكبرى  -اعالف ، بجهة : كفر حجازى 

عن معرض  38297برلم  22192117، لٌد فى  2222220222مصطفى حسٌن دمحم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 --مركز لطور بملن// عرفه دمحم ابراهٌم فاٌد  --لتجاره السٌارات ومعدات ثمٌله ، بجهة : صرد 

عن ثالجه  8423برلم  22192129، لٌد فى  322220222دمحم منصور عبد الجواد المٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

-واد المٌط حفظ مواد غذائٌه ، بجهة : شارع عبد العزٌز دعبس من شارع الخولى بمنشٌه عبد المنعم رٌاض بملن// منصور عبد الج

 --المحله الكبرى  -

عن ثالجه  8423برلم  22192129، لٌد فى  322220222دمحم منصور عبد الجواد المٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

سكه زفتى بملن// منصور عبد  -حفظ مواد غذائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع عبد العزٌز دعبس من عبد الحمٌد الخولى 

 --ونشاطه تجاره خرده  -المحله الكبرى  --واد المٌط الج

عن تجاره اسمنت  38362برلم  22192132، لٌد فى  152220222دمحم لطب ابراهٌم الحو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 -لطور --ومواد بناء ، بجهة : لطور المحطه بملن// لطب ابراهٌم الحو 

عن  38252برلم  22192114، لٌد فى  322220222هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌه د / مى صالح الدٌن  -  233

 بملن // صالح الدٌن عبدالرازق هالل--مركز زفتى  -صٌدلٌه عامه ، بجهة : سنبو الكبرى 

عن  38261برلم  22192115، لٌد فى  52220222ٌوسف بدوى ٌوسف متولى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 --مركز زفتى بملن// امال فرج اسماعٌل السما  --مات محمول ، بجهة : حنون خد

عن مطعم  38269برلم  22192115، لٌد فى  522220222دمحم مصطفى فتحى دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 طنطا --دمحم عبده السٌد معبد امتداد شارع البحر بملن//  -بٌتزا وفطائر ، بجهة : مول جٌفال شارع ابراهٌم الدسولى 

عن  38238برلم  22192113، لٌد فى  122220222جمعه عبد العزٌز المرسى الزناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد العزٌز المرسى الزناتى نوفل  --ثالجه فواكه ، بجهة : محله المصب 

عن  38276برلم  22192116، لٌد فى  1222220222المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمر عبد الحمٌد ٌوسف -  237

 --مركز لطور بملن// عالء المطب احمد شلبى  --بماله ، بجهة : نشٌل 

عن تجاره  38284برلم  22192117، لٌد فى  522220222محمود السٌد محمود معبدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

كفر --شارع البربرى مع الجبرونى بملن// ابراهٌم احمد ابراهٌم شرف الدٌن  1لخضروات بالجمله ، بجهة : عمار رلم الفاكهه وا

 الزٌات

عن مكتب  38156برلم  22192122، لٌد فى  52220222سومه السباعى عبد المادر الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 --بملن// فتوح دمحم محمود على ابو لٌله مركز السنطه  --رحالت ، بجهة : تطاى 

عن صناعه وتجاره  38172برلم  22192122، لٌد فى  52220222دمحم مجدى دمحم جعٌصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 طنطا--اعالف ، بجهة : حرم المساكن طرٌك الكورنٌش مع السرٌع بملن// مجدى دمحم رٌاض جعٌصه



 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

عن خرازه  38192برلم  22192126، لٌد فى  52220222داود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبد المادر  -  241

 --مركز لطور بملن// دمحم محمود عبد المادر داود  --البالستٌن ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن تجاره  38213م برل 22192128، لٌد فى  122220222رشاد محمود دمحم ابو عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 --مركز بسٌون بملن// محمود دمحم دمحم ابو عالم  --السٌارات ، بجهة : كتامه 

عن تجاره  38219برلم  22192129، لٌد فى  322220222محمود سٌد احمد دمحم االصفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 --الزٌات بملن// ماهر عبد الحمٌد احمد جامع  مركز كفر--لطع غٌار موتوسٌكالت وتوكتون ، بجهة : اكوه الحصه 

عن تجارة خردوات  38236برلم  22192112، لٌد فى  322220222ولٌد دمحم بخٌت عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بملن // سحر دمحم على الفار --السنطه  -، بجهة : شارع بورسعٌد 

عن  38325برلم  22192121، لٌد فى  12220222فرد ، رأس ماله ،   احمد الصاوى دمحم عبدالمجٌد طه  ، تاجر -  245

 بملن // راوٌه الصاوى دمحم عبدالمجٌد طه--مركز كفر الزٌات  -مماوالت ، بجهة : الدلجمون 

عن بماله  36289برلم  22192122، لٌد فى  52220222مصطفى صالح زكى احمد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

بملن // --المحله الكبرى  -عزبه ابودراع  -بناحٌه ش زعٌر  -ن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب مماوالت عامه وتموٌ

 صالح زكى احمد البنا

عن بماله  36289برلم  22192122، لٌد فى  52220222مصطفى صالح زكى احمد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 بملن //ورثه صالح زكى احمد البنا --المحله الكبرى  -امام سوق الجمله -سعد زغلول  وتموٌن ، بجهة : شارع

عن تجاره  38327برلم  22192123، لٌد فى  212220222دمحم عبدهللا نعمان الشناوى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 عامربملن// وجٌه دمحم المنشاوى  --مركز السنطه  -دهانات ، بجهة : تطاى 

عن بماله ، بجهة  38334برلم  22192123، لٌد فى  52220222اٌهاب عوض الدمحمى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 بملن // مجدى ابراهٌم دمحم احمد حسٌن--مركز السنطه  -: المرشٌه 

عن تجاره  38369برلم  22192131، لٌد فى  1522220222محمود رافت عبد الخالك عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 السنطه --شارع عطفه توفٌك سالمان من بورسعٌد بملن// رافت عبد الخالك عبد هللا عمل  2مالبس جاهزه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجارة لطع غٌار  38335برلم  22192123، لٌد فى  52220222احمد دمحم دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 بملن // عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح--طنطا -الجالء -الكاكوال  25ش حسن طه من ش 13ت ، بجهة : سٌارا

عن تجارة لطع  38336برلم  22192127، لٌد فى  322220222سامح ابراهٌم دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ملن / ابراهٌم دمحم شحاته --الزٌات  كفر -غٌار واكسسوار السٌارات ، بجهة : شارع السلخانه البحري 

عن  38341برلم  22192127، لٌد فى  252220222عبد هللا مصطفى عبد الرسول والى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 --مركز السنطه بملن// عبد هللا مصطفى عبد الرسول والى  --صناعه موبلٌات من الخشب ، بجهة : الرجبٌه 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 -عمر سعد وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال المناجم والمحاجر فى استخراج واستغالل الخامات المعدنٌه ) رمل زجاجى  -  1

اكسٌد  -ملح  -بازلت  -تلن  -كرومٌت  -بنتوانٌت  -حجر جٌرى  -ماجنزٌت  -رخام وجرانٌت  -الباٌت  -فلسبار  -جبس  -كاولٌن 

، عن المٌام  38347برلم  22192128،لٌدت فى  1222220222كاورنز (  ،رأس مالها    - كربونات كالٌسٌوم -حدٌد طفله 

رخام  -الباٌت  -فلسبار  -جبس  -كاولٌن  -باعمال المناجم والمحاجر فى استخراج واستغالل الخامات المعدنٌه ) رمل زجاجى 



 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

كاورنز  -كربونات كالٌسٌوم  -اكسٌد حدٌد طفله  -ملح  -بازلت  -تلن  -كرومٌت  -بنتوانٌت  -حجر جٌرى  -ماجنزٌت  -وجرانٌت 

 --مركز السنطه بملن// هانم ناجى عبد المعطى السٌد  --( ، بجهة : عزبه الخطٌب 

 22192128،لٌدت فى  2222220222مؤمن مصطفى زكى الشرٌف وشركاؤه   شركة  ،  سوبر ماركت  ،رأس مالها    -  2

 --شارع ابو بكر الصدٌك من رٌاض غرابه بملن// مؤمن مصطفى زكى الشرٌف  6هة : ، عن سوبر ماركت ، بج 38349برلم 

 طنطا

طارق ابراهٌم دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،   مصنع خلط وتعبئه العطور والمنظفات الصناعٌه ومستحضرات التنظٌف  -  3

، عن مصنع خلط  38229برلم  22192128،لٌدت فى  752220222والتلمٌع ومستحضرات التجمٌل والبخور  ،رأس مالها   

مٌت  -وتعبئه العطور والمنظفات الصناعٌه ومستحضرات التنظٌف والتلمٌع ومستحضرات التجمٌل والبخور ، بجهة : عزبه العرب 

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم دمحم السٌد مبارن  -الشٌخ 

وتوزٌع وتصدٌر االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمستحضرات شركه وفاء دمحم عبدالهادى فرج وشركاها   شركة  ،  تجارة  -  4

الطبٌه والتجمٌل والتشخٌصٌه والمطهرات والمبٌدات والمنظفات والمكمالت الغذائٌه والمواد الغذائٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر  

وٌه البشرٌه والبٌطرٌه ، عن تجارة وتوزٌع وتصدٌر االد 38312برلم  22192121،لٌدت فى  12222220222،رأس مالها   

والمستحضرات الطبٌه والتجمٌل والتشخٌصٌه والمطهرات والمبٌدات والمنظفات والمكمالت الغذائٌه والمواد الغذائٌه وتصنٌع كل ما 

 بملن // محمود رفاعى سعد عبدهللا--طنطا  -سبك لدى الغٌر ، بجهة : ش المطب عبدهللا من ش الحكمه 

   ــــــــــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22192121، وفى تارٌخ    28316امل عبد السالم عبد المحسن عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 زاله التجاره نهائٌاالسجل  اعت

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    6241دمحم رجب علً ابوسالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اعتزاله التجاره نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   22192122، وفى تارٌخ    14715على عبدالحمٌد على الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192122، وفى تارٌخ    33653الحاوى لتورٌد باب وشبان واعمال نجاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2219/1/2فى  26محو/شطب السجل  الغاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    36672سبك لٌده برلم :  دمحم عبد المجٌد حامد خفاجى  ،  تاجر فرد  ،    - 5

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192122، وفى تارٌخ    18282صالح عوفه صالح عوفه االعمً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل



 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

تم محو/شطب السجل     22192123، وفى تارٌخ    18569لٌل بخاتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هٌام محمود دمحم خ   - 7

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192126، وفى تارٌخ    21529تامر رضوان عبد الحمٌد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192126، وفى تارٌخ    25317سعٌده ابراهٌم العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192126، وفى تارٌخ    442وائل صابر عباس سٌد احمد عبدربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ه التجاره نهائٌاالسجل  اعتزال

تم محو/شطب    22192126، وفى تارٌخ    1367عبد الباسط هاشم السٌد الصٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192128، وفى تارٌخ    36526مصطفى ابراهٌم عبد الغفار عبد العاطً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192129، وفى تارٌخ    23222السٌد احمد دمحم سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192129، وفى تارٌخ    32764ٌاسر عبد هللا ابو المجد عرٌضه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192112، وفى تارٌخ    24453محمود مصطفى رمضان احمد رمٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192112، وفى تارٌخ    33226اسماء السٌد دمحم ابراهٌم معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192112، وفى تارٌخ    36486على الغمرى سٌد احمد ابو هجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 ل  اعتزاله التجاره نهائٌاالسج

تم محو/شطب السجل     22192113، وفى تارٌخ    16229عزت احمد دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 اعتزاله التجاره نهائٌا

/شطب السجل  تم محو   22192113، وفى تارٌخ    36722دمحم حلمى احمد االلفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192113، وفى تارٌخ    34855دمحم منصور محمود ابو العزم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192113، وفى تارٌخ    35946عبدالعزٌز ابراهٌم على ابو المعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192114، وفى تارٌخ    22369عبدالرحمن دمحم عبدالهادى عٌسوى ابورٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192114، وفى تارٌخ    31358،  سبك لٌده برلم :  لدرٌه مكاوى عمر مكاوى  ،  تاجر فرد    - 23

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل     22192115، وفى تارٌخ    12668دمحم مرسى دمحم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192115، وفى تارٌخ    32453تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  وفٌمه على حسن رسالن  ،    - 25

 وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     22192115، وفى تارٌخ    2412دمحم دمحم عبدالمعطى رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 اعتزاله التجاره فى هذا المحل

تم محو/شطب السجل     22192115، وفى تارٌخ    18273مرسى لطب مرسى شتا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تارٌخ    7توحٌدة محمود رمضان ابو الخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 التجاره نهائٌا اعتزاله

تم    22192116، وفى تارٌخ    26919مصطفى احمد عبد الحلٌم عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192116، وفى تارٌخ    32234جابرعبد الحافظ دمحم النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 وفاه التاجر الى رحمه هللا وتعالى

تم محو/شطب    22192117، وفى تارٌخ    1562طارق السعٌد ابراهٌم السجٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل

تم محو/شطب السجل     22192117، وفى تارٌخ    23117برلم :  اٌمان سٌد بكرى سٌد برانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 32

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    7624ناصر امٌن مرعً ماضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    18414،  سبك لٌده برلم :   متولى ابراهٌم متولى الفمى  ،  تاجر فرد   - 34

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    22192122، وفى تارٌخ    32555محمود الدكرورى عبدالعزٌز مصرٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    26731الزناتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  على احمد دمحم   - 36

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره    22192122، وفى تارٌخ    26731على كافٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تارٌخ    12712هٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعد دمحم ابرا   - 38

 اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تارٌخ    28149مهند دمحم عبد اللطٌف عجوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192122، وفى تارٌخ    3972مٌشٌل عزٌز جرجس سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب    22192122، وفى تارٌخ    33528منى دمحم البدرى على عطٌه عناره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 له التجاره نهائٌاالسجل  اعتزا

تم    22192123، وفى تارٌخ    4261عبدالمنصف عبدالمنصف السعٌد عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   22192123، وفى تارٌخ    37426على سعٌد على شمس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192123، وفى تارٌخ    34585عبد التواب دمحم ابراهٌم ابو طالب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192127، وفى تارٌخ    24126خالد مصطفى عبد السالم الملٌبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192127، وفى تارٌخ    9194ٌحٌى حلمى دمحم الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 له التجاره نهائٌااعتزا

تم محو/شطب السجل     22192127، وفى تارٌخ    12235ابراهٌم نبٌه دمحم ابوسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 اعتزال التجارة نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   22192127، وفى تارٌخ    11227عماد عٌسى احمد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192127، وفى تارٌخ    25322دمحم احمد فتوح البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 اعتزال التجارة نهائٌا

حو/شطب السجل  اعتزال تم م   22192127، وفى تارٌخ    25322ماركت البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192128، وفى تارٌخ    9199دمحم على عبدالعال سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192128ٌخ ، وفى تار   27176امٌنه اسماعٌل محمود الفرارجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192132، وفى تارٌخ    22311ناصر رشاد دمحم عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192131، وفى تارٌخ    24621برلم :  عبد المادر عبد المادر طه طعٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 54

