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 ليود أفراد    
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عن تعبئه مواد  148121برلم  21191411، ليد فى  111110111حماده عادل دمحم السيد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ميدان سعد زغلول ميدان ستوته سابما بملن نرمين شاهين دمحم السيد شاهين -غذائيه ، بجهة : طنطا

عن كوافير  148122برلم  21191411، ليد فى  111110111ساره االحمدى ابراهيم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 حريمى ، بجهة : كفر مسعود بملن هانى سيد احمد الصيفى

عن ادوات  148112برلم  21191411، ليد فى  51110111م عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم على احمد ابراهي -  3

 منزليه ، بجهة : كفر طرنه بملن/على عيد دمحم على الحاج على

عن بماله ،  148137برلم  21191413، ليد فى  11110111انتصار عبدالعزيز حافظ العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 السودان بملن احمد دمحم صديك ابراهيم عصفور بجهة : ميت

عن مكتب  87531برلم  21191413، ليد فى  1111110111سعيد اسماعيل حسن شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مماوالت عامه ، بجهة : ابيار بملن هناء خليل دمحم هنطش

عن مكتب  87531برلم  21191413، ليد فى  111111.000سعيد اسماعيل حسن شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 مماوالت عامه ، بجهة : ابيار ملن حسن حسن رمضان ونشاطه ادوات صحيه

عن معرض موبليا ،  148156برلم  21191414، ليد فى  511110111خالد يحى محمود لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بجهة : كتامه بملن فاطمه محمود فراج

عن مزرعه مواشى ،  148116برلم  21191419، ليد فى  511110111مد عاطف الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  8

 بجهة : كتامه بملن احمد عاطف الكومى

عن بماله ، بجهة :  148141برلم  21191414، ليد فى  51110111نفيسه السيد دمحم المسيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بملن هدى احمد دمحم ابراهيم مفتاححصه شبشير 

عن مكتب  148167برلم  21191416، ليد فى  111110111رزق ابراهيم بدير ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مماوالت ، بجهة : شبراملس بملن/ابراهيم بدير ابراهيم

عن بماله ،  148171برلم  21191416ليد فى ،  1111110111السيد حسن سيد على خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 يوليو بملن/عصام الدين ابراهيم دمحم لاسم 23بجهة : بسيون شارع 

عن معرض  148172برلم  21191416، ليد فى  511110111ابراهيم جالل مصطفى صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 المشه ، بجهة : محله مرحوم ملن دمحم جالل مصطفى صبره

عن تجاره  148157برلم  21191415، ليد فى  251110111خليل جمال خليل خليل الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لطع غيار السيارات ، بجهة : كفر الزيات الطريك السريع بجوار بنزينه توتل بملن سعيد عبدالغنى محمود

عن مطبعه ،  148196برلم  21191419، ليد فى  511110111س ماله ،  تامر عبدالمنعم ابراهيم لداده  ، تاجر فرد ، رأ -  14

 بجهة : طنطا شارع دمحم توفيك من شارع المدينه المنوره خلف السرنجات بملن دمحم احمد ابراهيم لداده

يع عن ب 148193برلم  21191417، ليد فى  111110111حكمت سعيد عبدالخالك راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مفروشات ، بجهة : محله منوف بملن نشات على دمحم بهاء الدين
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  148211برلم  21191417، ليد فى  51110111مصطفى زكريا السيد دمحم حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 رحالت داخليه ، بجهة : شونى بملن احمد عبدالرازق السيد عبدالصادق

عن مكتب  148211برلم  21191417، ليد فى  51110111 حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى زكريا السيد دمحم -  17

 عرب شبرا بملن شعبان سعيد الجندى ونشاطه تجاره كاوتش وزيوت -رحالت داخليه ، بجهة : عزبه االسراف 

عن بماله  148212برلم  21191418 ، ليد فى 51110111كريمه حسنى عبدالشافى الدكرورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ، بجهة : المرشيه بملن دمحم حامد ابراهيم على جعفر

عن اداره  148221برلم  21191421، ليد فى  111110111حسام محمود على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 تاح رمضانبرج الورود بملن عفاف عبدالف-مطاعم وكافيتريات ، بجهة : طنطا ش عنتر بن شداد 

عن تجاره  148245برلم  21191423، ليد فى  1111110111هانى حسين دمحم بكر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عبدالحليم من ش البحر ملن دمحم سعيد السيد الشعراوى 37تحف و مصنوعات فضيه ، بجهة : طنطا 

عن  148248برلم  21191423، ليد فى  511110111رأس ماله ،  دمحم عاطف امام عبدالمادر المكاوى  ، تاجر فرد ،  -  21

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : بسيون ش الجمهوريه بملن صالح سعيد عبدالدايم

عن  148251برلم  21191423، ليد فى  121110111حسن دمحم حسن عبدالسالم الحو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 معتصم ملن احمد عبدالمادر المرشدىش ال 33خردوات ، بجهة : طنطا 

عن تعبئه وتغليف  148273برلم  21191424، ليد فى  51110111رشا محمود دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مواد غذائيه ، بجهة : محله مرحوم ملن/دمحم طه عبدالرؤف التالوى

عن تجاره  148285برلم  21191428، ليد فى  511110111  فوزى عبدالمنعم دمحم الجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  24

 شارع بطرس بملن ابراهيم حسين دمحم عابدين 85مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن مطعم  148311برلم  21191431، ليد فى  511110111دمحم عبدالرحمن ابراهيم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ن دمحم دمحم مرسى شبنمشويات وبيتزا ، بجهة : شونى مل

عن  148127برلم  21191412، ليد فى  511110111كامل ابراهيم كامل عبدالغنى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 خلط وتعبئه بويات على البارد ، بجهة : الفرستك ملن شامه عبدالرؤف احمد سرحان

عن تورديات  148131برلم  21191412، ليد فى  511110111احمد عادل السيد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 عامه فى حدود اللوائح والموانين ، بجهة : شنراق ملن السيد عادل السيد حجاج

عن  148126برلم  21191411، ليد فى  511110111رفعت عبداللطيف عبداللطيف جواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 الستائر ، بجهة : ميت حواى بملن دمحم عتمان ابوالمجدصناعه التريكو والعماده وشغل 

 148123برلم  21191411، ليد فى  121110111محمود دمحم نجيب عبدالرازق عطيه جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عن تجاره لطع غيار غساالت وثالجات ، بجهة : زفتى شارع فلسطين بملن/دمحم نجيب عبدالرازق عطيه جاد

عن سوبر ماركت  148169برلم  21191417، ليد فى  111110111سمير فوزى رزق حنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 العجيزى بملن عزه فتحى عبدالنبى المصادف -ش حسن ابوكامل  17، بجهة : طنطا 

عن استوديو  148146 برلم 21191414، ليد فى  251110111دمحم حسنى حسن عليوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تصوير ، بجهة : شبشير الحصه بملن احمد دمحم حافظ سالمان

عن لوازم  148139برلم  21191413، ليد فى  51110111هبه عبدالوهاب عبدهللا هواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 خياطه ، بجهة : سنباط بملن/السيد السيد سيد احمد النجار
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عن  148151برلم  21191414، ليد فى  211110111بداللطيف ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالفتاح ع -  33

 لف خيط على بكر ، بجهة : لرانشو بملن عبدالفتاح عبداللطيف ابوالخير

ق عن تجاره ور 148167برلم  21191417، ليد فى  511110111دمحم مصطفى كامل فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 دشت ، بجهة : كفر ابوداود بملن فوزى ممدوح االحمدى

عن بماله ،  148194برلم  21191419، ليد فى  51110111دمحم محمود عبدالرحمن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بجهة : السنطه شارع الجمهوريه بملن رفعت صالح جاب هللا