 السجل  الغاء المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    36673دمحم الدسولى دمحم الجمٌزى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    19526،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عبد هللا ابراهٌم حامد     - 56

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22192131، وفى تارٌخ    6266مصطفً شعبان ٌوسف حبٌشً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    22192131، وفى تارٌخ    34947ٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هاله دمحم س   - 58

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    3228اسامه دمحم عبدالسٌد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    35179دمحم عبد السالم السٌد الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    12322الجوهري للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ائٌااعتزاله التجاره نه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   21294ابو النجا لتجارة الهداٌا بالجمله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192121وفً تارٌخ ،   5728دمحم شحاته على دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  22192121وفً تارٌخ ،   34282عزه زكى محمود االدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   28327منصور منصور عبد هللا دمحم بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192121وفً تارٌخ ،   26625دمحم فتحى دمحم الشبٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   622220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192121رٌخ ، وفً تا  37648برٌن عبد السالم ابراهٌم عبد السالم عبد الجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   2222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   37935هشام عبد المنعم عبد البالى شكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   512220222ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   27194دمحم سعد ابراهٌم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   27194دمحم سعد لبٌه لوزام العطاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22192122وفً تارٌخ ،   32258صبرى سٌد دمحم حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   38299ابتسام شبل ابراهٌم شبل لبن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 ٌه جن  2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   18282صالح عوفه صالح عوفه االعمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122،  وفً تارٌخ  15163دمحم نبٌه عبدالعظٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1512220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   4245عبدالرسول دمحم مسلم لطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192123وفً تارٌخ ،   29555ٌاسر دمحم عبد الرحٌم دمحم احمد سلٌمان ابو على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   252220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192123وفً تارٌخ ،   3785برلم اٌمن طه ٌوسف بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  16

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123وفً تارٌخ ،   27367حسنى السٌد لمر الدوله على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   32222220222ال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   22192126وفً تارٌخ ،   22629دمحم عبد الهادى ٌوسف شرف الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   32222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192126وفً تارٌخ ،   35223اجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عبد النبى عٌد دمحم جسرها  ت -  19

 جنٌه   222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192126وفً تارٌخ ،   14124زكى ابوالفتوح زكى الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   3222220222ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192126وفً تارٌخ ،   34141مصطفى جمال سعد خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192126وفً تارٌخ ،   23197فرد ،، سبك لٌده برلم احمد فهمى محمود عبده  تاجر  -  22

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192126وفً تارٌخ ،   31125رمضان لتجاره االدوٌه البٌطرٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   522220222شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192126وفً تارٌخ ،   6279غبلاير جرجس غبلاير النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   3222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192126وفً تارٌخ ،   29129لجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم العشرى الدمحمى ا -  25

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  22192126وفً تارٌخ ،   6928صالح عبدالنبى عبدالعاطى عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192126وفً تارٌخ ،   15465صالح رمضان رمضان الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   22224 عبد العزٌز محروس عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد دمحم -  28

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

دٌل رأس المال , وصف تم تع  22192128وفً تارٌخ ،   28828سحر دمحم عبد الفتاح ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   2337مسعد ابراهٌم ابراهٌم ابو هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

  جنٌه  1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192128وفً تارٌخ ،   32942عبد هللا مسعود نجم نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128 وفً تارٌخ ،  25259السٌد عبد الجٌد عبد الجٌد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192128وفً تارٌخ ،   25259رضوان لتجاره وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   1222220222أس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192128وفً تارٌخ ،   36566البنا للتجاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   512220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192128خ ، وفً تارٌ  38286هٌام فتوح فتوح حشاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   212220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192128وفً تارٌخ ،   22829احمد دمحم دمحم فتح هللا عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   2222220222،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   35895حنان محمود مصطفى عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192129وفً تارٌخ ،   416سامى اسماعٌل سالم الباجورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192129وفً تارٌخ ،   4522هشام السٌد دمحم الخضراوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   512220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192129وفً تارٌخ ،   6253دمحم فرج محمود عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 نٌه ج  2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192129وفً تارٌخ ،   36446عماد عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192129فً تارٌخ ، و  27617مصطفى دمحم ابراهٌم الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   52220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192112وفً تارٌخ ،   37558حسن ٌوسف جابر ٌوسف الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   1222220222ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192112وفً تارٌخ ،   5497صالح النهطاوي لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192112وفً تارٌخ ،   5497د ،، سبك لٌده برلم صالح النهطاوى لتجارة السٌارات والممطورات  تاجر فر -  45

 جنٌه   2522220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال   22192112وفً تارٌخ ،   23532عبدالسالم عبدالمولى عبدالسالم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5222220222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192112وفً تارٌخ ،   26522ٌوسف السٌد ٌوسف عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192112وفً تارٌخ ،   32211زالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى دمحم البٌومى الغ -  48

 جنٌه   622220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل ت  22192113وفً تارٌخ ،   24291عبده االمٌر عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   2222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192113وفً تارٌخ ،   24612عالء عبد الرحمن عبد الوهاب شادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   522220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192113وفً تارٌخ ،   35778عمرو فتحى ابراهٌم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   62220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192113وفً تارٌخ ،   12225غاده عبداللطٌف على خاطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192113وفً تارٌخ ،   35242احمد جمال عبد الحكٌم ابو نجله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192113وفً تارٌخ ،   3826عبده دمحم الششتاوى السلخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114تارٌخ ، وفً   5787بالل مجدي حسٌن شولً السمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192114وفً تارٌخ ،   11689جمال محمود عوض ٌحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114وفً تارٌخ ،   17226ٌاسر عبد العزٌز المصلحى مملد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114وفً تارٌخ ،   23923احمد نجٌب عبد العزٌز العجورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114وفً تارٌخ ،   19915مروه صالح محمود دمحم ابو عبٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   5222220222لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192114وفً تارٌخ ،   26288حسام نظمى دمحم الحمزاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   512220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114وفً تارٌخ ،   36649ه برلم عٌد عبد العاطى رٌاض صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  61

 جنٌه   322220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192114وفً تارٌخ ،   37136صٌدلٌه د/ امٌره احمد فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   422220222لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا



 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 تعدٌل رأس المال , وصف   22192115وفً تارٌخ ،   3578دمحم صالح العزب الشرلاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192115وفً تارٌخ ،   11111سبك لٌده برلم نورا دمحم ابراهٌم المنصورى  تاجر فرد ،،  -  64

 جنٌه   1522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192115وفً تارٌخ ،   1921دمحم دمحم احمد خٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   1222220222لمال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192115وفً تارٌخ ،   22897السٌد عبد هللا جبر حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192116وفً تارٌخ ،   22674دمحم على مصطفى على حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   722220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192116وفً تارٌخ ،   22674دمحم على مصطفى على حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   722220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192116وفً تارٌخ ،   34776اٌمن على عبدالجواد حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192116وفً تارٌخ ،   23646عماد متولى محمود عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192116ارٌخ ، وفً ت  13277السٌد احمد السٌد احمد عبدالوهاب شرف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   5222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192116وفً تارٌخ ،   3217معرض الحاجه لتجارة السٌارات والممطورات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   252220222ٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   22192116وفً تارٌخ ،   3217المرسى الشحات المرسى الحاجه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   252220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192116وفً تارٌخ ،   3217لٌده برلم  معرض الحاجه لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك -  74

 جنٌه   252220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192116وفً تارٌخ ،   31324رفعت ابراهٌم حسانٌن على هنٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   5222220222ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192117وفً تارٌخ ،   21221اسامه سعد مرسى حوٌط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192117وفً تارٌخ ،   32722بك لٌده برلم نادره فتحى مصطفى دراز  تاجر فرد ،، س -  77

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192117وفً تارٌخ ،   29942كارم كرم ابراهٌم شرٌف نوار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   422220222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   22192117وفً تارٌخ ،   36236عماد عبد الفتاح ابراهٌم عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   6222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 تعدٌل رأس المال , وصف   22192117وفً تارٌخ ،   33798تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  رضا محمود خلٌل الشٌخ  -  82

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192117وفً تارٌخ ،   3491احمد شولً عبدالحمٌد السٌد سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   1222220222صف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال ,   22192117وفً تارٌخ ،   1562طارق السعٌد ابراهٌم السجٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   752220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192117وفً تارٌخ ،   29336زٌز ابراهٌم ناصف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن عبد الع -  83

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  22192117وفً تارٌخ ،   29849شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   3222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   12449فٌصل عبدالجواد دمحم سمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   32868عبد هللا دمحم محمود شدٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   33922ربٌع ابراهٌم محمود الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   34712احمد العشماوى لتجارة االخشاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   4222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192122وفً تارٌخ ،   23622ماهر طلعت دمحم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192121وفً تارٌخ ،   22336ماجد دمحم نصر موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   512220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   38279محمود عادل السٌد الشهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 ٌه جن  522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22192121وفً تارٌخ ،   26799عبد الرءوف دمحم عبد الرءوف عبد الغنى الزغبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   5222220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192121وفً تارٌخ ،   1666فاطمه محروس السٌد عمارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   552220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   31786عبد الجواد سعد السٌد عبده بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   1522220222صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس   22192121وفً تارٌخ ،   34874اٌمان عز الدٌن حسن احمد الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   2522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   21966حنان عاطف عبد الباسط دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   122220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22192122وفً تارٌخ ،   35728دمحم صبحى غرٌب جرٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   32135شرٌف دسولى لتصنٌع االعالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 ٌه جن  12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123وفً تارٌخ ،   34363عبد هللا حامد مصطفى الزغبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192123وفً تارٌخ ،   38288توفٌك توفٌك دمحم الفرت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192123وفً تارٌخ ،   8827خالد السعٌد دمحم المصري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123وفً تارٌخ ،   17739نور رمضان معوض ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123،  وفً تارٌخ  35895حنان محمود مصطفى عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   212220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192123وفً تارٌخ ،   36721احمد عصام الدٌن عبد الموى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   5222220222له ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس   22192127وفً تارٌخ ،   38322عبدالبارى عبدالعلٌم دمحم احمد حبلص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   212220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   26927ده برلم حمدى ابراهٌم فرج الدهشان  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  126

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   37186احمد عبد الفتاح على جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   522220222رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   6583مصطفً الزغبً سعد رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   322220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192128وفً تارٌخ ،   38262سبك لٌده برلم على على ابراهٌم الدٌب  تاجر فرد ،،  -  129

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   29578بدر لتجاره لطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   32989اٌهاب جورج منٌر ابراهٌم عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   37394جٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى السٌد عبدالمحسن ع -  112

 جنٌه   2522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, تم تعدٌل رأس المال   22192128وفً تارٌخ ،   28784مرٌم محمود ابراهٌم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 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 تعدٌل رأس المال , وصف   22192128وفً تارٌخ ،   12296نصر دمحم موسً نمله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192128وفً تارٌخ ،   21497ٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سعٌد لطب سعٌد فا -  115

 جنٌه   6222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, تم تعدٌل رأس المال   22192129وفً تارٌخ ،   38222شرٌن احمد ٌسن خلٌل ابو شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192129وفً تارٌخ ،   35373رمضان الجٌوشى عبد الفتاح نور الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   212220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192129وفً تارٌخ ،   17264ٌسرى عاطف سلٌمان دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   3522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192132وفً تارٌخ ،   22281دمحم دمحم السٌد رامون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   15222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22192132وفً تارٌخ ،   13993الغمرى للرحالت واالستثمار العمارى والمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   1222220222صبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً تارٌخ   13993مؤسسه الغمرى للهندسه والتشٌٌد والبناء واالستثمار العمارى والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192132، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192132وفً تارٌخ ،   35863دمحم دمحم عثمان احمد جمٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192132وفً تارٌخ ،   37222محمود ابراهٌم حلمى سعدون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   1522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192132وفً تارٌخ ،   22674دمحم على مصطفى على حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192132وفً تارٌخ ،   22674دمحم على مصطفى على حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   29224احمد دمحم عطٌه البمرى بحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   5222.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   36759احمد محمود حسٌن النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131ٌخ ، وفً تار  15293امال دمحم عبدالوهاب موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   29632مصطفى محمود نصر توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   552220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192131وفً تارٌخ ،   32558منى عبد الغنى شهاب عبد الغنى شهاب السما  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   22222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 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 تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   24621سبك لٌده برلم عبد المادر عبد المادر طه طعٌمه  تاجر فرد ،،  -  131

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192121ً تارٌخ وف 38142لمر جاد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد جاد دمحم جاد  -بنوفر 

تم تعدٌل العنوان ,  22192121وفً تارٌخ  38152عالء عبد العزٌز دمحم دمحم ابو عضمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 طنطا--ع البحر بجوار البنن المطرى بملن// اسامه وسعٌد رفعت دمحم الكرٌدى شلبى وصف الـتأشٌر:   ، مدخل طرٌك شوبر م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38144احمد اشرف عبد العلٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 -- لاسم مركز السنطه بملن// سمٌر عبد العلٌم عواد دمحم --الـتأشٌر:   ، بلوس الهوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38152فرج حسانٌن ابراهٌم هزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 --مركز السنطه بملن// جمالت عطا عبد الهادى سٌد احمد  --الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  38147شعبان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 --مركز السنطه بملن// محمود ٌاسٌن حسن على شعبان  --، تاج العجم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38148رضا شعبان زكى السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 --كز بسٌون بملن// شعبان زكى السعدنى مر --الـتأشٌر:   ، المضابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38143المنسى ابراهٌم شحاته دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 --مركز لطور بملن// السٌد صالح السٌد المهر --الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  38149سبك لٌده برلم     هشام دمحم بدراوى لبن ، تاجر فرد ،  -  8

 --مركز لطور بملن// سومه محمود دمحم لبن  --، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  33839دمحم ابراهٌم عبد هللا ابورٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 --عدٌل اسم المالن بجعله بملن// دمحم ابراهٌم عبد هللا ابو رٌه الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38153عماد عبد الحلٌم ٌوسف الكالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 --مركز طنطا بملن// عبد الحلٌم ٌوسف عبد الحلٌم الكالف --الـتأشٌر:   ، شمرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38146عبد هللا صالح صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع الروضى بملن// صالح حسن على الحمامصى 

تم تعدٌل  22192121فً تارٌخ و 38145كامل مختار عبد الرحمن عبد الرحمن ملٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 --مركز طنطا بملن// كامل مختار عبد الرحمن عبد الرحمن ملٌحه --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر المنشى المبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  38151دمحم ٌوسف دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 --مركز كفر الزٌات بملن// عاشور ٌوسف دمحم حجاج  --ج ، ابٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38141محمود على احمد مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 --مركز السنطه بملن// فوزى عبد العظٌم دمحم فاٌد  --الـتأشٌر:   ، مسهله 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192121وفً تارٌخ  38154لخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الغفار احمد ا -  15

 طنطا--الـتأشٌر:   ، شارع صالح الدٌن االٌوبى متفرع من الطرٌك السرٌع بملن// احمد رابح حامد على 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  38171اسماعٌل احمد عبد المطلع عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 طنطا --وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابن الفارض مع مصطفى كامل بملن// مجدى عبد اللطٌف السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  28594دمحم دمحم السٌد احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

عنوان بجعله شارع صبرى ٌونس من شارع الكنٌسى طرٌك المعهد الدٌنى طرٌك الجابرٌه بملن// ٌاسر دمحم الـتأشٌر:   ، تعدٌل ال

 -المحله الكبرى  --السٌد احمد شتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38265دمحم حسن سٌد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 --مركز زفتى بملن// حسن سٌد احمد حسن شلبى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عزبه البدوى المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  17822ه برلم    محمود صبحى محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  19

المحله  --منشٌه البكرى بملن// تاٌب دمحم عبد الرحمن تاٌب  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع حمزه ابن عبد المطلب 

 -الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122ً تارٌخ وف 18282صالح عوفه صالح عوفه االعمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -المحله الكبرى  --شارع الشهاوى المبلى بملن// ابراهٌم ابراهٌم عبد الحافظ  9وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 تم تعدٌل العنوان , 22192122وفً تارٌخ  18282صالح عوفه صالح عوفه االعمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، الٌـــــوجـــــد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38158منال صالح سٌد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز لطور بملن// دمحم عبد العزٌز دمحم شبل  --الـتأشٌر:   ، حوٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38162سبك لٌده برلم      سها متولى عبد الجواد شاهٌن ، تاجر فرد ، -  23

 --مركز زفتى بملن// عالء حسن ابراهٌم حسن  --الغرٌب  -الـتأشٌر:   ، ترعه البحٌرى 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22192122وفً تارٌخ  28594دمحم دمحم السٌد احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع صبرى ٌونس من شارع الكنٌسى طرٌك المعهد الدٌنى طرٌك الجابرٌه بملن// ٌاسر دمحم 

 -المحله الكبرى  --السٌد احمد شتا 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22192122وفً تارٌخ  38166عصام سعد السٌد الطنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 طنطا --برج الشروق حماد بملن// جمال عبد الغفار ابراهٌم فرج  -الـتأشٌر:   ، شارع الفاتح 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  38161احمد نصر لتجاره االحذٌه ومالٌها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 طنطا --براهٌم الشناوى وصف الـتأشٌر:   ، كفر عصام اول طرٌك شوبر بملن// صفٌه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38167احمد مجدى عبد الجواد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 --مركز السنطه بملن// اشرف محمود محمود الشٌخ  -الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  37935د ،  سبك لٌده برلم    هشام عبد المنعم عبد البالى شكر ، تاجر فر -  28

 بنفس العنوان  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// هشام عبد المنعم عبد البالى شكر 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22192122وفً تارٌخ  38159حسن سالم ابراهٌم الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 --مركز زفتى بملن// ٌحٌى ٌوسف ابراهٌم العتر  --الـتأشٌر:   ، عزبه البدوى المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38162الحبال لتجاره االدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -- احمد دمحم ابو هندى مركز طنطا بملن// دمحم --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 



 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 تعدٌل العنوان  22192122وفً تارٌخ  38168ابراهٌم مساعد ابراهٌم مساعد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --مركز بسٌون بملن// لطب ابراهٌم مساعد زٌن الدٌن  --, وصف الـتأشٌر:   ، كتامه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192122وفً تارٌخ  27194،  سبك لٌده برلم     دمحم سعد ابراهٌم عمر ، تاجر فرد -  32

ثان  --الجالء بملن// دمحم جابر دمحم مرسى بركات  25شارع عبد المطلب ابو مندور من شارع  1، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

 -طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  27194لٌده برلم     دمحم سعد لبٌه لوزام العطاره ، تاجر فرد ،  سبك -  33

الجالء بملن// دمحم جابر دمحم مرسى  25شارع عبد المطلب ابو مندور من شارع  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

 -ثان طنطا  --بركات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38156برلم     سومه السباعى عبد المادر الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  34

 --مركز السنطه بملن// فتوح دمحم محمود على ابو لٌله  --الـتأشٌر:   ، تطاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  21425شرٌف دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --مركز السنطه بملن// نادٌه انور خلٌل مصطفى  --دٌل العنوان بجعله شارع الجالء طرٌك طنطا السنطه شبرا بٌل الـتأشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38165محمود عبده عٌسوى ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 --ه عٌسوى عبد الفتاح ابورٌه مركز لطور بملن// عبد --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  32849دمحم محمود باشا دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ول طنطا ا --كفر عصام بملن// مٌمونه عبد الرحٌم دمحم الجوهرى  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع عبد الرحٌم الجوهرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192122وفً تارٌخ  38169على جمعه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 --مركز كفر الزٌات بملن// مسعده دمحم احمد الشنبارى  --، لصر بغداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38163عواد دمحم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم ابراهٌم الشناوى --الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38164احمد شعبان عبد الشافى حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 --طا بملن// شعبان عبد الشافى السٌد حواش مركز طن --الـتأشٌر:   ، صنادٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  28244سعٌد صبحى شرف الدٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// جمال عباس ابراهٌم داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38172سبك لٌده برلم     دمحم مجدى دمحم جعٌصه ، تاجر فرد ،  -  42

 طنطا--الـتأشٌر:   ، حرم المساكن طرٌك الكورنٌش مع السرٌع بملن// مجدى دمحم رٌاض جعٌصه

صف تم تعدٌل العنوان , و 22192122وفً تارٌخ  38155حسام دمحم دمحم لطب لرلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد دمحم لطب ابو العال لرلش  --الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  38157الكومى عبد الحكٌم احمد الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 --الخولىمركز طنطا بملن// نجالء نبٌل حلمى  --وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  38172رمضان عبدالمجٌد احمد ابو ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن // عبده عبدالمجٌد احمد ابو ضٌاء--مركز لطور  -منشاه العٌارى  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه ابو ضٌاء 

تم تعدٌل العنوان  22192123وفً تارٌخ  17385الدبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد -  46

 بملن // ماجد دمحم دمحم احمد --طنطا  -الدور االول  -, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى شارع سعد الدٌن سنتر الكردى 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38177دمحم ذكى ابراهٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بملن // ناجى عبدالممصود احمد الشامى--طنطا  -الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص برج المماولٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  38184برلم    مكتب زٌدان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  48

 بملن //  سمٌر الغمرى عبدالعال زٌدان--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، السمالوٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  35169دمحم السٌد عبدالسالم السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 بملن // السٌد عبدالسالم السٌد لندٌل--مركز طنطا  -:   ، كفر عصام الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  35169دمحم السٌد عبدالسالم السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن // امٌمه حسن ابراهٌم حسن --طنطا  -امتداد ش الفاتح  119بناحٌه -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه كافٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  38185عادل رمضان عبده ابراهٌم الدلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن // رمضان عبده ابراهٌم الدلوع--مركز لطور  -وصف الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38189اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل محمود شبل ابو المجد ، ت -  52

 بملن // محمود شبل بلتاجى ابو المجد--لطور -الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

,  تم تعدٌل العنوان 22192123وفً تارٌخ  38174صٌدلٌه د/ على عبدالفتاح ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن // دمحم جالل فؤاد جمال مصرٌه --مركز السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  38188الشهاوى لبٌع لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 عبدالحى الشهاوىبملن // السٌد --مركز زفتى  -شبراملس  -وصف الـتأشٌر:   ، الترعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38182دمحم بٌومى دمحم ابو شوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن // بٌومى دمحم بٌومى ابو شوبه -م كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38181محروس عزت اسماعٌل بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن // محمود محروس  اسماعٌل بكر--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، العمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38178اشرف رجب ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بملن // هدى دمحم عبدالرحمن دمحم--لطور  مركز -الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38179سلٌمان احمد سلٌمان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 بملن // احمد سلٌمان خالد خلٌل--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، كفر المحروق 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  38183س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف حسن عبدالرحٌم الدعبا -  59

 بملن // سامى محمود على الدعباس--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، دهتوره 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  38176عبدهللا ابو الفتح احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن// اسماء مرسى مرسى دروٌش --م كفر الزٌات  -شبرارٌس -شارع الطرٌك الزراعى   5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38186احمد صالح ابو الٌزٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن // احمد صالح ابو الٌزٌد حسن --طنطا  -سٌجر  -دالرحٌم ش سٌدى دمحم عب 81الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192123وفً تارٌخ  38175عطاره دمحم شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن // عمرو دمحم عبدالمنعم نوار--مركز طنطا  -شبرا النمله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192123وفً تارٌخ  38182المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحمى ٌحى ابو -  63

 بملن // دمحمى ٌحٌى ابراهٌم ابو المجد -مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، البدنجانٌه 



 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

م تعدٌل العنوان , ت 22192123وفً تارٌخ  38187عمر عبدالحمٌد احمد احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بملن // دمحم عبدالحفٌظ عطٌه فروج--مركز السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  11794احمد محى السٌد عطٌة ابالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن // جوده مجاهد على عطٌه--زفتى -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع جده 

تم تعدٌل العنوان ,  22192126وفً تارٌخ  38198اٌمن عبدالمنعم عبدالممصود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن // دمحم ابراهٌم سٌداحمد النماس --مركز كفر الزٌات -وصف الـتأشٌر:   ، ابو عوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  34141فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى جمال سعد خمٌس ، تاجر -  67

 بملن // جمال سعد دمحم خمٌس --السنطه  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله ش السٌد البحٌرى 

تعدٌل العنوان ,  تم 22192126وفً تارٌخ  38196امٌن دمحم امٌن لخدمات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بملن // خالد دمحم دمحم هبه--السنطه  -شارع الجمهورٌه  27وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  38195سعٌد ابراهٌم دمحم حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 --لن// رمضان وسعاد والسٌده ابراهٌم دمحم خلٌل مركز السنطه بم --الـتأشٌر:   ، شنره البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192126وفً تارٌخ  15465صالح رمضان رمضان الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // دمحم خٌرى عبدهللا عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  14124تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     زكى ابوالفتوح زكى الجندى ، -  71

 ونشاطه تجارة مالبس جاهزه -بملن // السٌده دمحم عبدالرحمن ابو العال--مركز سمنود  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192126وفً تارٌخ  38194ٌده برلم    دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  72

 --مركز لطور بملن// سامى شاكر دمحم الجخو  --وصف الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  38199صٌدلٌه د/ عبٌر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 بملن // السٌد عبدهللا الفار--مركز زفتى  -نباط الـتأشٌر:   ، س

تم تعدٌل  22192126وفً تارٌخ  38193بهاء الدٌن صابر عباس سٌد احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 --مركز زفتى بملن// عبد الفتاح عبد هللا دمحم الجندى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  14124كى ابو الفتوح ذكى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ذ -  75

 بملن // السٌده دمحم عبدالرحمن ابو العال --مركز سمنود  -الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192126وفً تارٌخ  38191دمحم فٌاض دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 --مركز لطور بملن// هشام عبد الحمٌد عبد الفتاح سلطان  --سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126ٌخ وفً تار 38192محمود عبد المادر داود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 --مركز لطور بملن// دمحم محمود عبد المادر داود  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  38197لٌلى دمحم عجمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 بملن // احمد دمحم دمحم عبدالمنعم --طنطا  -دوران النادى  -ى شارع الناد 1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192126وفً تارٌخ  38192فتحى محمود على عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 طنطا --شارع حسن عبد هللا بملن// امال دردٌرى اللٌثى ابراهٌم  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  38223سان سعد محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  82

 --مركز المحله الكبرى بملن// راضى زكى عبد هللا عبد الحلٌم  --الـتأشٌر:   ، صفط تراب 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  38225صالح رجب صالح شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 --مركز سمنود  بملن// دعاء على عبد هللا  --الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع سمنود المنصوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  38218محمود دمحم دمحم عبد الموى زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد الموى زٌنه  --الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  38212دمحم مرسى دمحم موسى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 --مركز لطور بملن// ورثه مرسى دمحم موسى لاسم  -الـتأشٌر:   ، لطور البلد 
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 -بسٌون --شارع بٌومى المتفرع من كوبرى البربخ  بملن// كامل دمحم جمال الدٌن  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192113وفً تارٌخ  38241رد ،  سبك لٌده برلم    اشرف دمحم عبد المعطى سرحان ، تاجر ف -  135

 طنطا--وصف الـتأشٌر:   ، شارع طه الحكٌم بملن// امانى دمحم عبد المعطى سرحان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192113وفً تارٌخ  38242بوال سامى نجٌب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 طنطا  --، شارع مكه من شارع الحكمه برج اللؤلؤه بملن// امال سامى نجٌب فرج    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192113وفً تارٌخ  38245احمد دمحم عبد المادر دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 -- الشٌخ مركز لطور بملن// دمحم عبد المادر دمحم --الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان ,  22192113وفً تارٌخ  38237ابراهٌم عبد العال حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 --مركز زفتى بملن// ابراهٌم عبد العال حامد محمود --وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنادٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192113وفً تارٌخ  38244سبك لٌده برلم     دمحم حمزه عبد الممصود الشافعى ، تاجر فرد ،  -  139

 السنطه  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن// ماهر زٌاده احمد زٌاده 

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  19915مروه صالح محمود دمحم ابو عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن // احمد بسٌونى احمد حسن--مركز طنطا   -محله منوف  -ر:   ، كفر العرالى وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  19915مروه صالح محمود دمحم ابو عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

طنطا اول  -الشٌخ الشناوى متفرع من النجاشى 5ه بناحٌ -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر 

 بملن // دمحم عبدالممصود --

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38256دمحم صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ح عبدالسمٌع المزٌنبملن // عبدالسمٌع صال--مركز السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38252باسم دمحم دمحم االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 بملن // عاطف احمد دمحم الفضل--طنطا  -الـتأشٌر:   ، ش رٌاض غرابه خلف المماولون العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38249رد ،  سبك لٌده برلم    على احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر ف -  144

 بملن // السعٌد مصطفى زهره --مركز المحله الكبرى  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

 تم تعدٌل العنوان , 22192114وفً تارٌخ  19915مروه صالح محمود دمحم ابو عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

--مركز طنطا  -محله منوف  -بناحٌه كفر العرالى  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مصنع مالبس جاهزه 

 بملن // احمد بسٌونى احمد حسن



 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 تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38251سعٌد احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بملن // احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم--مركز بسٌون  -الـتأشٌر:   ، ابو حمر  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38251سعٌد احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

ناصٌه مسجد الصادق االمٌن مع  -3برج االمٌره بناحٌه  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة وتوزٌع دهانات 

 46875المنتزه سجل رلم -عزبه الفلكى  16شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38258نهاد دمحم دمحم الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 عبدالفتاح سالمهبملن // عبدالفتاح السٌد --مركز لطور -الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  11881دمحم فاروق خلٌل المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 بملن // على دمحم صالح مكى --المحله الكبرى  -المنشٌه الجدٌده  1عمار رلم -شارع العمومى 12الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  11881خلٌل المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فاروق  -  152

بملن // امال دمحم خضر السعودى ونشاطه مخزن  --المحله الكبرى  -المنشٌه الجدٌده  -شارع مصطفى المرغنى 18الـتأشٌر:   ، 