عن مزرعه  148191برلم  21191419، ليد فى  2511110111ر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم احمد عبدالمادر ربيع  ، تاج -  36

 تسمين مواشى ، بجهة : كفر الجزيره بملن احمد عبدالمادر ربيع

عن تجاره  148185برلم  21191417، ليد فى  1111110111دمحم انور حسن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 : كفر عصام بملن دمحم عباس ابوالعينين مشغوالت ذهب صينى ، بجهة

عن مكتب  148169برلم  21191416، ليد فى  511110111خالد احمد دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 تسويك رياضى ، بجهة : زفتى ش بركه السبع بملن احمد دمحم عبدالوهاب الحداد

عن  148174برلم  21191416، ليد فى  311110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  مايكل رافت ميخائيل نعمه هللا حنا  ،  -  39

 ش ابن الفارض بملن رافت ميخائيل نعمه هللا حنا 71تغيير زيوت شحومات ، بجهة : طنطا 

عن  148187برلم  21191417، ليد فى  1111110111دمحم عبدالرحمن محمود البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش عبدالحميد من ش كفر عصام ملن دمحم انور حسن عبدالعال 12 -ه تحف ، بجهة : طنطا تجار

عن  141162برلم  21191421، ليد فى  2111110111احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مصنع تدشيش الذره وخلط االعالف ، بجهة : ابيار ملن طارق دمحم عبدالعظيم لطب الخنيزى

عن  141162برلم  21191421، ليد فى  2111110111 احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  42

مصنع تدشيش الذره وخلط االعالف ، بجهة : محل رئيسى اخر بالعنوان ابيار ملن عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ونشاطه بيع 

 اعالف ومستلزمات مزارع

عن بماله ، بجهة  148217برلم  21191421، ليد فى  51110111امل السيد ابراهيم ابورابيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 : محله منوف بملن عصام على عبدالعزيز التطاوى

عن  148233برلم  21191422، ليد فى  111110111احمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مطلبش معمر المذافى بملن عبدالمطلب احمد عبدال 13مكتب مماوالت ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  148247برلم  21191423، ليد فى  5110111سوزان صالح الدين محمود فضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الزيات ش الهان بملن الشوره دمحم امبابى

عن خردوات  148272برلم  21191424، ليد فى  51110111دمحم عبدالغنى ابراهيم كعبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ومالبس ، بجهة : الدلجمون بملن/انشراح حسن مرسى علوان

عن  148269برلم  21191424، ليد فى  251110111دمحم السعداوى عبدالفتاح عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 صناعه مالبس ومنسوجات ، بجهة : صالحجر بملن دمحم بهنسى شواطه

عن  148283برلم  21191424، ليد فى  51110111ء دمحم ابو النور احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعا -  48

 مصنع حلوى طحينيه ، بجهة : اخناواى ملن عبدالمنعم احمد سالم

عن مكتب  148313برلم  21191431، ليد فى  111110111اسالم عبدالنبى احمد دمحم البيطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لتاجير السيارات ، بجهة : زفتى شارع عبدهللا االثنينى البحر ملن عزالدين عبدالحميد دمحم عيد
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله ،  148121برلم  21191411، ليد فى  111110111نهله عبدالسميع دمحم عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : منشاه حسن بملن حسن سالمه حسن عاصى

عن ورشه نجاره  148131برلم  21191411، ليد فى  51110111عزب دمحم عزب االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن عادل عبدالرازق دمحم االشمر

عن  148125برلم  21191411، ليد فى  121110111عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : الرياض بملن صبرى عبدالعزيز عبدالجواد العتر

عن مصنع  148136برلم  21191413، ليد فى  121110111يسرى جبر عبدالعال الجغاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بويات على البارد ، بجهة : الفرستك بملن مصطفى دمحم عبدالرحمن العفيفى

عن  148114برلم  21191419، ليد فى  111110111عبدالغفار عبدالمادر  دمحم السيد سحلوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 جزاره ، بجهة : شبشير الحصه بملن/ ابراهيم عبدالمادر سحلوب

عن توريد بالتات  148181م برل 21191416، ليد فى  1111110111دمحم عيد محمود سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 خشب ، بجهة : كفر سليمان عوض ملن محمود عيد محمود

عن مخبز  148116برلم  21191411، ليد فى  51110111عمر عبدالحميد عبدالجليل ابولمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بلدى ، بجهة : ميت شريف بملن عبدالحميد عبدالجليل ابولمر

عن مكتب  148153برلم  21191414، ليد فى  121110111سين دمحم الممع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى دسولى ح -  57

 مماوالت ، بجهة : شبراطو ملن دسولى حسين دمحم الممع

عن بيع وصيانه  148181برلم  21191417، ليد فى  51110111هيثم على دمحم السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 هة : كفر الشرفا الشرلى بملن فاطمه عبدالخالك حماده عبدالخالككاوتش ، بج

عن  148216برلم  21191418، ليد فى  511110111دمحم شعبان سرحان حسين العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ورشه نجاره ميكانيكيه ، بجهة : شبراتنا بملن شعبان سرحان حسين العجمى

عن  148211برلم  21191418، ليد فى  121110111 المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى السيد مصطفى دمحم -  61

 مصنع حلويات ، بجهة : شارع خالد لاسم بحى العجيزى بملن اسامه شولى احمد عفيفى

عن  148223برلم  21191421، ليد فى  5111110111عمر عبدالعزيز دمحم حسن مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

، بجهة : منشاه عبدهللا ملن عبدالعزيز دمحم  6من المجموعه  36والفمره  19مماوالت عامه وتوريدات واستيراد فيما عدا المجموعه 

 حسن دمحم مصباح

عن توريدات  148264برلم  21191423، ليد فى  111110111عادل عبدالسالم احمد الزينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ء ، بجهة : سندبسط بملن/محمود عبدالسالم احمد الزينىمواد بنا

عن تجارة االدوات  148284برلم  21191424، ليد فى  111110111احمد ناهد دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش الخادم تمطع ش السكه الجديده بملن ماجده صالح السيد شحاته 1المنزليه ، بجهة : عمار رلم 

عن  148311برلم  21191431، ليد فى  2511110111دمحم الغريب مصطفى خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يحى  -  64

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن عزت احمد الدسولى الهش

عن مصنع  148316برلم  21191431، ليد فى  511110111رياض محمود دسولى فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 نظفات ومستحضرات تجميل ، بجهة : صالحجر ملن دسولى رياض دمحم دسولى فايدم

 148297برلم  21191428، ليد فى  121110111عمرو مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 حمدعن ورشه لحام معادن بالكهرباء ، بجهة : زفتى شارع بركه السبع بملن ورثه على عمر ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مزرعه مواشى  148312برلم  21191431، ليد فى  211110111عليوه على عليوه المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ، بجهة : السنطه البلد بملن جيهان على عليوه المط

عن  148128 برلم 21191411، ليد فى  111110111محمود عبدالجواد عبدالعاطى البيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 مكتب رحالت ، بجهة : كفر حانوت بملن/احمد محمود عبدالجواد البيه

عن مصنع  148127برلم  21191411، ليد فى  111110111دمحم شعبان بسيونى محى الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 بويات على البارد ، بجهة : محله اللبن بملن/كارم محمود دمحم البطالن

عن  148121برلم  21191411، ليد فى  511110111عبده ابراهيم دمحم سيد احمد غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 تجاره لطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : ابيج ملن/ابراهيم دمحم سيد احمد غالى

عن مصنع بالط ،  148113برلم  21191419، ليد فى  511110111رباب دمحم دمحم الحدق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بجهة : طريك اخناواى بملن/ ابراهيم عبدالفتاح الحدق