 حبوب وبمول

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل  22192114وفً تارٌخ  11881برلم     المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  151

 بملن // على دمحم صالح مكى --المحله الكبرى  -المنشٌه الجدٌده  1عمار رلم -شارع العمومى 12الى 

, وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 22192114وفً تارٌخ  11881المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن // امال دمحم خضر السعودى ونشاطه مخزن حبوب وبمول --المحله الكبرى  -المنشٌه الجدٌده  -شارع مصطفى المرغنى 18

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38255محمود صبحى توفٌك السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بملن // اسامه ابو المكارم رسالن--مركز لطور  -، ابشواى الملك وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  32299فاتن دمحم ٌسن السٌد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 على  دمحم على منصور بملن // --طنطا ثانى  -شارع الكورنٌش بجوار مصنع السرنجات5الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192114وفً تارٌخ  14224مرجان للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بملن // هٌام كمال لطفى جراب --مركز السنطه  -تعدٌل العنوان بجعله اشناواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38248ك لٌده برلم    سامح حسن احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  156

 بملن // حسن احمد السٌد دمحم--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، اول طرٌك فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38253رٌهام عزت دمحم المصٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 بملن/ نجاه فتحى احمد النوٌهى --مركزالسنطه  -، مٌت مٌمون    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38252صٌدلٌه د / مى صالح الدٌن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 بملن // صالح الدٌن عبدالرازق هالل--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38254مى رجب محمود رضوان ابو كٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 بملن // احمد رجب محمود رضوان --كفر الزٌات  -شارع على الدٌن 8وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  38257راغب ابراهٌم دمحم السٌد النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن // عبدالعزٌز عبدالموى عبدالكرٌم عبده السودانى--مركز السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان ,  22192114وفً تارٌخ  25775حسٌن دمحم مصطفى على جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن  // مصطفى وحسٌن دمحم مصطفى جابروصف الـتأ



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38246هدٌر عباس ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن // منجى فتحى محمود الحداد--طنطا  -شارع الحلو  -الـتأشٌر:   ، برج الحمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192114وفً تارٌخ  38247اٌهاب صبرى مسعد الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 بملن // صبرى مسعد مصطفى الشباسى--طنطا -شارع المصبى من شارع احمد ماهر  55الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

ش 18تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192114وفً تارٌخ  11881المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بملن // امال دمحم خضر السعودى--المحله الكبرى  -المنشٌه الجدٌده  -مصطفى المرغنى 

تم تعدٌل  22192115وفً تارٌخ  38266عادل عبد المجٌد عبد المجٌد حسانٌن فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --مركز كفر الزٌات بملن// شرٌف دمحم شفٌك احمد شملٌط  --عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى ال

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  35627مصطفى هشام مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 طنطا --حمد صادق حسنى شارع عباس العماد من الحلو بملن// دمحم ا 49وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  35627مصطفى هشام مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

-شارع رشٌدى تماطع شارع على بن الكبٌر بملن// عبد المادر دمحم محروس الخولى  38وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 --تصالح وتجهٌز اراضى طنطا ونشاطه اس -

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  14821عبدالمغنى دمحم عبدهللا الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عمرو دمحم حسن زٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  38261فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسف بدوى ٌوسف متولى حسٌن ، تاجر  -  169

 --مركز زفتى بملن// امال فرج اسماعٌل السما  --وصف الـتأشٌر:   ، حنون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38262على على ابراهٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 --مركز لطور بملن// على ابراهٌم ابراهٌم الدٌب  --، بلتاج  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  35627مصطفى هشام مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

طنطا  -دق حسنى شارع عباس العماد من الحلو بملن// دمحم احمد صا 49وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه 

 --مصنع تجهٌز اللحوم وتعبئتها  -ونشاطه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  38265ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم الدهراوى --وصف الـتأشٌر:   ، برما

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38259صفٌه دمحم سعد المشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 --مركز بسٌون بملن// فتحى عدلى عدلى ابراهٌم رجب  --الـتأشٌر:   ، حصه ابار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  2412دمحم دمحم عبد المعطً رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 السنطه --بملن// مٌرفت دمحم سعد عسكر -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع السٌد حسٌن الرفاعى من الجمهورٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  2412دمحم دمحم عبد المعطً رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ٌر:   ، الٌـــــــوجـــــدالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  33256وافى لتجاره المفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 طنطا --العجٌزى بملن// على سٌد حسن ابراهٌم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله سكه تال مع دمحم ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38268البالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد على -  177

 -المحله الكبرى  --ابو شاهٌن بملن// السٌد على محمود البالوى  -شارع الهدى  4الـتأشٌر:   ، 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38263ٌاسر دمحم سعد المدبوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 -المحله الكبرى  --شارع صالح محرم متفرع شارع الدٌب عزبه خضر بملن// السٌد السعٌد عاصى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  38267صفاء عبد الموى عبد الحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 --مركز السنطه بملن// نوال نصر دمحم خضر  --، شبرا بٌل وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  4257اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 --مركز طنطا بملن// اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان  --وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  4257اعٌل عبد الفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسم -  181

ونشاطه تربٌه  -مركز طنطا بملن// اٌمن عبد الفتاح عوض عثمان  --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبشٌر الحصه 

 --وتجاره النحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38264تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب السعودى للرحالت ، -  182

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم حسن على السعودى  --الـتأشٌر:   ، محله مسٌر 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 22192115وفً تارٌخ  21363وافى دمحم وافى دمحم الجربانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// امال دمحم محمود لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  32331اسماء عوض جمٌل غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// راضى عطٌفه الشناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38262رٌهام عبد المنعم سلٌم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 -كفر الزٌات  --عزبه حسٌبه بملن// مبروكه ابراهٌم بسٌونى غنٌم  -الـتأشٌر:   ، شارع صبرى عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  4257ك لٌده برلم    اسماعٌل عبدالفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سب -  186

 --مركز طنطا بملن// اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شبشٌر الحصه 

 --ونشاطه مصنع شمع اساس النحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192115وفً تارٌخ  38269برلم    دمحم مصطفى فتحى دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  187

 طنطا --امتداد شارع البحر بملن// دمحم عبده السٌد معبد  -الـتأشٌر:   ، مول جٌفال شارع ابراهٌم الدسولى 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22192116وفً تارٌخ  38274احمد دمحم احمد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 --مركز زفتى بملن// رائد ابو الفضل موسى سالمان  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل  22192116وفً تارٌخ  13277السٌد احمد السٌد احمد عبدالوهاب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 بملن // محمود سامى عبدالعظٌم الصفتى --طنطا  -س شارع دمحم شرف من النحا1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  29793ماذن عبد الحمٌد دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

االستاد بملن// احمد عبد  -بر شارع راغب من مٌدان ابو العال اول طرٌك شو 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / عمار رلم 

 --ونشاطه تجاره مبٌدات زراعٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن  -طنطا --الشافى على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  29793مازن عبد الحمٌد دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

االستاد بملن// احمد عبد  -شارع راغب من مٌدان ابو العال اول طرٌك شوبر  3للنشاط بناحٌه / عمار رلم  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع

 --ونشاطه تجاره مبٌدات زراعٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن  -طنطا --الشافى على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  32852دمحم دمحم عبد المادر عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

مٌدان المحطه بملن// مدحت عبد الوهاب مهدى  -برج المعز  -الدور الخامس علوى  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شمه رلم 

 -اول طنطا  --الخشاب 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  38278والء عبدالحمٌد دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 بملن // عبدالحمٌد دمحم ابو شوشه--مركز بسٌون  -ابو حمر  -شارع مسجد الصالحٌن  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192116وفً تارٌخ  38273ده برلم    البمرى لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  194

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم مخلص محمود عبد الرحمن النجار  --، بلمٌنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  38276سمر عبد الحمٌد ٌوسف المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 --مركز لطور بملن// عالء المطب احمد شلبى  --صف الـتأشٌر:   ، نشٌل و

تم تعدٌل  22192116وفً تارٌخ  38277رامس شولى رمضان عبد المجٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 --مركز لطور بملن// مها على عبد الرحمن صمر  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  26358لسٌد على هللا عباس حامد عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  197

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد عبد الحمٌد سلٌمان  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله كفر فٌاله 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  38272،  سبك لٌده برلم    مفدى نصر ابراهٌم اسعد عبد الملن ، تاجر فرد  -  198

 طنطا--ترعه الشٌتى بملن// مسعد رزق صلٌب  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع العجاٌبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  38272هند صالح ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 --مركز لطور بملن// دمحم ابراهٌم العزب  --، صرد   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  28712دمحم سعد عبد الحمٌد الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

  --مركز لطور بملن// سعد عبد الحمٌد دمحم الجنزورى  --وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  28712د الحمٌد الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعد عب -  221

ونشاطه بٌع لطع غٌار --مركز لطور بملن// سعد عبد الحمٌد الجنزورى  --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الشٌن 

 --سٌارات 

تم تعدٌل العنوان  22192116وفً تارٌخ  38271تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عطا عبد العزٌز اسماعٌل حمامه ،  -  222

 --مركز السنطه بملن// ٌاسر عبد العزٌز المصلحى مملد  --, وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22192116وفً تارٌخ  38275فاطمه السٌد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 --مركز السنطه بملن// دمحم ابراهٌم احمد عمر  --الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192116وفً تارٌخ  29793ماذن عبد الحمٌد دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 طنطا --االستاد بملن// احمد عبد الشافى على  -وبر شارع راغب من مٌدان ابو العال اول طرٌك ش 3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  28712دمحم سعد عبد الحمٌد الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

ونشاطه تجاره  -- مركز لطور بملن// سعد عبد الحمٌد دمحم الجنزورى --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه الشٌن 

 ---الحدٌد واالسمنت جباسه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  38293اسالم جبر غانم اسماعٌل الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم دمحم عبد هللا شرشٌره --وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38282ابو العال دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نعمات -  227

 كفر الزٌات  --شارع ابراهٌم واصل بملن// نورهان احمد توفٌك حسن  58الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  29942كارم كرم ابراهٌم شرٌف نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 -بنفس العنوان  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// كارم كرم ابراهٌم شرٌف نوار 



 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 تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  29849شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 --بملن// اسامه راشد احمد شاهٌن  2، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع عبد هللا ٌونس من كفر عصام رلم   وصف الـتأشٌر: 

 -اول طنطا 

وفً تارٌخ  38286رباب دمحم على للمماوالت العامه ونمل وتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     --الحور  -  212

 طنطا --حاره صبرى من طه الحكٌم بملن// الشناوى دمحم ٌوسف  9صف الـتأشٌر:   ، عمار رلم تم تعدٌل العنوان , و 22192117

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38283دمحم عبد العزٌز دمحم الهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 -زفتى --اٌده الـتأشٌر:   ، كوبرى العشره بملن// رضا عبد النبى ابو العال ف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38292دمحم جمال دمحم ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --مركز السنطه بملن// دمحم حسن دمحم دمحم الدن --الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192117وفً تارٌخ  38291دمحم رجب دمحم الفرت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 --مركز لطور بملن// دمحم ٌوسف عبد الخالك ٌوسف  --، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38284محمود السٌد محمود معبدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 كفر الزٌات --شارع البربرى مع الجبرونى بملن// ابراهٌم احمد ابراهٌم شرف الدٌن  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  1562طارق السعٌد ابراهٌم السجٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، الٌـــــوجــــــد

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  29849رى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شادى جمال عبد الرحٌم االبٌا -  216

 اول طنطا --بملن// اسامه راشد احمد شاهٌن  2وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد هللا ٌونس من كفر عصام رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117خ وفً تارٌ 29849شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

طنطا ونشاطه  --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع عبد هللا ٌونس من كفر عصام بملن// اسامه راشد احمد شاهٌن 

 --مصنع تعبئه بوٌات 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22192117وفً تارٌخ  38297مصطفى حسٌن دمحم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 --مركز لطور بملن// عرفه دمحم ابراهٌم فاٌد  --الـتأشٌر:   ، صرد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38285خالد بهاء الدٌن للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 -- مركز زفتى بملن// بهاء الدٌن احمد جوده --الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  33553دمحم عاطف هاشم موسً مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عاطف هاشم مصباح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38289اٌهاب دمحم هاشم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز طنطا بملن// تفٌده عبد العزٌز احمد النواجى  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  38292احمد رضا مملد صابر ابو ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 طنطا  --االستاد بملن// احمد عدلى النجار  -شارع الصفا  42وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38296حنان سعٌد دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 --ٌون بملن// على عبد السالم همٌله مركز بس --الـتأشٌر:   ،  نجرٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  3491احمد شولً عبدالحمٌد السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// زٌنب السٌد دمحم رسالن بنفس العنوان 



 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 تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  38294الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد عبد العزٌز دمحم -  225

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم السٌد ابراهٌم رمضان  --وصف الـتأشٌر:   ، صرد 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22192117وفً تارٌخ  38295محمود الشافعى ابراهٌم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 كفر الزٌات --شارع عمر بن عبد العزٌز بملن// سعٌد ابراهٌم حسٌن الخولى  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38281سعد دمحم ٌوسف الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 --عالء على الدٌن النجار مركز السنطه بملن// دمحم  --الـتأشٌر:   ، المرشٌه 

تم تعدٌل العنوان  22192117وفً تارٌخ  38282امٌره دمحم رافت سلٌمان بٌومى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 --مركز السنطه بملن// حاتم عزب احمد اسماعٌل  --, وصف الـتأشٌر:   ، شبرابٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192117وفً تارٌخ  38287،  سبك لٌده برلم     امل متولى سالم ابو سرٌع ، تاجر فرد -  229

 السنطه --الـتأشٌر:   ، شارع صٌدلٌه الكرم من شارع الجمهورٌه بملن// دمحم عوض دمحم الشٌخ 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22192117وفً تارٌخ  38288توفٌك توفٌك دمحم الفرت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 --مركز لطور بملن// توفٌك دمحم الفرت  --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192122وفً تارٌخ  38299صٌدلٌه د/ مروه ربٌع ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بتىبملن // سامى السٌد السٌد التوا--مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، طوخ مزٌد 
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 مارالمصرٌه الصٌنٌه المشتركه لالستث

 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  34712احمد العشماوى لتجارة االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

ونشاطه مخزن لتجاره  -بملن// السٌد بسٌونى مرسى العشماوى  --مركز بسٌون  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه كتامه 

 االخشاب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل العنوان  22192128وفً تارٌخ  38343د السالم سلٌمان عبد الحلٌم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  325

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم سلٌمان عبد الحلٌم مرزوق  --الدلجمون  -شارع الممابر  3, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  37652رد ،  سبك لٌده برلم    معرض الحنفى للسجاد ، تاجر ف -  326

 --مركز زفتى بملن// دمحم دمحم مصطفى الحنفى  --الـتأشٌر:   ، ششتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192128وفً تارٌخ  37652معرض الحنفى للسجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 --ونشاطه معرض سجاد  --مركز زفتى بملن// دمحم دمحم مصطفى الحنفى  --ه محل رئٌسى بناحٌه شتتا الـتأشٌر:   ، ل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192129وفً تارٌخ  38355طوالن للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 --الن مركز لطور بملن // عاطف بسٌونى على دمحم طو --، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192129وفً تارٌخ  15892عمرو دمحم احمد البهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