عن تجارة  148174برلم  21191417، ليد فى  211110111االء دمحم صالح الدين الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 دمحم الشيخش محب ملن ابتسام جابر  5مالبس جاهزه اطفال وحريمى ، بجهة : طنطا 

عن مماول انفار  148185برلم  21191418، ليد فى  251110111وائل بسيونى السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لصر بغداد بملن تامر بسيونى السيد ابراهيم -) مكتب توريد عماله ( ، بجهة : عزبه بريشه 

عن مزرعه مواشى ،  148136برلم  21191414، ليد فى  511110111  دمحم عزت دمحم نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  74

 بجهة : برما بملن/كريمه المرسى ابراهيم هالل

عن بماله  148186برلم  21191417، ليد فى  251110111نجوى ابراهيم عبدالسميع عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لحكيم بملن احمد ابراهيم عبدالسميع عزامتموينيه ، بجهة : طنطا ش سيداحمد رمضان من طه ا

عن ورشه  148196برلم  21191417، ليد فى  1511110111محمود فتحى فتحى الوكيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 خراطه وتشكيل معادن ، بجهة : زفتى ش الجيش المبلى بملن ورثه فتحى فتحى احمد الوكيل

عن مزرعه  148173برلم  21191416، ليد فى  2511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد صبحى دمحم شلبى دمحم  ، -  77

 مواشى ، بجهة : كفر الحاج داود بملن دمحم وعالء صبحى حافظ سليمان

عن  148212برلم  21191418، ليد فى  251110111حنان ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 --: الغرستك ملن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم مكتبه ، بجهة 

عن توريد  148182برلم  21191417، ليد فى  6110111احمد عادل نصر السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 لحافه ش الشيخ دمحم مهنا ملن نصر دمحم مصطفى السعداوى -مستلزمات طبيه للحكومه ، بجهة : طنطا 

عن  148188برلم  21191417، ليد فى  251110111وه عبدالخالك شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابواليزيد المند -  81

 مكتب رحالت ، بجهة : خرسيت مركز طنطا ملن دمحم دمحم مصطفى سالم

عن معرض تجاره  148217برلم  21191418، ليد فى  211110111دمحم رجب دمحم لرطمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 يارات ، بجهة : الحداد بملن رمضان شعبان على شعبان الديبس

عن معرض  148214برلم  21191421، ليد فى  111110111منصوردمحم منصور عبدالحميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش االزهر اخر الحلو ملن سونيا حسنى دمحم السيد 11 -موبليات ، بجهة : طنطا 

عن تجاره اثاث ،  148271برلم  21191424، ليد فى  511110111ام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق احمد احمد عز -  83

 بجهة : طنطا ش االستاد بملن هشام وهانى ووليد ومها احمد عزام ونفيسه سامى منتصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن حظيره  148318برلم  21191431، ليد فى  151110111ابتسام دمحم عبدهللا سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 مواشى ، بجهة : ميت الرخا بملن سامح ممدوح فؤاد العرباوى

عن مزرعه  148131برلم  21191412، ليد فى  1511110111ايمن سمير دمحم امام شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 مواشى حالبه ، بجهة : السمالويه بملن مجدى زكى فرج النهطاوى

عن  148118برلم  21191411، ليد فى  121110111على سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عصمت احمد توفيك -  86

 توريدات عامه ، بجهة : شارع حسان بن ثابت بملن/احمد عبدالرازق السيد ابوحجازى

 عن 148118برلم  21191411، ليد فى  1111110111معرض الحداد لتجاره الكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 معرض كاوتش ، بجهة : الفرستك بملن دمحم اسماعيل ابراهيم الحداد

عن ورشه  148119برلم  21191411، ليد فى  111110111دمحم جوده دمحم عبدالحميد ليله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 خراطه ولحام ، بجهة : كفر عنان ملن/جوده دمحم عبدالحميد ليله

عن  148141برلم  21191413، ليد فى  211110111الزراعيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فرج لتجاره الحاصالت -  89

 تجاره حاصالت زراعيه ، بجهة : سنبو الكبرى بملن شاكر عبدالغنى عبدالمادر

حل عن تربيه الن 148165برلم  21191417، ليد فى  551110111ايات على على دمحم ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

دوران كتشنر بملن فتحى فتحى -ش حسن رضوان  36وتعبئه منتجاته والمنتجات الصحيه والغذائيه وتصديرها ، بجهة : طنطا 

 السيد بحيرى

عن مخبز  148184برلم  21191418، ليد فى  211110111دمحم صالح حسن خليل سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 عبدالناصر بملن سعاد عبدالسالم مغربى دمحمبلدى ، بجهة : السنطه ش جمال 

عن ممهى ،  148138برلم  21191414، ليد فى  51110111حنان احمد عبدالعزيز الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بجهة : كفر الزيات ش الجيش امام الثانويه العسكرى ملن خميس رجب دمحم حسن

عن مزرعه  148164برلم  21191416، ليد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  مفيد رمزى حنا عوض هللا  ، تاجر ف -  93

 مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن/رمزى حنا عوض هللا

عن  148154برلم  21191414، ليد فى  51110111محمود مرسى امين عبدالجواد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لن امين مرسى امين عبدالجوادمزرعه مواشى ، بجهة : دمنهور الوحش م

عن تجاره حدايد  148198برلم  21191417، ليد فى  121110111حسن فريد دمحم غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 وبويات ، بجهة : خرسيت ملن دمحم فريد دمحم فريد

عن  148241برلم  21191422يد فى ، ل 511110111اكرامى سليمان زكى سليمان شالمش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

مركز دورات علوم طبيه ومساحه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : شارع عثمان دمحم بملن/دمحم 

 السيد حسين دمحم

عن مزرعه  148271برلم  21191424، ليد فى  611110111ابراهيم فاروق محمود الهبيان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 مواشى حالبه ، بجهة : سندبسط بملن ناديه حسانين دمحم حماد

عن مزرعه  148135برلم  21191413، ليد فى  511110111اسماعيل على مبرون رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 مواشى ، بجهة : شمرف بملن مبرون على مبرون رمضان

عن  148111برلم  21191411، ليد فى  511110111محمود شعبان على شعبان الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 معرض تجاره سيارات ، بجهة : الحداد ملن جواهر دمحم بدر عبدالرؤف

عن بيع  148119رلم ب 21191411، ليد فى  1111110111دمحم على طلبه ابوالنجا دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 فالتر مياه وتكيفات ، بجهة : ش الجمهوريه ملن السعيد حسن عبده منتصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشه  148155برلم  21191414، ليد فى  1111110111دمحم على على دمحم نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اصالح سيارات ، بجهة : كفر يعموب ملن مبرون ابراهيم عباس المهدى

عن  148157برلم  21191417، ليد فى  251110111عادل مبرون احمد مبرون البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش السلخانه العمومى ملن فوزى سعد محمود حشيش 41 -تجاره لطع غيار جرارات ، بجهة : كفر الزيات 

عن تجاره  92188برلم  21191417ليد فى ،  251110111نهى محمود محمود عواره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

ش اسماعيل غريب مع سيدى الحامولى ملن محمود محمود  5وتعبئه وبيع الطحينه والحالوه الطحينيه والعسل ، بجهة : طنطا 

 محمود عواره

اره عن تج 92188برلم  21191417، ليد فى  251110111نهى محمود محمود عواره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

وتعبئه وبيع الطحينه والحالوه الطحينيه والعسل ، بجهة : له محل رئيسى اخر وعنوانه ش دمحم جابر متفرع من ش االستاد الراضى 

 طنطا اول ونشاطهخ تجاره االسمنت وماود البناء ) اسمنت وجير وجبس ( --ملن مصطفى دمحم احمد جابر 

عن اكسسوار  148111برلم  21191419، ليد فى  51110111، رأس ماله ،  وسام دمحم عبدالموى حجاج  ، تاجر فرد  -  115

 وبيع موبيل ، بجهة : نواج بملن ابراهيم السيد الدسولى

عن بماله  148192برلم  21191419، ليد فى  51110111حسنيه عبدالمجيد حسن ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 وتش بملن مصطفى والسيد ودمحم وسالى محمود دمحم السيدشارع مصنع الكا 6، بجهة : طنطا 

عن حظيره  148165برلم  21191416، ليد فى  2111110111دمحم دمحم الشحات دمحم دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 --مواشى ، بجهة : مسهله ملن خضره عبدالمادر توفيك يحيى 

عن مكتبه  148154برلم  21191415، ليد فى  211110111، رأس ماله ،  اشرف مصطفى السيد خضير  ، تاجر فرد  -  118

 ، بجهة : شارع المديريه بملن/دمحم صبحى ابراهيم جابر

عن  148115برلم  21191411، ليد فى  1111110111مرسى سعيد عبدالحميد الجعبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 جهة : محله مرحوم بملن السعيد عبدالحميد الجعبارىمكتب نمل مواد بناء وتوريدات عامه ، ب

عن توصيل طلبات  148149برلم  21191414، ليد فى  511110111فاديه دمحم السيد المولد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش مصنع الكاوتش بملن دمحم سليمان سليمان مرجان 23الطعام للغير وللمتاجر ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن اكسسوار  148117برلم  21191411، ليد فى  31110111احمد حسن على داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 محمول ، بجهة : شارع طه الحكيم بملن/وليم حبيب سالم

عن  148197برلم  21191419، ليد فى  511110111البغداى لالعمال ومماوالت النمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عمال ومماوالت نمل بضائع ، بجهة : ابيج بملن على دمحم حسن البغدادىا

عن  148189برلم  21191417، ليد فى  1111110111اسامه رياض السيد العزبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 حاره عبدالجواد من كفر عصام ملن احمد عبدالسميع عزام 12 -اكسسوار حريمى ، بجهة : طنطا 

عن  148258برلم  21191423، ليد فى  71110111انشراح عبدالفتاح السيد بيومى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 --كفر سبطاس ملن ابراهيم عزب السيد الخولى  -بماله ، بجهة : عزبه السبيل 

عن  148282برلم  21191424ى ، ليد ف 211110111سمير عبدالحميد شرف الدين دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 العجيزى بملن/وفاء الصاوى ابواليزيد سمن-شارع يحيى حافظ  66ورشه تشكيل معادن ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتب  148268برلم  21191424، ليد فى  51110111عاطف ابراهيم مصطفى عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 اهيم مصطفى عمارهرحالت ، بجهة : طوخ مزيد بملن/ابر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  148317برلم  21191431، ليد فى  1111110111ابراهيم دمحم عبدالمولى عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 مستلزمات طبيه وتوريدات عامه ، بجهة : كفر يعموب بملن احمد دمحم عبدالمولى عالم

عن  148125برلم  21191412، ليد فى  311110111ماله ،  خالد على الدمحمى على رضوان  ، تاجر فرد ، رأس  -  118

 ش غريب الشيخ بملن يسرى دمحم دمحم منتصر 34مصنع كرتون ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  148118برلم  21191411، ليد فى  51110111سعاد ممدوح احمد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 الزيات شارع نجيب حشاد من شارع عرابى بملن/دمحم دمحم عبدهللا خليفهاصالح الماكينات واالالت ، بجهة : كفر 

عن  148117برلم  21191411، ليد فى  51110111طاهر عبدالحميد عبدالفتاح الشيشينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مكتب رحالت ، بجهة : تطاى مركز السنطه ملن امينه غنيم الصاوى اهله

عن  148173برلم  21191417، ليد فى  121110111دمحم حماد الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى محمود  -  121

 تجاره االحذيه ، بجهة : بار الحمام ملن دولت عطا هللا عطا هللا

 عن تجاره مسامير 138962برلم  21191417، ليد فى  211110111امير وليم سعد غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ، بجهة : زفتى ش بركه السبع ملن يعموب بشاره جرجس سيدهم

عن تجاره مسامير  138962برلم  21191417، ليد فى  211110111امير وليم سعد غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ، بجهة : زفتى ش بركه السبع ملن يعموب بشاره جرجس ونشاطه بماله

 148199برلم  21191419، ليد فى  251110111حسن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فريده السيد شعبان ابوال -  124

 عن تجاره االدوات المنزليه واالجهزه الكهربائيه ، بجهة : منشاه الكرى بملن سعديه عطيه عبدالرحمن الشيشى

عن تجاره االدوات  148135برلم  21191414، ليد فى  11110111دمحم مصطفى دمحم الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الصحيه ، بجهة : كفر الشرفا الشرلى بملن/سكينه الحسنين ابوحسن

عن تصنيع  148151برلم  21191414، ليد فى  111110111دمحم حسن على شبل الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 سيجر بملن/حسام حسن على شبل الماضى-مونىشارع السال 45وتوريد مالبس جاهزه رياضى ، بجهة : عمار رلم 

عن  148151برلم  21191414، ليد فى  9110111رفيده السيد السعيد موسى النوسانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 سيجر ملن عبد العزيز حسن عبدالعزيز الشاطر -ش عبدالغنى الشاطر  9صالون حالله ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن مكتب  148163برلم  21191416، ليد فى  51110111منال السيد احمد السنطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 رحالت ، بجهة : حانوت بملن/احمد عبدالحميد احمد السنطى

ن مصنع ع 148115برلم  21191411، ليد فى  511110111دمحم سامى كمال ابوالمكارم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 نسيج مفروشات ، بجهة : كفر سنبو بملن/ سامى كمال ابوالمكارم نوارج

عن مكتب رحالت ،  148189برلم  21191418، ليد فى  51110111المنسى للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : كفر سليمان بملن ياسين حسن شتات

عن استرجى  148195برلم  21191417، ليد فى  51110111س ماله ،  دمحم  سيد محمود جالل  ، تاجر فرد ، رأ -  131

 موبليات ، بجهة : طنطا ش العربى ابوجنديه خلف البذور ملن سيد محمود جالل خالف

عن  148215برلم  21191418، ليد فى  251110111هانى ابراهيم السيد دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 رات ، بجهة : طنطا ش الشيخه صباح من الجيش بملن ابراهيم عاطف دمحم عاطفتجاره وتاجير سيا

عن كوافير ،  148226برلم  21191421، ليد فى  111110111ايمن رجب دمحم مجاهد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بجهة : طنطا شارع صدلى بملن دمحم فتوح سرور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تعبئه  148263برلم  21191423، ليد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم السيد فرج سعده  ، ت -  134

 وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : السمالويه ملن دمحم السيد فرج سعده

عن منظفات  148286برلم  21191428، ليد فى  51110111نوال السيد السيد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بجهة : كفرالساحل بملن/ سعاد عبدالستار زهرانوادوات تجميل ، 

عن خلط  148311برلم  21191431، ليد فى  51110111ادهم الحسينى امين البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 وتعبئه بويات ، بجهة : منشاه الجنيدى بملن زينب ابراهيم حسن البرعى

عن تجاره مواد  148319برلم  21191431، ليد فى  111110111، رأس ماله ،  نسمه دمحم على دمحم كريم  ، تاجر فرد  -  137

 غذائيه ، بجهة : شارع الشرلاوى من كفر عصام بملن رافت عيد عبده ابراهيم النجار

عن  148111برلم  21191411، ليد فى  51110111مصطفى احمد عبدربه البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ت ، بجهة : سبرباى ملن/احمد عبدربه البرماوىمكتب مماوال