بملن // حسن صبرى اسماعٌل ابراهٌم  -الماهره  -مصر الجدٌده  -ش عمر بن الخطاب  123الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه 

 ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  22192129وفً تارٌخ  15892مارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البهى لالستثمار الع -  332

بملن // حسن صبرى اسماعٌل  -الماهره  -مصر الجدٌده  -ش عمر بن الخطاب  123وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه 

 ابراهٌم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192129وفً تارٌخ  17718،  سبك لٌده برلم    ربٌع دمحم عبد الحلٌم نعنوش ، تاجر فرد  -  331

 --مركز بسٌون بملن// فاطمه لطب ابراهٌم البمبى  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله كتامه 

العنوان , تم تعدٌل  22192129وفً تارٌخ  38353سعد لتجاره االعالف واالسمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 --مركز لطور بملن// حسان عبد الجلٌل الشحات ابوشنب--وصف الـتأشٌر:   ، سماتاى 
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 لطور -الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بجوار الفرن االلى بملن// حسن السٌد احمد عبٌد 
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 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب توزٌع مستحضرات تجمٌل والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل 22192128وفً تارٌخ  25259تصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضوان لتجاره و -  11

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتصدٌر حاصالت زراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192128 وفً تارٌخ 25259السٌد عبد الجٌد عبد الجٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتصدٌر حاصالت زراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192128وفً تارٌخ  28828سحر دمحم عبد الفتاح ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 زمات التعبئه والتغلٌف الى النشاط االصلىاضافه نشاط استٌراد بذور وتماوى ومستل

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192129وفً تارٌخ  27617مصطفى دمحم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  5644   دمحم سعٌد رمضان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  15

 والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن -- 19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط االستٌراد ماعدا الفمره 



 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

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:   تم22192129وفً تارٌخ  5644دمحم سعٌد رمضان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن -- 19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط االستٌراد ماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192129وفً تارٌخ  5644الدٌب الستٌراد وتصدٌر المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه  -- 19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ماعدا الفمره 

 لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192129وفً تارٌخ  24722اشرف فتحى ابوالمعاطى فشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تلزمات طبٌه الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط مس

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  25322محمود دمحم عبد هللا ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع نسٌج والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192129وفً تارٌخ  29224 احمد دمحم عطٌه البمرى بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله خدمات محمول والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  32147حامد منصور دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافه نشاط تصدٌر مالبس فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22192112وفً تارٌخ  23532رلم   عبدالسالم عبدالمولى عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  22

 وصف التأشٌر:  تعدل الى استٌراد لماش واكسسوار حرٌمى والغاء  دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192112وفً تارٌخ  32686احمد المغاورى احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 مناحل والغاء ما دون ذلنالتأشٌر:  تعدل الى بٌع مستلزمات ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192113وفً تارٌخ  35242احمد جمال عبد الحكٌم ابو نجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / تورٌدات مواد بناء وصاج وتشطٌبات وتجاره مستلزمات دٌكور والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192113وفً تارٌخ  12182ون عبدالمعز فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمعز مبر -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى والغاء مادون ذلن

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 22192113وفً تارٌخ  21962دمحم حسن حسن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدٌل النشاط بجعله / دش وخلط وبٌع اعالف والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192113وفً تارٌخ  35778عمرو فتحى ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله حلوى من عجٌن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192113وفً تارٌخ  16394رانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء دمحم عباس الفخ -  28

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع بوٌات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192114وفً تارٌخ  25261دمحم السٌد عباس السٌد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدل الى تصدٌر منسوجات والغاء ما دون ذلن  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , 22192114وفً تارٌخ  21422جٌهان فتحى دمحم عبد المادر خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى 22192114 وفً تارٌخ 11881المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تجارة الحبوب والبمول بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192114وفً تارٌخ  11881دمحم فاروق خلٌل المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة الحبوب والبمول بالتجزئه



 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 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192115وفً تارٌخ  36443د داوود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شعبان على السٌ -  33

 اضافه نشاط تورٌد مٌاه معدنٌه ومشروبات غازٌه وعصائر للنشاط االصلى

صف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و22192115وفً تارٌخ  8475احمد دمحم علً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تعدٌل النشاط بجعله تورٌدات اعمال المحاجر ومستلزمات مصانع واعمال النمل  داخل جمهورٌه مصر العربٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192115وفً تارٌخ  12622لدري الشحات علً عبدالعال سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

وتورٌد وصٌانه المعدات  --19والمجموعه  6من المجموعه  36اط مكتب استٌراد فٌما عدا الفمره وصف التأشٌر:  اضافه نش

 الهٌدرولٌن وخرسانه جاهزه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192115وفً تارٌخ  16525خمٌس دمحم دمحم امٌن منصوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 اط بجعله تسوٌك عمارى الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192115وفً تارٌخ  2412دمحم دمحم عبد المعطً رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل النشاط بجعله صٌانه اجهزه كهربائٌة منزلٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192116وفً تارٌخ  3217اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المرسى الشحات المرسى الحاجه ، ت -  38

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره اطارات كاوتش سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192116وفً تارٌخ  3217معرض الحاجه لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اضافه نشاط تجاره اطارات كاوتش سٌارات الى النشاط االصلىالتأشٌر:  

تم تعدٌل 22192116وفً تارٌخ  3217معرض الحاجه لتجارة السٌارات والممطورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره اطارات كاوتش سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22192116وفً تارٌخ  31324ٌم حسانٌن على هنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رفعت ابراه -  41

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استٌراد لطع الغٌار والسٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192116ٌخ وفً تار 13277السٌد احمد السٌد احمد عبدالوهاب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر:  تعدل الى استٌراد وتصدٌر وتجارة احذٌه ومالبس رٌاضٌه والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192117وفً تارٌخ  29281دمحم صالح الدٌن عبد السالم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 كافٌه والغاء مادون ذلن وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192117وفً تارٌخ  3491احمد شولً عبدالحمٌد السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله خلط وتعبئه منظفات السٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192122وفً تارٌخ  28872بك لٌده برلم   دمحم عبد هللا محمود شلبى ، تاجر فرد ،  س -  45

 اضافه نشاط تورٌد ادوات نظافه ومستحضرات طبٌه وادوات مكتبٌه وورلٌه وادوات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه فٌما عدا االدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122ً تارٌخ وف 12112طارق عبدالعلٌم عبدالفتاح الغاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب تاجٌر سٌارات والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122وفً تارٌخ  17152مصطفى سمٌر مصطفى شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تعدل الى تخلٌص جمركى والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122وفً تارٌخ  12449عبدالجواد دمحم سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فٌصل -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى والغاء ما دون ذلن

, وصف  تم تعدٌل النشاط22192122وفً تارٌخ  11364هشام دمحم عبدالفتاح سنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله خدمات محمول وشحن والغاء ما دون ذلن



 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 تعدٌل النشاط , وصف 22192121وفً تارٌخ  23259محمود السٌد عبد المحسن عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اضافه نشاط صناعه منتجات االلبان الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192121وفً تارٌخ  6221احمد سعدالدٌن عزوز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة وتصنٌع وتعبئه الحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22192121وفً تارٌخ  34874ٌده برلم   اٌمان عز الدٌن حسن احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  52

 وصف التأشٌر:  تعدل الى معمل تحمٌض صور فوتوغرافٌه والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192121وفً تارٌخ  31786عبد الجواد سعد السٌد عبده بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 معدات والغاء ما دون ذلن التأشٌر:  تعدل الى تاجٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122وفً تارٌخ  26841وفاء العربى احمد دمحم ابو جوخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  اضافه نشاط مفروشات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122تارٌخ وفً  7252عزمً عبد الشافى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة اخشاب الى النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192122وفً تارٌخ  29672السٌد معروف بدوى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 االصلىاضافه نشاط تصنٌع علب الكرتون وخدمات ما بعد الطباعه الى النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122وفً تارٌخ  21776رضا ماهر ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط خلط وتعبئه اعالف الى النشاط االصلى

تعدٌل النشاط , وصف تم 22192122وفً تارٌخ  21966حنان عاطف عبد الباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدل الى مخبز بلدى والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192122وفً تارٌخ  35728دمحم صبحى غرٌب جرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع منظفات ومطهرات والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192123وفً تارٌخ  22113وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اشرف عبد المنعم الصا -  62

 التأشٌر:  تعدل الى حفظ وفرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192123وفً تارٌخ  26841وفاء العربى احمد دمحم ابو جوخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 عدل الى تجارة مالبس جاهزه ومفروشاتالتأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192123وفً تارٌخ  38237ابراهٌم عبد العال حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدل الى ثالجه تبرٌد حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192127فً تارٌخ و 28132امٌن امٌن دمحم الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 تعدٌل النشاط بجعله تجمٌع وتبرٌد وتصنٌع البان

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192127وفً تارٌخ  11562محمود عبدالواحد احمد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192127وفً تارٌخ  11562حمود عبدالواحد احمد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأ22192127وفً تارٌخ  9556امل ابراهٌم عطٌه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدٌل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى والغاء مادون ذلن



 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 تعدٌل النشاط , وصف 22192128وفً تارٌخ  36524نادر نصر ابراهٌم نصر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

وادوات واالت ومعدات التشطٌبات  التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت عمارٌه  وتورٌدات االت ومواد ومعدات البناء ولوازمها

 الخارجٌه والداخلٌه ولوازمها والدٌكورات ولوازمها والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192128وفً تارٌخ  25192العلٌمى للمماوالت المتكامله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 الستٌن والمستلزمات الصحٌه والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب تورٌدات مواسٌر ب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192128وفً تارٌخ  12296نصر دمحم موسً نمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 تعدٌل النشاط بجعله مماوالت عامه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192128وفً تارٌخ  17722بك لٌده برلم   احمد عبد الخالك عبد الحمٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  س -  72

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره زٌوت واكسسوار سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  32295شرٌف سعٌد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 له مصنع تجاره باب وشبان والغاء مادون ذلنتعدٌل النشاط بجع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  15892عمرو دمحم احمد البهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 تعدٌل النشاط بجعله استثمار عمارى )بٌع عمارات( تطوٌر عمارى واداره مشروعات والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22192129وفً تارٌخ  15892لالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    البهى -  73

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استثمار عمارى )بٌع عمارات( تطوٌر عمارى واداره مشروعات والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192129وفً تارٌخ  25923سبك لٌده برلم   نادٌه عبد الهادى ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،   -  74

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والغاء مادون ذلن

وفً تارٌخ  13993مؤسسه الغمرى للهندسه والتشٌٌد والبناء واالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 ط , وصف التأشٌر:  الغاء نشاط مكتب الرحالت واضافه نشاط مكتب هندسى وتشٌٌد والبناءتم تعدٌل النشا22192132

تم 22192132وفً تارٌخ  13993الغمرى للرحالت واالستثمار العمارى والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 شاط مكتب هندسى وتشٌٌد والبناءتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  الغاء نشاط مكتب الرحالت واضافه ن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192131وفً تارٌخ  19526احمد عبد هللا ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع نسٌج مٌكانٌكى والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192131وفً تارٌخ  22125ده برلم   سعد دمحم الشحات شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  78

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ثالجه بطاطس والغاء مادون ذلن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38222دمحم كمال صادق عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38141محمود على احمد مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  35919 الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدران دمحم دمحم -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192116وفً تارٌخ  29793ماذن عبد الحمٌد دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192115وفً تارٌخ  38266المجٌد حسانٌن فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبد المجٌد عبد  -  5

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38323هند صبحى عبدالحمٌد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38187احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عبدالحمٌد احمد -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129وفً تارٌخ  38351حسن السٌد احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  38293ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم جبر غانم اسماعٌل الصعٌد -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192112وفً تارٌخ  38234ورشه الوكٌل للخراطه وتشكٌل المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38329المدوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم صالح دمحم عبد -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  38338أحمد طارق عبدالرحمن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38217تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر السٌد عرفات ابو سعده ، -  13

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192114وفً تارٌخ  11881المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

تم تعدٌل نوع الشركة 22192122وفً تارٌخ  38171بك لٌده برلم   اسماعٌل احمد عبد المطلع عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  س -  15

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38154دمحم عبد الغفار احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192126وفً تارٌخ  38198سبك لٌده برلم    اٌمن عبدالمنعم عبدالممصود رمضان ، تاجر فرد ،  -  17

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38186احمد صالح ابو الٌزٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38239سبك لٌده برلم   عبد الفتاح ابراهٌم سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38282نعمات ابو العال دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38221لٌده برلم   حمٌده عطوه عبد الحكٌم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38246هدٌر عباس ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38158 منال صالح سٌد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38162سها متولى عبد الجواد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38354مصطفى دمحم عبد الرازق مٌتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38176عبدهللا ابو الفتح احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  22113دمحم اشرف عبدالمنعم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  34712احمد العشماوى لتجارة االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  38261ٌوسف بدوى ٌوسف متولى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38324ابراهٌم اسماعٌل دمحم الخٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192132وفً تارٌخ  38361عالء الدٌن عثمان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38243مجدى البدرى دمحم دمحم الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  38196امٌن دمحم امٌن لخدمات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192128وفً تارٌخ  38345عبد الهادى مدحت عبد الهادى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38257راغب ابراهٌم دمحم السٌد النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38225احمد رضا ابراهٌم حسنٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38166عصام سعد السٌد الطنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة 22192122وفً تارٌخ  38322عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد ابوالعٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 صف التأشٌر: خاص, و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  38357ٌونس دمحم ٌونس الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38316جماالت ابراهٌم شرف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38242رانٌا السٌد ابراهٌم السٌد سالم تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  38286رباب دمحم على للمماوالت العامه ونمل وتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    --الحور  -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192117