عن مكتب  148164برلم  21191417، ليد فى  251110111ياسر السيد دمحم حسين ابو نجله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 نمل بالسيارات ، بجهة : كفر يعموب ملن سعيده عبدالجليل دمحم حسين الصعيدى

عن  148186برلم  21191418، ليد فى  3111110111العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عادل الدمحمى مصطفى -  141

 مزرعه مواشى ، بجهة : ابيار بملن الدمحمى مصطفى العشرى

عن مكتب  148132برلم  21191414، ليد فى  6111110111احمد فراج فهمى السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 كفر سنباط بملن فراج فهمى عطيه السباعى مماوالت نمل ، بجهة :

عن صيدليه بيطريه  148149برلم  21191414، ليد فى  51110111مروه دمحم احمد البعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ، بجهة : شوبر ملن/الصاوى سعد الصاوى

عن مستودع  148137برلم  21191414يد فى ، ل 211110111دمحم صبرى نصرالدين بغده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مواد بناء ، بجهة : شبرا النمله مركز طنطا ملن صبرى نصرالدين بغده

عن  148162برلم  21191416، ليد فى  121110111سمير عبدالخالك اسماعيل الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 احمد ابواحمد بيع ادوات كهربائيه ، بجهة : سبرباى بملن/سوسن دمحم

عن مخبز  148155برلم  21191415، ليد فى  51110111ابراهيم السيد حسنين عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بلدى نصف الى ، بجهة : سندبسط بملن/عبدالنبى السيد حسانين عثمان

عن  148182برلم  21191418فى ، ليد  251110111سميحه الشحات موسى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ترزى وتوزيع مالبس ، بجهة : مسجد وصيف بملن/ فوزى عطيه دمحم المناوى

عن اكسسوارات  148184برلم  21191417، ليد فى  1111110111دمحم هالل سيد دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ابرحريمى ومشغوالت ذهبيه ، بجهة : خرسيت بملن هادى احمد دمحم ج

عن معرض  148194برلم  21191417، ليد فى  111110111دمحم هشام فؤاد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 اثاث ، بجهة : طنطا ش جمال عبدالناصر مع اخر ابن الفارض بملن صاحب الشان)دمحم هشام فؤاد الشرلاوى (

 116173برلم  21191417، ليد فى  1111110111رأس ماله ،  مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل  ، تاجر فرد ،  -  149

 عن وحده كبس وتغليف سيالج ذره ومخلفات زراعيه ، بجهة : ابيار ملن مصطفى احمد محمود مصطفى الحداد

 116173برلم  21191417، ليد فى  1111110111مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

ه كبس وتغليف سيالج ذره ومخلفات زراعيه ، بجهة : ابيار مركز كفر الزيات عزبه الشريف ملن جالل مصطفى الهرميل عن وحد

 ---ونشاطه استيراد وتصدير حاصالت زراعيه وتنميه زراعيه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 148232رلم ب 21191422، ليد فى  1111110111هانى عبدالحميد عبدالحليم الشرشابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس ملن عبدالحميد دمحم عبدالحليم

عن مكتب  148225برلم  21191421، ليد فى  51110111احمد سامى محمود دمحم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 د بملن رامى دمحم محمود الرشيدىش سكه الحامدين تماطع دمحم فري 7خدمات اسطول نمل ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن تجاره  148241برلم  21191422، ليد فى  2511110111المرشى لتجاره الفيبر والعدد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لحافه بملن الطالب )دمحم صالح عبدالعال مجداهد المرشى(-ليبر وعدد واالالت اليدويه ، بجهة : مساكن السريع 

برلم  21191423، ليد فى  111110111عبدالمنعم عبدالعزيز دمحم االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  154

 عن بيع زيت وشحومات ، بجهة : زفتى ش سكه طنطا بملن صفاء دمحم عبدالسالم البسيونى 148265

عن  148277برلم  21191424ليد فى  ، 51110111هاجر السيد احمد عبدالجواد البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 السلخانه المديمه بملن رجب دمحم حنفى دمحم-ش الشين  15مكتب رحالت ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  148313برلم  21191431، ليد فى  51110111كريم احمد عبدالفتاح الخوالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ين دمحم عبدالفتاح حفينهمواد غذائيه ، بجهة : سالمون ملن حسان

عن تجاره الحدايد  148312برلم  21191431، ليد فى  211110111ماهر دمحم دمحم الشيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 والبويات واالدوات الكهربائيه ، بجهة : منيه ابيار بملن/ اشرف دمحم عطيه دمحم الشيمى

 148119برلم  21191411، ليد فى  1111110111احمد احمد عبدالرحمن عبداللطيف اغا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 عن مكتبه ، بجهة : تفهنا العزب مركز زفتى بملن حمديه عبدالعزيز الدسولى

عن  148121برلم  21191411فى  ، ليد 111110111هبه دمحم ابراهيم محمود العجيزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 ش وابور الثلج من ش الحكمه بملن شيماء دمحم ابراهيم محمود 11مكتب توريدات عموميه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  148147برلم  21191414، ليد فى  5111110111دمحم سامى عبدالغفار شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين والتوكيالت التجاريه ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19وعه االستيراد فيما عدا المجم

 كفر كال الباب بملن/ سامى عبدالغفار شعير

عن  148113برلم  21191411، ليد فى  51110111رشدى رضوان ابوالمكارم الحامولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 الورليه ، بجهة : تطاى ملن رضوان ابوالمكارم الحامولىتجاره االكواب 

عن مصنع  148163برلم  21191417، ليد فى  1111110111عمرو دمحم مفرح دمحم البكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بسكويت ، بجهة : شبراطو بملن ابراهيم دمحم مفرح دمحم البكر

عن بيع  148187برلم  21191418، ليد فى  411110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحى ابوزيد عبدالشافى ابوزيد  ،  -  163

 لمبات الليد ، بجهة : شمرف ش الوحده الصحيه بملن نفيسه احمد على هاشم العمده

برلم  21191413، ليد فى  1111110111المزين للنمل والتوريدات والخدمات البتروليه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 عن مكتب نمل بالسيارات وتوريدات وخدمات بتروليه ، بجهة : ميت يزيد ملن رمضان ابراهيم رمضان عبدالجليل 148141

عن مصنع بويات  148158برلم  21191417، ليد فى  121110111سماح دمحم احمد الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 اعيل دمحم سالمهعلى البارد ، بجهة : الفرستك بملن ابراهيم اسم

عن  148183برلم  21191417، ليد فى  5111110111هيثم الحامولى السيد احمد البحيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

تجاره وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه واالغذيه الخاصه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمحاليل 

والفمره  19زه الطبيه والكيماويات والخامات الدوائيه وتصنيع ما سبك لدى الغير واالستيراد فيما عدا المجموعه والمستلزمات واالجه

 والتصدير ، بجهة : فيشا سليم بملن ناصر دمحم دمحم االبيض 6من المجموعه  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  148183برلم  21191418، ليد فى  51110111باهى عبدهللا فتحى ابوالنجاه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 رحالت ، بجهة : محله مرحوم بملن/ عماد احمد مسعود عبدالخالك

عن  148215برلم  21191421، ليد فى  51110111منال دمحم حسن عبدالرحمن شحطيط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 ورشه لحام كهرباء ، بجهة : كفر يعموب ملن خالد محمود حبشى البديوى

عن ثالجه  148249برلم  21191423، ليد فى  51110111ايمن سعيد برين عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 مجمدات لحوم واسمان وتمطيع اللحوم وفرمها وتجهيزها ، بجهة : مشال بملن دمحم سعيد برين عوض