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38321اسامه شفٌك احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت22192131وفً تارٌخ  38369محمود رافت عبد الخالك عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38178اشرف رجب ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال22192123وفً تارٌخ  38179سلٌمان احمد سلٌمان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38183اشرف حسن عبدالرحٌم الدعباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22192113وفً تارٌخ  38245احمد دمحم عبد المادر دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38143المنسى ابراهٌم شحاته دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22192115وفً تارٌخ  38267صفاء عبد الموى عبد الحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38325احمد عبدالواحد محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,22192117وفً تارٌخ  38296حنان سعٌد دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  3494عبد هللا دمحم عبد هللا عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,22192123وفً تارٌخ  38185عادل رمضان عبده ابراهٌم الدلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38249على احمد عبدالمادر الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  4257اسماعٌل عبد الفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38353سعد لتجاره االعالف واالسمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  35169دمحم السٌد عبدالسالم السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38334اٌهاب عوض الدمحمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38228السٌد احمد ابراهٌم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192113وفً تارٌخ  38242بوال سامى نجٌب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38149اوى لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم بدر -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192116وفً تارٌخ  38273البمرى لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38323،  سبك لٌده برلم   دمحم عطٌه احمد خلٌفه ، تاجر فرد  -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  38362دمحم لطب ابراهٌم الحو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38221ه برلم   شولى خلٌفه خلٌفه عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129وفً تارٌخ  38233سماح دمحم عبد المادر بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192116وفً تارٌخ  38275فاطمه السٌد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38328هٌثم دمحم احمد دمحم فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192115وفً تارٌخ  38265ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192123وفً تارٌخ  38322عبدالبارى عبدالعلٌم دمحم احمد حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 , وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38322زٌنب رزق دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38188الشهاوى لبٌع لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129تارٌخ  وفً 38352حمدى دمحم كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192112وفً تارٌخ  38235طارق رمزى عبدالفتاح رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192131وفً تارٌخ  38362عبد هللا ابراهٌم عبد هللا دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38174صٌدلٌه د/ على عبدالفتاح ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38311عطٌات متولى احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  7537رضا ٌحى مصطفى السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192131رٌخ وفً تا 38365ابراهٌم رشدى عبد هللا الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38326كرٌم سمٌر غباشى دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192115وفً تارٌخ  38264مكتب السعودى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  38295محمود الشافعى ابراهٌم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38223احسان سعد محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38225صالح رجب صالح شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38352حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن محمود  -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192116وفً تارٌخ  38278والء عبدالحمٌد دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  29849م االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شادى جمال عبد الرحٌ -  88

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192127وفً تارٌخ  38337حامد شكري حامد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  38294ٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عبد العزٌز دمحم الصع -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38155حسام دمحم دمحم لطب لرلش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38157، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الكومى عبد الحكٌم احمد الكومى  -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38218محمود دمحم دمحم عبد الموى زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192114وفً تارٌخ  38252ر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم دمحم دمحم االبٌض ، تاج -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38172رمضان عبدالمجٌد احمد ابو ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  38192فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى محمود على عبد العزٌز ، تاجر  -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192127وفً تارٌخ  38342دمحم خٌرى السٌد الترٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38222سبك لٌده برلم     شرٌن احمد ٌسن خلٌل ابو شاهٌن ، تاجر فرد ، -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38227دمحم شعبان عبد اللطٌف ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192114وفً تارٌخ  38248سبك لٌده برلم    سامح حسن احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38161احمد نصر لتجاره االحذٌه ومالٌها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38297ك لٌده برلم   مصطفى حسٌن دمحم فاٌد ، تاجر فرد ،  سب -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38215دمحم محمود عبد المعطى السلخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38335برلم   احمد دمحم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192114وفً تارٌخ  38253رٌهام عزت دمحم المصٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38153  عماد عبد الحلٌم ٌوسف الكالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  29849شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192115وفً تارٌخ  38259صفٌه دمحم سعد المشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38167احمد مجدى عبد الجواد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38322شفٌك عبدالحمٌد زكى الهٌتمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38146عبد هللا صالح صالح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122ٌخ وفً تار 38315امٌره دمحم مصطفى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  38284محمود السٌد محمود معبدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192129وفً تارٌخ  38229بٌومى عبد الفتاح بٌومى عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  38358دمحم دمحم صادق سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  38356دمحم نصر دمحم الممارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  37394هانى السٌد عبدالمحسن عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38228سٌد دمحم برنس احمد العماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38328تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38241رف دمحم عبد المعطى سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اش -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  38195سعٌد ابراهٌم دمحم حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192116وفً تارٌخ  28712سعد عبد الحمٌد الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22192116وفً تارٌخ  38271ولٌد عطا عبد العزٌز اسماعٌل حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38182دمحم بٌومى دمحم ابو شوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38181محروس عزت اسماعٌل بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192116وفً تارٌخ  38276د الحمٌد ٌوسف المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر عب -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38327مجدى حسنى توفٌك دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192115وفً تارٌخ  38263سعد المدبوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38321ممدوح مصطى حافظ خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38224تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح دمحم احمد النادى ، -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38189وائل محمود شبل ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192127وفً تارٌخ  38336رد ،  سبك لٌده برلم   سامح ابراهٌم دمحم شحاته ، تاجر ف -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38219محمود سٌد احمد دمحم االصفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38156فرد ،  سبك لٌده برلم   سومه السباعى عبد المادر الفار ، تاجر  -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38251سعٌد احمد السٌد عبدالمجٌد رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  38292ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رضا مملد صابر ابو ترن ، تاج -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192131وفً تارٌخ  38363هبه دمحم السٌد النوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192112وفً تارٌخ  38236ٌده برلم   ولٌد دمحم بخٌت عزب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38313احمد دمحم السٌد الفطٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192131وفً تارٌخ  38364زٌنب السٌد مرسى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192129وفً تارٌخ  38232وائل الششتاوى مصطفى الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192121وفً تارٌخ  38142لمر جاد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192116وفً تارٌخ  38274احمد دمحم احمد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192123وفً تارٌخ  38324الشحات حافظ دمحم شحاته سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  144

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  37652معرض الحنفى للسجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38237عبد العال حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم  -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192117وفً تارٌخ  38282امٌره دمحم رافت سلٌمان بٌومى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38223احمد عبد العزٌز دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  38269دمحم مصطفى فتحى دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192122وفً تارٌخ  38318لصاوى صبحى الصاوى على البنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192126وفً تارٌخ  38191دمحم فٌاض دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192129وفً تارٌخ  38355بالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طوالن لل -  152

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38177دمحم ذكى ابراهٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38184صدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب زٌدان لالستٌراد والت -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38147شعبان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38148فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا شعبان زكى السعدنى ، تاجر -  156

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38344شرف دمحم دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  14124لٌده برلم   ذكى ابو الفتوح ذكى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك  -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38314المٌاد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192114وفً تارٌخ  38258م   نهاد دمحم دمحم الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38165محمود عبده عٌسوى ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192129وفً تارٌخ  38227ه برلم   عبد السالم ابراهٌم عبد السالم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  162

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38213رشاد محمود دمحم ابو عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38214برلم    مكتب البربرى للتورٌدات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38329جمال الدٌن لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38332برلم    احمد عزت احمد سالمه ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38285خالد بهاء الدٌن للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192116وفً تارٌخ  38272ده برلم   مفدى نصر ابراهٌم اسعد عبد الملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  168

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192116وفً تارٌخ  38272هند صالح ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192131وفً تارٌخ  38367م   عطٌات عطٌه عبد هللا ابو عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192129وفً تارٌخ  38231محمود عبد الفتاح ابراهٌم ابو منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192126وفً تارٌخ  38197لٌلى دمحم عجمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  38262رٌهام عبد المنعم سلٌم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  36289مصطفى صالح زكى احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38348عبد الرحمن ابراهٌم البوشى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38281سعد دمحم ٌوسف الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129وفً تارٌخ  38222رشا حسن دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38317ه عبدالفتاح على امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان سالم -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38319دمحم عرالى عبدالرحمن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38226عمر ابو حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى على -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  38224محروس عمر السٌد على جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38172ٌصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مجدى دمحم جع -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192126وفً تارٌخ  38192محمود عبد المادر داود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192121وفً تارٌخ  38152ابو عضمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عبد العزٌز دمحم دمحم -  184

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38244دمحم حمزه عبد الممصود الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38299بٌع ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ مروه ر -  186

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  19915مروه صالح محمود دمحم ابو عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38342د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رمضان حسن سن -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192128وفً تارٌخ  38343عبد السالم سلٌمان عبد الحلٌم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192114وفً تارٌخ  38256المتولى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح عبدالسمٌع -  192

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38163عواد دمحم ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38164الشافى حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شعبان عبد -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38212دمحم مرسى دمحم موسى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38331لى ابو لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود لبٌب محمود ع -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38332خالد صادق بدوى همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38287، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل متولى سالم ابو سرٌع  -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38288توفٌك توفٌك دمحم الفرت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192131وفً تارٌخ  38366د ،  سبك لٌده برلم   اٌمان على السٌد المجاعص ، تاجر فر -  198

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129وفً تارٌخ  38232ولٌد كمال بكر االكشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38144احمد اشرف عبد العلٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192116وفً تارٌخ  38277رامس شولى رمضان عبد المجٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38255محمود صبحى توفٌك السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192128وفً تارٌخ  32339االدٌب لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192115وفً تارٌخ  38268سٌد على البالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38326فؤاد حسن اسماعٌل عٌد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38312احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعزٌز -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38211وائل السٌد جابر عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38333ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه سعد عبده نص -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38216السٌد دمحم عثمان الكومى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38152تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرج حسانٌن ابراهٌم هزع ،  -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38289اٌهاب دمحم هاشم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192122وفً تارٌخ  38169ك لٌده برلم   على جمعه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سب -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192126وفً تارٌخ  38193بهاء الدٌن صابر عباس سٌد احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192127وفً تارٌخ  38341اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد هللا مصطفى عبد الرسول والى ، ت -  214

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  38199صٌدلٌه د/ عبٌر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  38346فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ ولٌد ابراهٌم كامل ، تاجر -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38283دمحم عبد العزٌز دمحم الهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192129وفً تارٌخ  38222،  سبك لٌده برلم    دنٌا عبدالناصر جبر الفمى ، تاجر فرد -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38159حسن سالم ابراهٌم الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38162،  سبك لٌده برلم    الحبال لتجاره االدوات المنزلٌه ، تاجر فرد -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192127وفً تارٌخ  38339اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38252فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د / مى صالح الدٌن هالل ، تاجر -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192114وفً تارٌخ  38254مى رجب محمود رضوان ابو كٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38292،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال دمحم ابو حسٌن ، تاجر فرد -  224

 التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192117وفً تارٌخ  38291دمحم رجب دمحم الفرت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192115وفً تارٌخ  38262رلم   على على ابراهٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192122وفً تارٌخ  38168ابراهٌم مساعد ابراهٌم مساعد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192126وفً تارٌخ  38194،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس ، تاجر فرد  -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22192121وفً تارٌخ  38145كامل مختار عبد الرحمن عبد الرحمن ملٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  38325احمد الصاوى دمحم عبدالمجٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  8423دمحم منصور عبد الجواد المٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192128وفً تارٌخ  38226دمحم مصطفى فتحى باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  38238جمعه عبد العزٌز المرسى الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  8479ناجى ابراهٌم ابراهٌم ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  38247اٌهاب صبرى مسعد الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  35627مصطفى هشام مصطفى حبلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192123وفً تارٌخ  38175عطاره دمحم شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192132وفً تارٌخ  38359ومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن على عطٌه الك -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  38298دالٌا عزت عبد العزٌز الشعٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192128وفً تارٌخ  38212سولى السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا عبد العزٌز الد -  242

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  38327دمحم عبدهللا نعمان الشناوى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192121وفً تارٌخ  38151 حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌوسف دمحم -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192123وفً تارٌخ  38182احمد دمحمى ٌحى ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 لكٌان المانونً  ا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: دمحم سعد لبٌه لوزام العطاره   27194تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  1

الى: السنطه لتصنٌع وبٌع االعالف وتسمٌن  36883م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت22192123،  فى تارٌخ :   -  2

 المواشى  

 الى: الغد المشرق لتجارة لطع غٌار السٌارات   22629تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192126،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: االلصى لتورٌد وتركٌب الباب والشبان   34141تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22192126،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: مكتب حانوت  للرحالت   12482تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192126،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مكتب رحالت احمد مصطفى   13931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192126،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: معرض الحمد لالدوات الصحٌه   34378تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192126،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: الٌــــــوجـــــد   25259تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192128،  فى تارٌخ :   -  8

الى: رضوان لتجاره وتصدٌر الحاصالت  25259تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192128،  فى تارٌخ :   -  9

 الزراعٌه  

 الى: الصادق لالعالف   28534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192128،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الكمال موتورز للتجاره والتورٌدات   29982شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ22192129،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: عطاره الشناوى   2462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  12

 لى: مطعم غزال  ا 31839تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192112،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: ملون العسل لبٌع مستلزمات المناحل   32686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192112،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اركٌما بنت للدهانات الحدٌثه   16394تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192113،  فى تارٌخ :   -  15



 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

 الى: العال درٌم لالستٌراد والتصدٌر   3826تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192113ى تارٌخ : ،  ف  -  16

 الى: الزهور للرحالت وتجاره السٌارات   7383تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192113،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: المتحده لالعالف   21962بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 22192113،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: االٌمان لالعالف   28534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192113،  فى تارٌخ :   -  19

 اهٌم ٌوسف المشد  الى: هانى زكرٌا ابر 18259تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192114،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: المحالوى   11881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192114،  فى تارٌخ :   -  21

الى: مصر لتورٌد مستلزمات طبٌه  21422تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192114،  فى تارٌخ :   -  22

 والمماوالت العمومٌه  

 الى: الولٌد للتسوٌك العمارى   16525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192115ٌخ : ،  فى تار  -  23

 الى: مركز الحمد لصٌانه االجهزه المنزلٌه   2412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192115،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: نٌو مكس باور اٌجبت للمنظفات   37482اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 22192116،  فى تارٌخ :   -  25

   matscotchالى: متسكتش  13277تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  26

 لٌح وتصنٌع المراتب  الى: درٌم لتص 36822تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: دمحم على مصطفى على حسنٌن   22674تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: طرشى الغربٌه   22674تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  29

الى: النسر المصرى الستٌراد لطع الغٌار  31324تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  32

 والسٌارات  

   mayo cafeالى: ماٌو كافٌه  29281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192117،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: المحطه لخدمات المحمول والشحن   11364شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال22192122،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: ال ٌوجد   12449تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  33

   الى: الزٌاد لتاجٌر السٌارات 12112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: معمل الشٌماء لتحمٌض الصور   34874تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192121،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: مكتب المحرولى للرحالت   32576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192121،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: مكتب السند للرحالت   26287تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192121،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: العامرٌه لصناعه وتجارة االعالف   38172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  38

 الى: مصنع الممر للمنظفات والمطهرات   35728ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22192122ٌ،  فى تارٌخ :   -  39

 الى: اللٌل للرحالت   11562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192127،  فى تارٌخ :   -  42

 العالمٌه للمماوالت العمارٌه والتورٌدات  الى:  36524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192128،  فى تارٌخ :   -  41



 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

 الى: مصنع االصالح للنجاره   32295تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: الحج للرحالت   7732تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  43

الى: مؤسسه الغمرى للهندسه والتشٌٌد  13993تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192132ارٌخ : ،  فى ت  -  44

 والبناء واالستثمار العمارى والمماوالت  

الى: الكٌالنى لالستٌراد والتصدٌر  29264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192132،  فى تارٌخ :   -  45

 ت التجارٌه والتورٌدات  والتوكٌال

 الى: مصنع رتش للنسٌج   19526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: المروان للصناعات الهندسٌه   32431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  47

 الى: برنس المحله للمالبس الجاهزه   18282تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  48

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 31125برلم       22192126تعٌٌن السٌد / وفاء عبدالعلٌم عبدالشافى صدٌك   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

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

 

تم محو/شطب    22192112، وفى تارٌخ    2592ربٌع السٌد عطٌه السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192121، وفى تارٌخ    35626شركه دمحم طاٌل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192132، وفى تارٌخ    12223حاتم فتحى راشد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 الغاء نشاط الفرع

تم محو/شطب السجل  الغاء نشاط    22192132، وفى تارٌخ    12223كوزموكٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 الفرع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  22192123وفً تارٌخ   ، 25238هدى سعٌد عبدالمادر وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   522220222ل لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس  22192123وفً تارٌخ   ، 25238شركة هدى سعٌد عبدالمادر وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192128وفً تارٌخ   ، 22216توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، عادل السٌد عبد العزٌز عٌد وشرٌكه -  3

 جنٌه   222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22192128وفً تارٌخ   ، 22216شركة ولٌد دمحم عبد العزٌز محروس عٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   222220222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192112وفً تارٌخ   ، 28448رامى عبدالهادى دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 ٌه جن  3222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192113وفً تارٌخ   ، 23297دمحم حسن حسن حسن ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   15222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192113وفً تارٌخ   ، 23297دمحم حسن حسن حسن ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   15222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22192121وفً تارٌخ   ، 22684شركة جٌهان احمد عبدالوهاب سالمه وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   12222220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس  22192127وفً تارٌخ   ، 32182دمحم راشد عبدالحمٌد العٌارى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   622220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192127وفً تارٌخ   ، 32182حمٌد العٌارى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم راشد عبدال -  12

 جنٌه   622220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192132وفً تارٌخ   ، 12223حاتم فتحى راشد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192132وفً تارٌخ   ، 2234دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192132وفً تارٌخ   ، 2234، الحسٌنى السٌد احمد عبدالرحمن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  14

 جنٌه   12222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192132وفً تارٌخ   ، 2234دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   12222220222أس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال  22192132وفً تارٌخ   ، 2234دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   12222220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192132وفً تارٌخ   ، 2234الحسٌنى السٌد احمد عبدالرحمن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   12222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192132وفً تارٌخ   ، 2234، دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  18

 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  27822هبه هللا حسن على جبر وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بملن // احمد السٌد طه -كالس مول  -ش الجٌش مع الفاتح اسفل كنتاكى والمغربى  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طنطا 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22192113وفً تارٌخ  3267ندا شبل ندا على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ثان طنطا  -بملن// دمحم سعد ابراهٌم ابو سعد -شارع  المعهد العالى للحاسبات والمعلومات  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192113وفً تارٌخ  3267ندا شبل ندا على وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ثان طنطا  -بملن// دمحم سعد ابراهٌم ابو سعد -شارع  المعهد العالى للحاسبات والمعلومات  3العنوان بجعله الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل  22192113وفً تارٌخ  3267صفاء عبداللطٌف حسن الهباب وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

بملن// دمحم سعد ابراهٌم ابو سعد -شارع  المعهد العالى للحاسبات والمعلومات  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 ثان طنطا  -

تم تعدٌل العنوان ,  22192113وفً تارٌخ  3267سمٌر احمد احمد الكراف وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

ثان  -بملن// دمحم سعد ابراهٌم ابو سعد -لى للحاسبات والمعلومات شارع  المعهد العا 3وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 

تم تعدٌل  22192121وفً تارٌخ  26836بدر الدٌن عفٌفى بدر الدٌن عفٌفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

-153-141-132لطعه رلم  -المنوفٌه  -لوٌسنا  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه المنطمه الصناعٌه بكفور الرمل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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بملن // شركه الفراعنه للمفروشات والحراٌر ونشاطه مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه مصانع االعالف بكافه  - 142

 انواعها

تم تعدٌل العنوان  22192121 وفً تارٌخ 26836االمٌر عبد هللا احمد الزٌات وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 - 142-153-141-132لطعه رلم  -المنوفٌه  -لوٌسنا  -, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه المنطمه الصناعٌه بكفور الرمل 

بملن // شركه الفراعنه للمفروشات والحراٌر ونشاطه مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه مصانع االعالف بكافه 

 واعهاان

تم تعدٌل  22192121وفً تارٌخ  26836بدر الدٌن عفٌفى بدر الدٌن عفٌفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

-153-141-132لطعه رلم  -المنوفٌه  -لوٌسنا  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه المنطمه الصناعٌه بكفور الرمل 

الفراعنه للمفروشات والحراٌر ونشاطه مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه مصانع االعالف بكافه بملن // شركه  - 142

 انواعها

تم تعدٌل العنوان  22192121وفً تارٌخ  26836االمٌر عبد هللا احمد الزٌات وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 - 142-153-141-132لطعه رلم  -المنوفٌه  -لوٌسنا  -احٌه المنطمه الصناعٌه بكفور الرمل , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بن

بملن // شركه الفراعنه للمفروشات والحراٌر ونشاطه مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه مصانع االعالف بكافه 

 انواعها

 22192121وفً تارٌخ  8529كة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد عوض وشرٌكه لتجارة وصناعه الشبن المعدنى ، شر -  12

 24بلون  21لطعه رلم -المنطمه الصناعٌه  -االسكندرٌه  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى برج العرب 

وفً تارٌخ  8529شركة مصطفً نعمان وشرٌكته لتجارة وصناعة االلومنٌوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

بلون  21لطعه رلم -المنطمه الصناعٌه  -االسكندرٌه  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى برج العرب  22192121

24 

 22192121وفً تارٌخ  8529مصطفى نعمان وشركاه لتجاره وصناعه االلومنٌوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 24بلون  21لطعه رلم -المنطمه الصناعٌه  -االسكندرٌه  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى برج العرب  تم تعدٌل العنوان ,
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 امام صٌدلٌه جبران-رٌك شوبر ط-تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طنطا اول 

وفً تارٌخ  8529شركة مصطفً نعمان وشرٌكته لتجارة وصناعة االلومنٌوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 امام صٌدلٌه جبران-طرٌك شوبر -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طنطا اول  22192121

 22192121وفً تارٌخ  8529ره وصناعه االلومنٌوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى نعمان وشركاه لتجا -  15

 امام صٌدلٌه جبران-طرٌك شوبر -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى طنطا اول 

دٌل العنوان , وصف تم تع 22192132وفً تارٌخ  12223حاتم فتحى راشد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 -شارع الجالء لسم ثان طنطا  49الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن ب
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 --شارع نمابه المحامٌن خلف محطه المٌاه بملن// مختار عبد الواجد عبد الرحمن ٌسن  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للشركه بناحٌه 

 --ط طنطا ونشاطه مكتب لالداره فم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192132وفً تارٌخ  12223حاتم فتحى راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19
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 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

هدى سعٌد عبدالمادر وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى تجارة وتوزٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل  -  1

والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه والتصنٌع لدى الغٌر للمستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل 

وفً  25238ئٌه والمبٌدات الحشرٌه والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192123تارٌخ 

شركة هدى سعٌد عبدالمادر وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى تجارة وتوزٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌه ومستحضرات  -  2

لتجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه والتصنٌع لدى الغٌر للمستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل ا

وفً  25238والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه والمبٌدات الحشرٌه والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تع22192123تارٌخ 

عادل السٌد عبد العزٌز عٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مبٌدات وتماوى واسمده زراعٌه والغاء  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192128وفً تارٌخ  22216مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

ركة ولٌد دمحم عبد العزٌز محروس عٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مبٌدات وتماوى واسمده زراعٌه ش -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192128وفً تارٌخ  22216والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل غرض الشركه بجعله اداره وتشغٌل مزارع الدواجن ومدشه اعالف وتوزٌع   ندا شبل ندا على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة -  5

وفً تارٌخ  3267البٌض وتجاره وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والتوكٌالت التجارٌه والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192113

كائه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجعله اداره وتشغٌل مزارع الدواجن ومدشه اعالف وتوزٌع ندا شبل ندا على وشر -  6

وفً تارٌخ  3267البٌض وتجاره وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والتوكٌالت التجارٌه والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192113

فاء عبداللطٌف حسن الهباب وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجعله اداره وتشغٌل مزارع الدواجن ومدشه ص -  7

وفً  3267اعالف وتوزٌع البٌض وتجاره وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والتوكٌالت التجارٌه والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف 22192113تارٌخ 

سمٌر احمد احمد الكراف وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجعله اداره وتشغٌل مزارع الدواجن ومدشه اعالف  -  8

وفً تارٌخ  3267وتوزٌع البٌض وتجاره وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والتوكٌالت التجارٌه والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192113

احمد رمضان السعٌد ساعى الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى تصنٌع وتورٌد وتجارة وتوزٌع جمٌع انواع االٌس كرٌم  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192114وفً تارٌخ  28844،  سبك لٌدها برلم   

الدٌن عفٌفى بدر الدٌن عفٌفى وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف للنشاط مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه  بدر -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 22192121وفً تارٌخ  26836مصانع لالعالف بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

رٌكه ، شركة تضامن  ٌضاف للنشاط مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه مصانع االمٌر عبد هللا احمد الزٌات وش -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192121وفً تارٌخ  26836لالعالف بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   



 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

نشاط مصنع النتاج وتدوٌر البالستٌن وتشغٌل والامه بدر الدٌن عفٌفى بدر الدٌن عفٌفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف لل -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 22192121وفً تارٌخ  26836مصانع لالعالف بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ستٌن وتشغٌل والامه مصانع االمٌر عبد هللا احمد الزٌات وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف للنشاط مصنع النتاج وتدوٌر البال -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192121وفً تارٌخ  26836لالعالف بكافه انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

السٌد دمحم حسب النبى عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى مكتب للدعاٌه واالعالن والتوكٌالت التجارٌه  والتصدٌر فى  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192121وفً تارٌخ  18437ود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   حد

 توصٌة بسٌطة

السٌد دمحم حسب النبى عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى مكتب للدعاٌه واالعالن والتوكٌالت التجارٌه  والتصدٌر  -  15

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192121وفً تارٌخ  18437لموانٌن المنظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   فى حدود اللوائح وا

 توصٌة بسٌطة

وفً  31142مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,22192122تارٌخ 

 31142تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192122وفً تارٌخ 

 31142ء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه ، شركة تضامن  الغا -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192122وفً تارٌخ 

وفً  31142مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 شاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن22192122تارٌخ 

 31142تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192122وفً تارٌخ 

 31142الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه ، شركة تضامن  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192122وفً تارٌخ 

وفً  31142مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد22192122تارٌخ 

 31142تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192122وفً تارٌخ 

 31142صٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه ، تو -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192122وفً تارٌخ 

دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه مكتب  -  25

والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمستلزمات لتجاره االدوٌه 

تم تعدٌل النشاط , 22192132وفً تارٌخ  2234الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وتصدٌرهم والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

سٌد احمد عبدالرحمن وشركاه ، شركة تضامن  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه الحسٌنى ال -  26

مكتب لتجاره االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه 



 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

تم 22192132وفً تارٌخ  2234مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   والمستلزمات الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وتصدٌرهم والغاء 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشركاه ، شركة تضامن  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه مكتب  -  27

ل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمستلزمات لتجاره االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌ

تم تعدٌل النشاط , 22192132وفً تارٌخ  2234الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وتصدٌرهم والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

طة  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه مكتب دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌ -  28

لتجاره االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمستلزمات 

تم تعدٌل النشاط , 22192132فً تارٌخ و 2234الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وتصدٌرهم والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الحسٌنى السٌد احمد عبدالرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه  -  29

لطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه مكتب لتجاره االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه ا

تم 22192132وفً تارٌخ  2234والمستلزمات الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وتصدٌرهم والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم عبد المجٌد دمحم دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغائ نشاط االستٌراد من غرض الشركه لٌصبح غرض الشركه مكتب  -  32

لتجاره االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ومستضحرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمستلزمات 

تم تعدٌل النشاط , 22192132وفً تارٌخ  2234صدٌرهم والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   الطبٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر وت

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حاتم فتحى راشد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط / مكتب لتجاره وتوزٌع المستحضرات الطبٌه  -  31

جمٌل والمنتجات الورلٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر  وتصدٌر المستحضرات الطبٌه والمستلزمات الطبٌه والمستلزمات الطبٌه ومنتجات الت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192132وفً تارٌخ  12223ومنتجات التجمٌل والمنتجات الورلٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط / مكتب لتجاره وتوزٌع المستحضرات الطبٌه  حاتم فتحى راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء -  32

والمستلزمات الطبٌه ومنتجات التجمٌل والمنتجات الورلٌه وتصنٌعهم لدى الغٌر  وتصدٌر المستحضرات الطبٌه والمستلزمات الطبٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192132وفً تارٌخ  12223ومنتجات التجمٌل والمنتجات الورلٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22192129وفً تارٌخ  37947ولٌد اسماعٌل دمحم الدٌهى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن



 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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  22192116وفً تارٌخ  32911هانى زخارٌوس مكسٌموس زخارٌوس وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن22192116وفً تارٌخ  32911الٌــــــوجــــد ، سبك لٌدها برلم    -  3

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22192116وفً تارٌخ  32911هانى زخارٌوس وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192122وفً تارٌخ  31142مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192122وفً تارٌخ  31142تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192122وفً تارٌخ  31142برلم    تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه ، سبك لٌدها -  7

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192129وفً تارٌخ  35158محمود ٌوسف محمود دمحم عٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 سمة   االسم وال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: هدى سعٌد عبدالمادر  25238توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192123،  فى تارٌخ :   -  1

 وشركائها

ادل السٌد عبد العزٌز الى: ع 22216توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192128،  فى تارٌخ :   -  2

 عٌد وشرٌكه

الى: ندا شبل ندا على  3267توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192113،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركائه

 ا على وشرٌكهالى: ندا شبل ند 3267توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192121،  فى تارٌخ :   -  4

الى: احمد عوض وشرٌكه  8529شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192121،  فى تارٌخ :   -  5

 لتجارة وصناعه الشبن المعدنى

 ابراهٌم الى: مصطفى عبدهللا 31142شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192122،  فى تارٌخ :   -  6

 مندور وشرٌكه

الى: مصطفى عبدهللا ابراهٌم  31142شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192122،  فى تارٌخ :   -  7

 مندور وشرٌكه

الى: مصطفى عبدهللا ابراهٌم  31142توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192122،  فى تارٌخ :   -  8

 مندور وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كما ضم الشرٌن / على دمحم ضم الى عضوٌه الشركه السٌد / دمحم محمود محمود رمضان   -  1

كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشركاء / هدى  -طنطا اول مصر كشرٌن متضامن  1976/11/25على البلٌهى المولود فى 

اداره الشركه ، تارٌخ :  سعٌد عبدالمادر احمد والسٌد / على دمحم على البلٌهى منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهم لانونا فى

 25238برلم       22192123

ضم الى عضوٌه الشركه السٌد / دمحم محمود محمود رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كما ضم الشرٌن / على دمحم  -  2