عن مكتب  148252برلم  21191423يد فى ، ل 121110111رضا فريد فرحات لطب شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 توريد مواد غذائيه ، بجهة : لصر نصر الدين بملن مصطفى عبدالسالم اسماعيل التراس

عن تحضير  148314برلم  21191431، ليد فى  111110111حسام رسمى حامد نعمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 شبرا النمله بملن فتوح الجبالى الحبيشى-الصحيه  وجبات ، بجهة : الطريك السريع بجوار الوحده

عن معرض  148133برلم  21191412، ليد فى  2111110111تغريد عبدهللا دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ادوات منزليه ، بجهة : شبرابيل ملن شعبان عبدهللا على البيومى

عن مخبز  148111برلم  21191411، ليد فى  11110111رد ، رأس ماله ،  محاسن دمحم عبدالحميد متولى  ، تاجر ف -  173

 شارع الشهيد ابوزهره حاره الجنزورى بملن/السيد احمد متولى دمحم ابوزيد 4طبالى ، بجهة : 

عن  148176برلم  21191417، ليد فى  11110111تامر احمد عبدالعظيم موسى مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 تب رحالت ، بجهة : تطاى ملن احمد عبدالعظيم موسى مرعىمك

عن  148111برلم  21191419، ليد فى  211110111دمحم مصطفى حسان احمد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 تجاره البويات ، بجهة : طنطا ش رياض غرابه المتفرع من دمحم الفاتح غرابه بملن عبدالعزيز حسين الشيخ

عن تجاره  148117برلم  21191419، ليد فى  511110111شيماء اسامه حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ادوات منزليه بالجمله ، بجهة : شارع الصحه المدرسيه امتداد شارع التحرير العجيزى بملن دمحم عبدالفتاح احمد سويلم

عن استراد  148171برلم  21191417، ليد فى  5111110111ماله ،   سمن لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس -  177

 وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : كفور بلشاى بملن جمال دمحم سمن

عن توزيع  148181برلم  21191418، ليد فى  111110111اسماء عادل سعد دمحم الصياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 : المنشاه الجديده بملن سمير عبدالعزيز عطيه الزيات ادويه ولماحات بيطريه ، بجهة

عن تجهيز وتغليف  148134برلم  21191414، ليد فى  51110111حلوانى سعد الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 حلويات وعجائن ، بجهة : ميت حواى بملن ساميه عبدالمعطى ابوشعيشع الرياشى

عن تجاره  148148برلم  21191414، ليد فى  2511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم راغب رخا  ،  -  181

 ش االمام على ملن اسماعيل دمحم راغب رخا-اكسسوار محمول ، بجهة : كفر الزيات 

عن  148161برلم  21191415، ليد فى  111110111عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 رة لحوم مجمده ، بجهة : نجريج بملن ماهر دمحم رشدى طهتجا

عن  148161برلم  21191415، ليد فى  111110111عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 تجارة لحوم مجمده ، بجهة : نجريج بملن ماهر دمحم رشدى طه

عن  148152برلم  21191415، ليد فى  511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  سليمان عبدالمنعم سليمان ابو عيطه  ،  -  183

 ---مكتب مماوالت نمل وتجاره اطارات وزيوت ، بجهة : الدلجمون ملن شفيك دمحم الشاذلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن ع 148177برلم  21191416، ليد فى  51110111ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 شارع دمحم شلبى بملن/دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف 8مكتب النظمه معالجه المياه ، بجهة : طنطا 

عن  148237برلم  21191422، ليد فى  1111110111زكى عبدالخالك زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 العدوىمستحضرات تجميل ، بجهة : زفتى شارع الدرب االحمر بملن مصطفى السيد 

عن مكتب  148227برلم  21191421، ليد فى  51110111دمحم عبدالفتاح السيد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 رحالت ، بجهة : شارع مصطفى عبد ربه السلخانه بملن رضا ابراهيم ابراهيم الشيخ

عن ممله  148261برلم  21191423، ليد فى  121110111دمحم سامى احمد عبدالحميد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 لب وسودانى ، بجهة : زفتى شارع وابور النور بملن/ام كلثوم احمد اسماعيل

عن  148274برلم  21191424، ليد فى  411110111هانى رمضان يوسف يوسف سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 فراشه وكهرباء للمناسبات واالفراح ، بجهة : كفور بلشاى ملن رمضان يوسف يوسف سمن

عن بماله  148287برلم  21191428، ليد فى  51110111عبدالسالم دمحم عبدالسالم البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ممر الغربى ملن/ حسن دمحم الشريف، بجهة : طنطا شارع تادرس شلبى من شارع ال

عن مخبز  148291برلم  21191428، ليد فى  511110111فارس طارق رزق العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 افرنجى ، بجهة : نهطاى بملن ابراهيم دمحم شرف حسين

عن  148294برلم  21191428يد فى ، ل 1111110111صباح سعد حسن حسن ابوعجيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 مزرعه مواشى وتجاره البان ، بجهة : اكوه الحصه بملن دمحم السيد دمحم العتر

عن  148124برلم  21191412، ليد فى  111110111صالح عبدالفتاح عبدالشافى المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 غلول بملن فخرى دمحم العريانش سعد ز 21تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الزيات 

عن بماله  148128برلم  21191412، ليد فى  311110111شولى مجدى سيداحمد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 ، بجهة : العايشه بملن مجدى سيداحمد الشناوى

عن نظافه  148117برلم  21191411فى  ، ليد 1111110111دمحم احمد عبدالعزيز السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 وصيانه التكييفات والسباكه والكهرباء ، بجهة : االستاد امام حديمه الطفل بملن/هاله مجدى عبدالفتاح جبر

عن التصدير فى حدود  148168برلم  21191417، ليد فى  511110111عمر للتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 بجهة : كفر الديب ملن فكريه حسن حسن الدرف اللوائح والموانين ،

عن  148166برلم  21191417، ليد فى  511110111السيد عبدالحميد محمود ابوديه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 مزرعه مواشى ، بجهة : شمرف بملن عبدالسالم عبدالحميد محمود ابوديه

 148142برلم  21191414، ليد فى  121110111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالوهاب حافظ عبدالوهاب على  ، ت -  197

 عن تجاره زيوت واكسسوارات السيارات ، بجهة : المنشاه الكبرى بملن عماد حافظ عبدالوهاب على

 عن ماكينه طحين 148147برلم  21191414، ليد فى  5110111نوال محمود محمود غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ، بجهة : ابيار ملن دمحم اسماعيل دمحم المهر

عن تجاره  148153برلم  21191415، ليد فى  111110111سامى السيد احمد النكالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 اكسسوار موبايالت ، بجهة : صالحجر مركز بسيون ملن دمحم السيد احمد النكالوى

 148161برلم  21191415، ليد فى  111110111لحمامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد محمود بسيونى ا -  211

 عن بماله بسيطه ، بجهة : بسيون ش رضا ملن سالم عبدالمجيد الغرابلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  148142برلم  21191413، ليد فى  211110111ايه مصطفى السيد حسن حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش الجيش تماطع فلسطين ملن رشا ماهر عبدالسميع دمحم عبده 1ى ، بجهة : زفتى تجاره اكسسوار حريم

عن منظفات  148143برلم  21191413، ليد فى  61110111اسماعيل دمحم اسماعيل ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش عبدالعزيز شلبى بملكه 16صناعيه ، بجهة : طنطا

عن بيع مالبس  148145برلم  21191414، ليد فى  41110111كالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد ابراهيم ال -  213

 جاهزه ، بجهة : تطاى بملن هاله دمحم عمر عمر يونس

عن  148181برلم  21191418، ليد فى  351110111السيد عزت السيد البدوى ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 جهة : طنطا ش الفاتح ملن احمد على الجندىورشه الوميتال ، ب