شركاء / هدى كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لل -طنطا اول مصر كشرٌن متضامن  1976/11/25على البلٌهى المولود فى 

سعٌد عبدالمادر احمد والسٌد / على دمحم على البلٌهى منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهم لانونا فى اداره الشركه ، تارٌخ : 

 25238برلم       22192123

ما خرج من تعدٌل صفه الشرٌن / عادل السٌد عبد العزٌز عٌد من شرٌن موصى الى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ـــــ ك -  3

عضوٌه الشركه / ولٌد دمحم عبد العزٌز محروس عٌد وتخالص بكافه حموله ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / عادل 

 22216برلم       22192128السٌد عبد العزٌز عٌد بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ٌد من شرٌن موصى الى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ـــــ كما خرج من تعدٌل صفه الشرٌن / عادل السٌد عبد العزٌز ع -  4

عضوٌه الشركه / ولٌد دمحم عبد العزٌز محروس عٌد وتخالص بكافه حموله ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / عادل 

 22216 برلم      22192128السٌد عبد العزٌز عٌد بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــ كما ضم الى عضوٌه الشركه شرٌن  -  5

صفاء عبد اللطٌف حسن الهباب & سمٌر احمد  -موصى مذكور اسمه بعمد التعدٌل ـــ كما خرج من عضوٌه الشركه / كال من :

ن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل وتخالصوا بكافه حمولهم تجاره الشركه ـــ كما تعدل حك احمد الكراف وعدد اثنٌن شركاء موصٌ

االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / ندا شبل ندا على له وحده امام الجهات الرسمٌه منفردا وله حك فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع 

 3267برلم       22192113عالد باسم الشركه ، تارٌخ : وشراء االصول وفتح الحسابات الدائنه والمدٌنه وااللتراض والت

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــ كما ضم الى عضوٌه الشركه شرٌن  -  6

سمٌر احمد  صفاء عبد اللطٌف حسن الهباب & -موصى مذكور اسمه بعمد التعدٌل ـــ كما خرج من عضوٌه الشركه / كال من :

احمد الكراف وعدد اثنٌن شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل وتخالصوا بكافه حمولهم تجاره الشركه ـــ كما تعدل حك 

االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / ندا شبل ندا على له وحده امام الجهات الرسمٌه منفردا وله حك فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع 

 3267برلم       22192113فتح الحسابات الدائنه والمدٌنه وااللتراض والتعالد باسم الشركه ، تارٌخ : وشراء االصول و

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــ كما ضم الى عضوٌه الشركه شرٌن  -  7

صفاء عبد اللطٌف حسن الهباب & سمٌر احمد  -ركه / كال من :موصى مذكور اسمه بعمد التعدٌل ـــ كما خرج من عضوٌه الش

احمد الكراف وعدد اثنٌن شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل وتخالصوا بكافه حمولهم تجاره الشركه ـــ كما تعدل حك 

فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / ندا شبل ندا على له وحده امام الجهات الرسمٌه منفردا وله حك 

 3267برلم       22192113وشراء االصول وفتح الحسابات الدائنه والمدٌنه وااللتراض والتعالد باسم الشركه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــ كما ضم الى عضوٌه الشركه شرٌن  -  8

صفاء عبد اللطٌف حسن الهباب & سمٌر احمد  -ر اسمه بعمد التعدٌل ـــ كما خرج من عضوٌه الشركه / كال من :موصى مذكو

احمد الكراف وعدد اثنٌن شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل وتخالصوا بكافه حمولهم تجاره الشركه ـــ كما تعدل حك 

ى له وحده امام الجهات الرسمٌه منفردا وله حك فتح االعتمادات المستندٌه وبٌع االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / ندا شبل ندا عل

 3267برلم       22192113وشراء االصول وفتح الحسابات الدائنه والمدٌنه وااللتراض والتعالد باسم الشركه ، تارٌخ : 

ن اغراضها مع الغٌر وله حك توكٌل الغٌر ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضم -  9

 3267برلم       22192113فى كل او بعض شئون الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها مع الغٌر وله حك توكٌل الغٌر  -  12

 3267برلم       22192113فى كل او بعض شئون الشركه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وضمن اغراضها مع الغٌر وله حك توكٌل الغٌر  -  11

 3267برلم       22192113فى كل او بعض شئون الشركه ، تارٌخ : 

من اغراضها مع الغٌر وله حك توكٌل الغٌر ضم الى عضوٌه الشركه / ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وض -  12

 3267برلم       22192113فى كل او بعض شئون الشركه ، تارٌخ : 

ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه السٌد/ عبدالرحمن سمٌر احمد احمد الكراف  -  13

 3267برلم       22192121واستلم كافه حموله المادٌه وتخالص ، تارٌخ : 

ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه السٌد/ عبدالرحمن سمٌر احمد احمد الكراف  -  14

 3267برلم       22192121واستلم كافه حموله المادٌه وتخالص ، تارٌخ : 

شركه السٌد/ عبدالرحمن سمٌر احمد احمد الكراف ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه ال -  15

 3267برلم       22192121واستلم كافه حموله المادٌه وتخالص ، تارٌخ : 

ندا شبل ندا على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه السٌد/ عبدالرحمن سمٌر احمد احمد الكراف  -  16

 3267برلم       22192121رٌخ : واستلم كافه حموله المادٌه وتخالص ، تا

 8529برلم       22192121احمد على دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل صفه المٌد الى فرع ، تارٌخ :  -  17

 8529برلم       22192121احمد على دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل صفه المٌد الى فرع ، تارٌخ :  -  18

 8529برلم       22192121لى دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل صفه المٌد الى فرع ، تارٌخ : احمد ع -  19

 8529برلم       22192121احمد على دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر فرع  تعدل صفه المٌد الى فرع ، تارٌخ :  -  22

 8529برلم       22192121لمٌد الى فرع ، تارٌخ : احمد على دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر فرع  تعدل صفه ا -  21

 8529برلم       22192121احمد على دمحم عوض  شركة تضامن  مدٌر فرع  تعدل صفه المٌد الى فرع ، تارٌخ :  -  22

ان مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضو -  23

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، 

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان  -  24

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ،  ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان  -  25

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -موله المالٌه وتخالصعبدالحمٌد رضوان واستلم كافه ح

ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، 

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

 ابراهٌم مندور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان مصطفى عبدهللا -  26

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه ا

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان  -  27

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -صعبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخال

ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، 

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  ش -  28

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

كومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الح

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان  -  29

اره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا كم تعدل حك االد-عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، 

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  32

كم تعدل حك االداره والتولٌع بجعله لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا -عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

لتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون وا

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تخارج من عضوٌه الشركه الشرٌن / تامر رضوان  -  31

له لٌصبح للطرف االول / مصطفى عبدهللا كم تعدل حك االداره والتولٌع بجع-عبدالحمٌد رضوان واستلم كافه حموله المالٌه وتخالص

ابراهٌم مندور له وحده بمفرده حك التعامل مع كافه الهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون والتولٌع امام جمٌع الجهات الرسمٌه ، 

 31142برلم       22192122تارٌخ : 

داره والتولٌع بجعلها موكله لجمٌع اطراف التعالد محمود دمحم على الدٌن نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  32

برلم       22192127مجتمعٌن ولهم حك البٌع والشراء وااللتراض مجتمعٌن على ان ٌكون التولٌع مشفوعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

32182 

علها موكله لجمٌع اطراف التعالد محمود دمحم على الدٌن نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بج -  33

برلم       22192127مجتمعٌن ولهم حك البٌع والشراء وااللتراض مجتمعٌن على ان ٌكون التولٌع مشفوعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

32182 

 تعدٌل صفه الشرٌن / دمحم ٌوسف محمود عٌد من شرٌن موصى الى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ـــ كما تعدل حك -  34

االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعان او منفردان ولهما حك التولٌع امام جمنٌع الجهات الحكومٌه وغٌرها كان ذلن 

باسم الشركه وعنوانها التجارى بشرط ان تكون جمٌع االعماال التى ستصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه ولهما حك التعامل مع 

 35158برلم       22192129لرهون وحك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : البنون واجراء المروض وا

تعدٌل صفه الشرٌن / دمحم ٌوسف محمود عٌد من شرٌن موصى الى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ـــ كما تعدل حك  -  35

ات الحكومٌه وغٌرها كان ذلن االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعان او منفردان ولهما حك التولٌع امام جمنٌع الجه

باسم الشركه وعنوانها التجارى بشرط ان تكون جمٌع االعماال التى ستصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه ولهما حك التعامل مع 

 35158برلم       22192129البنون واجراء المروض والرهون وحك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ى دمحم على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه الشركه ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطف -  36

الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22192129كافه االختصاصات السابمه ، تارٌخ : سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ب

 13243برلم   

ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه الشركه  -  37

ه والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االدار

    22192129سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن بكافه االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

 13243برلم   

الشركه ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه  -  38

الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / 

    22192129سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن بكافه االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

 13243برلم   

ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه الشركه  -  39

الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / 

    22192129ى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن بكافه االختصاصات السابمه ، تارٌخ : سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطف

 13243برلم   

ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه الشركه  -  42

ه تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حمول

    22192129سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن بكافه االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

 13243برلم   

ٌطة  مدٌر و شرٌن  ــ كما خرج من عضوٌه الشركه ضم الى عضوٌه الشركه الشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم  توصٌة بس -  41

الشرٌن / احمد حامد عبد العزٌز وهدان وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه  ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / 

    22192129، تارٌخ : سٌد نصٌر خلٌل دمحم  والشرٌن/ مصطفى دمحم على دمحم مجتمعٌن او منفردٌن بكافه االختصاصات السابمه 

 13243برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 32911برلم       22192116هانى زخارٌوس وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 32911برلم       22192116كة تضامن ، تارٌخ : هانى زخارٌوس وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  2

برلم       22192122مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

31142 

برلم       22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

31142 

برلم       22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

31142 

برلم       22192122مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

31142 



 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

برلم       22192122ن عبدالحمٌد رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تامر رضوا -  7

31142 

برلم       22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

31142 

برلم       22192122مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

31142 

    22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 31142برلم   

    22192122ضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تامر رضوان عبدالحمٌد ر -  11

 31142برلم   

برلم       22192122مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

31142 

    22192122خص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه  شركة تضامن  مل -  13

 31142برلم   

    22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 31142برلم   

برلم       22192122تارٌخ :  مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، -  15

31142 

    22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 31142برلم   

    22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 31142م   برل

برلم       22192122مصطفى عبدهللا ابراهٌم مندور وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

31142 

    22192122تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  19

 31142برلم   

    22192122وان عبدالحمٌد رضوان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تامر رض -  22

 31142برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16315برلم       22192121، تارٌخ :  18  2218/1/21 -صام مختار دمحم عبد المطلب  جدمحم ع -  1

 6241برلم       22192122، تارٌخ :  38  2214/6/11 -دمحم رجب علً ابوسالمه  ج -  2

 1457برلم       22192122، تارٌخ :  57  2212/8/7 -شرٌف مصطفً عبد المنعم سعد  ج -  3

 1457برلم       22192122، تارٌخ :  58  2217/8/7 -عبد المنعم سعد  جشرٌف مصطفً  -  4

 17822برلم       22192122، تارٌخ :  44  2218/5/23 -محمود صبحى محمود سالم  ج -  5

 14715برلم       22192122، تارٌخ :  53  2217/8/12 -على عبدالحمٌد على الفمى  ج -  6

 12214برلم       22192122، تارٌخ :  29  2216/12/4 -ج  صفوت السٌد احمد اسماعٌل -  7

 19221برلم       22192122، تارٌخ :  63  2218/12/21 -احمد دمحم مصطفى عبد الجواد االكرت  ج -  8

 11881برلم       22192122، تارٌخ :  42  2216/8/22 -المحالوى  ج -  9

 11881برلم       22192122، تارٌخ :  42  2216/8/22 -دمحم فاروق خلٌل المحالوى  ج -  12

 18569برلم       22192123، تارٌخ :  94  2218/8/26 -هٌام محمود دمحم خلٌل بخاتى  ج -  11

 14221برلم       22192123، تارٌخ :  96  2217/27/26 -عالء كمال رمضان السٌد  ج  -  12

 14298برلم       22192123، تارٌخ :  92  2218/12/22 -سٌد احمد دمحم سٌد احمد هجرس  ج  -  13

 14298برلم       22192123، تارٌخ :  89  2217/26/12 -سٌد احمد دمحم سٌد احمد هجرس  ج  -  14

 6928م   برل    22192126، تارٌخ :  123  2214/12/25 -صالح عبدالنبى عبدالعاطى عالم  ج  -  15

 11794برلم       22192126، تارٌخ :  127  2216/8/12 -احمد محى السٌد عطٌة ابالن  ج -  16

 19511برلم       22192126، تارٌخ :  116  2218/12/12 -رجب ابو الماسم دمحم المزٌن  ج  -  17

 8691برلم       22192126، تارٌخ :  132  2215/26/22 -عبدالرحمن عبدهللا توفٌك عبدالبارى  ج  -  18

 8691برلم       22192126، تارٌخ :  133  2215/26/22 -عبدالرحمن عبدهللا توفٌك عبدالبارى  ج  -  19

 356برلم       22192126، تارٌخ :  125  2217/2/7 -طارق احمد دمحم غنٌم  ج -  22

 5255برلم       22192126، تارٌخ :  98  2219/1/21 -الشطالوي للرحالت  ج -  21

 442برلم       22192126، تارٌخ :  99  2212/2/17-وائل صابر عباس سٌد احمد عبدربه  ج -  22

 442برلم       22192126، تارٌخ :  122  2217/2/17 -وائل صابر عباس سٌد احمد عبدربه  ج -  23

 13931برلم       22192126، تارٌخ :  122  2217/24/24 -مكتب رحالت احمد مصطفى  ج  -  24



 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

 13931برلم       22192126، تارٌخ :  122  2217/24/24 -احمد مصطفى موسى عبدربه  ج  -  25

 13411برلم       22192126، تارٌخ :  128  2217/23/21 -عبدالمنعم عطٌه فتح هللا محمود المٌعى  ج  -  26

 17763برلم       22192126، تارٌخ :  113  2218/5/21-اٌمن حسن لطب النجار  ج -  27

 342برلم       22192128، تارٌخ :  144  2217/2/6 -حسٌن عبد السالم سلٌمان زنكل  ج -  28

 18621برلم       22192128، تارٌخ :  174  2218/8/29 -مؤمن ابراهٌم حمدان عٌد  ج -  29

 2337برلم       22192128:  ، تارٌخ 142  2217/12/12 -مسعد ابراهٌم ابراهٌم ابو هالل  ج -  32

 12994برلم       22192128، تارٌخ :  163  2217/1/12 -عبدالمنعم محمود رٌاض الحو  ج -  31

 4425برلم       22192128، تارٌخ :  172  2218/12/5 -عبدالشافى فوزى الحسانٌن صمر  ج -  32

 1261برلم       22192128تارٌخ : ،  164  2217/5/17 -السٌد عبد الباسط حسٌن الصباغ  ج -  33
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