عن ورشه  148219برلم  21191418، ليد فى  211110111لمياء رجب مختار الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن عادل الرفاعى السيد غنيم

عن مزرعه  148191برلم  21191417، ليد فى  1111110111له ،  فايز حسب النبى دمحم فايد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  216

 مواشى ، بجهة : محله اللبن ملن وليد حسب النبى دمحم فايد

عن لوازم  148229برلم  21191422، ليد فى  211110111حسين دمحم حسين السيد السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ن سكينه احمد داودموبليا ، بجهة : طنطا ش عبدالحليم مل

عن  148218برلم  21191418، ليد فى  211110111يوسف عبدالجليل يوسف ابوعميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ورشه نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره مركز طنطا ملن رضا علوانى جاد هللا علوانى

عن مطعم كفته ،  148221برلم  21191421، ليد فى  211110111سعد السيد سعد الحجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بجهة : شبشير الحصه مركز طنطا ملن السيد سعد حسن الحجر

عن حظيره مواشى  148289برلم  21191428، ليد فى  511110111دمحم دمحم احمد الزيات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ، بجهة : جناج بملن محم دمحم احمد الزيات

عن بماله  148259برلم  21191423، ليد فى  121110111شيماء رمضان محمود الشيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ، بجهة : برما بملن ورثه/اسماعيل عبدالمستميم شكر

عن  148267برلم  21191424، ليد فى  111110111شيماء دمحم عبدالدايم ابو مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 تجاره اسمان مملحه ، بجهة : شرشابه ملن فوزيه السيد البرشلى

عن مكتب  148315برلم  21191431، ليد فى  511110111دمحم موسى موسى ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 دالغنى فودهمتفرع من امتداد النادى بملن الحسن عب 14شارع  4توريدات عموميه وكهربائيه وتحكم الى ، بجهة : 

عن تجاره  148291برلم  21191428، ليد فى  511110111احمد امين عباس حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ادوات كهربائيه ، بجهة : بسيون ش عمر زعفان بملن محمود مفرح العوضى

عن مزرعه  148172برلم  21191417، ليد فى  1111110111مسعد سعد محمود عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مواشى ، بجهة : كفر الشيخ سليم ملن ليلى دمحم احمد عالم

عن مصنع  148144برلم  21191414، ليد فى  211110111مصنع حلويات الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 حلويات ، بجهة : المرشيه ملن/ماجده صديك دمحم جمعه

عن  148158برلم  21191415، ليد فى  511110111سمير صابر السيد ابراهيم السنكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 تجاره ادوات منزليه ، بجهة : شبراطو ملن صابر السيد ابراهيم السنكرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  148159برلم  21191415، ليد فى  111110111لحشاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال عبدالرحمن عبدالمجيد ا -  218

 مصنع بسكويت وسناكس ، بجهة : المضابه_طريك صالحجر المديم بملن السيد احمد ابراهيم هشهش

عن  148152برلم  21191414، ليد فى  511110111اسامه دمحم الراعى عابدين منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 مكتبه ، بجهة : سنباط ملن سها ابراهيم درويش

عن  148161برلم  21191417، ليد فى  511110111رشدى دمحم لطب عبدالسالم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 تجاره لطع غيار واكسسوارات دراجات ، بجهة : بسيون ش االشراف بملن دمحم دمحم لطب مرزوق

عن  148161برلم  21191417، ليد فى  5111110111فوزى عبدالفتاح عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهيم -  221

والتصدير حاصالت زراعيه ومنتجات غذائيه ، بجهة : كتامه بملن  6من المجموعه  36والفمره  19االستيراد فيما عدا المجموعه 

 فوزى عبدالفتاح عاشور

عن حظيره  148214برلم  21191418، ليد فى  2511110111جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدهللا دمحم دمحم -  222

 مواشى ، بجهة : شبرا بلوله بملن ابراهيم كرم احمد البيلى

عن مزرعه  148224برلم  21191421، ليد فى  2111110111دمحم ابراهيم دمحم جاد شيحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 جهة : تطاى بملن ابراهيم دمحم جاد شيحهمواشى ، ب

عن  148235برلم  21191422، ليد فى  111110111ليلى فتح هللا السعيد احمد على لمحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 شارع ممتاز غرابه متفرع من حسان بملن/لوريس عبدالملن ايوب 18تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن لطع غيار  148238برلم  21191422، ليد فى  211110111دمحم عطيه حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم خالد -  225

 موتوسيكالت ، بجهة : كفر الشيخ مفتاح بملن/ابراهيم رياض عبدالحميد حشيش

عن بماله ،  148275برلم  21191424، ليد فى  111110111جهاد عبدالرحيم عنتر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 بجهة : الرجبيه ملن/محمود عبدالشافى عنتر حسن

عن تعبئه  148311برلم  21191431، ليد فى  51110111دمحم عادل عبدالخير لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 وتوزيع وتوريد المنظفات ، بجهة : صناديد بملن فاروق رزق عطيه الدوه

عن توريدات  148315برلم  21191431، ليد فى  251110111دا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نشات عبدالمطلب دمحم ن -  228

 بالستيكيه وكساره بالستين ، بجهة : االنبوطين بملن على فاروق على العتابى

عن  148123برلم  21191412، ليد فى  111110111ياسمين منير على حسن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 بس جاهزه ، بجهة : طنطا درب الديب بملن/منير على حسن الخولىمال

عن تجاره  148112برلم  21191419، ليد فى  211110111عمرو ابراهيم عشماوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش لممان الحكيم ملن مصطفى البندارى السواحلى 23مواد غذائيه جمله ، بجهة : طنطا 

عن  148178برلم  21191418، ليد فى  211110111صطفى احمد دمحم عشرين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايات م -  231

 تعبئه وتغليف وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : محله منوف بملن صالح دمحم السيد المرحومى

عن مزرعه  148122برلم  21191412، ليد فى  1111110111محمود محمود دمحم فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مواشى ، بجهة : ابوالغز بملن احمد محمود دمحم فايد

عن حظيره  148159برلم  21191417، ليد فى  611110111ناجى سيد احمد منصور نعمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 مواشى حالبه ، بجهة : الغريب بملن سيد احمد منصور سيد احمد نعمه

عن  148198برلم  21191419، ليد فى  511110111يم عادل عبدالحليم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحل -  234

 مزرعه مواشى ، بجهة : المنشاه الجديده بملن عادل عبدالحليم دمحم رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  148176برلم  21191416، ليد فى  51110111السيد محمود رياض ابراهيم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مكتب رحالت ، بجهة : فيشا سليم ملن/فاطمه عبدالمنعم احمد رياض

عن تاجير فساتين  148211برلم  21191417، ليد فى  251110111هند رضا احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 افراح ، بجهة : ش احمد ماهر ملن سعد السيد السيد جبر

عن  148213برلم  21191418، ليد فى  5111110111الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا عبدهللا دمحم السيد -  237

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن عزه عبدالمنعم احمد الحسينى

عن  127317برلم  21191421، ليد فى  111110111دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 ات ، بجهة : طنطا الطريك السريع بجوار المطاحن برج جاردينيا ملن السيد دمحم علىمغسله سيار

عن  127317برلم  21191421، ليد فى  111110111دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

نه المديمه ملن ابراهيم دمحم سالم لنديل مغسله سيارات ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا ش عمر بن الخطاب بالسلخا

 ونشاطه مركز صيانه سيارات

عن مزرعه  148255برلم  21191423، ليد فى  511110111مدحت عاصم صباح سميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 مواشى ، بجهة : برما مركز طنطا ملن عاصم صباح ابراهيم سميه

عن ورشه  148254برلم  21191423، ليد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم رشاد ابومليح  ، ت -  241

 ميكانيكى سيارات ، بجهة : طنطا ش العنانيه من شمس الدين بملن دمحم رشاد دمحم ابومليح

عن  148279برلم  21191424، ليد فى  121110111دمحم سمير دمحم عبدالحميد احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تجاره احذيه ، بجهة : طنطا ش البورصه من ش البحر بملن دمحم رمضان ابراهيم ابوالعال

عن ورشه  148314برلم  21191431، ليد فى  251110111دمحم حنفى محمود بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 امد هاشم على رجبش زفتى من سكه تال بملن ابراهيم ح 5تصنيع احذيه حريمى ، بجهة : طنطا 

عن  148298برلم  21191431، ليد فى  511110111خالد حمزه السيد ابراهيم اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 مماوالت عامه ، بجهة : سبرباى بملن سريه شحاته ابراهيم زين الدين

عن ثالجه  148292برلم  21191428، ليد فى  511110111ابراهيم ابوالفتوح فريج حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 تبريد المواد الغذائيه والحاصالت الزراعيه ، بجهة : كفرالمنشى المبلى بملن صاحب الشان

عن  148299برلم  21191431، ليد فى  1511110111اشرف رفعت السيد الرشيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 حظيره مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن رفعت السيد دمحم الرشيدى

عن  148156برلم  21191415، ليد فى  2111110111انور عبدالمنعم السباعى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 باعى صمرمزرعه مواشى ، بجهة : مسهله ملن ايهاب عبدالمنعم الس

عن  148171برلم  21191417، ليد فى  121110111عمرو يسرى دمحم عبدالحليم الوشاحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 بيع سجائر ومستلزماتها ، بجهة : طنطا ش ابن الفارض تماطع ترعه سناره بملن رضا عزيز تادرس عوض هللا

عن مخبز عيش  148195برلم  21191419، ليد فى  111110111ماله ،   ياسر على مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس -  249

 سياحى ، بجهة : ميت حبيش البحريه ملن احمد السيد احمد خالف

عن ماكينه  148188برلم  21191418، ليد فى  2111110111احمد دمحم عبداللطيف عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 : الحداد بملن شريف عادل احمد درويش تمطيع ورق شنط حريمى ، بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن استيراد  148141برلم  21191414، ليد فى  5111110111كمال على ابراهيم ابوعامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

وتصدير لطع غيار سيارات ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/عبدالعزيز  6من المجموعه  36والفمره  19ماعدا المحجموعه 

 راهيم عبدالعزيز الفخرانىاب

عن تجاره  148145برلم  21191414، ليد فى  51110111السيد احمد دمحم احمد صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ش ابن مالن المتفرع من ابن الفارض بملن فكريه احمد على شعالن 36زجاج ، بجهة : طنطا 

عن  148162برلم  21191417، ليد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   داليه عبداللطيف عبدالمنعم الحليسى  ، -  253

 بماله ، بجهة : نواج بملن رضا عبدالجليل دمحم فايد

عن مزرعه  148178برلم  21191416، ليد فى  2111110111ماهر عيسى عبدالدايم دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 امل السيد ديابمواشى ، بجهة : شرشابه بملن مرفت ك

عن  148192برلم  21191417، ليد فى  51110111رشاد سعيد دمحم رشاد احمد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ممهى ، بجهة : الجعفريه ملن سعيد دمحم رشاد احمد الشرلاوى

عن  148219برلم  21191421يد فى ، ل 111110111مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 تجاره سيارات ولطع غيار سيارات مستعمله ، بجهة : زفتى ش سكه طنطا بملن كريمه عبدالمنعم على شلبى

عن  148231برلم  21191422، ليد فى  51110111دمحم اسامه محروس غريب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 كفره الخادم بملن الطالب )دمحم اسامه محروس غريب موسى (-ش حبشى رزق  8طنطا تشكيل وتغليف شيكوالته ، بجهة : 

عن جزاره ، بجهة :  148234برلم  21191422، ليد فى  11110111دمحم جمال دمحم العفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 لحافه بملن جمال دمحم ابراهيم العفيفى-طنطا ش داير الناحيه 

عن تجاره  148246برلم  21191423، ليد فى  1111110111مصطفى دمحم امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال  -  259

 ش طه الحكيم ملن حسن محمود عيد وهدان 42مالبس ، بجهة : طنطا 

عن  148256برلم  21191423، ليد فى  511110111دمحم احمد عبدالرازق الصبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مات نظافه ، بجهة : طنطا ش البحر اسفل مغربى سنتر كالس مول ملن حسام حسنى عبدهللا ابراهيمخد

عن مزرعه  148261برلم  21191423، ليد فى  51110111احمد راغب عبدربه غباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مواشى ، بجهة : برما بملن راغب عبدربه عبدالحميد غباشى

عن مدشه  148281برلم  21191424، ليد فى  511110111طلخان طلخان حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ياسر  -  262

 اعالف ، بجهة : شبراملس بملن فتحى طلخان احمد حسين

عن محل  148296برلم  21191428، ليد فى  511110111محمود ابراهيم فرج عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 الماكوالت والمشربات ، بجهة : طنطا الكورنيش الجديد اول طريك المحله بملن فتحى ابراهيم فرج عبدالال عام لتمديم

عن تعبئه مواد  148129برلم  21191412، ليد فى  111110111هانى عبدهللا حسن عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 غذائيه ، بجهة : الغريب ملن حمدى عبدهللا حسن عيسى

عن مكتب  148124برلم  21191411، ليد فى  111110111فتحيه دمحم سيداحمد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ش عبدالعزيز حموده 1رحالت ، بجهة : يحى فتحى اسماعيل بملن طنطا 

عن صناعه  148133لم بر 21191414، ليد فى  51110111ياسر السعيد عبدالحميد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 الحلويات الجافه ، بجهة : اشناواى بملن/ صاحب الشان

عن  148143برلم  21191414، ليد فى  211110111نفيسه نصر مصطفى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 ورشه موبليا ، بجهة : الجعفريه بملن المرسى سعد متولى الشرلاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  148166برلم  21191416، ليد فى  511110111لفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه ماجد محمود ا -  268

 تخريز بالستين ، بجهة : دفره مركز طنطا ملن وائل فتوح حموده زهيرى

عن  148168برلم  21191416، ليد فى  111110111سعد السيد ابراهيم ابراهيم عيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 --ماوالت ، بجهة : شبراملس ملن السيد ابراهيم ابراهيم عيسى مكتب م

عن االستيراد  148144برلم  21191413، ليد فى  5111110111نور حسن عبدهللا راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

يه ، بجهة : مسجد طيبه وتصدير وتعبئه وفرز حاصالت زراعيه والمواد الغذائ 6من المجموعه  36والفمره  19ماعدا المجموعه 

 من شارع جابر االستاد بملن/احمد ابراهيم ابوبكر دمحم الحشاش

عن تجميع  148146برلم  21191414، ليد فى  211110111دمحم سعيد دمحم ابراهيم المدبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 -صالح دمحم ش مساكن الشباب ملن صالح السيد  4المخلفات الصلبه ، بجهة : طنطا 

عن مخزن  148151برلم  21191414، ليد فى  111110111احمد دمحم عبدالفتاح شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 فراشه ، بجهة : منشاه االولاف بملن عاطف دمحم عاطف رضوان بشير

عن مصنع  148116برلم  21191411، ليد فى  51110111احمد عبدالموجود دمحم ابوشوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 شارع الفاتح بملن السيد عبدالموجود دمحم ابوشوق ورابعه رمضان دمحم عبدالمعطى 5بالستين ، بجهة : 

عن  148111برلم  21191411، ليد فى  511110111أس ماله ،  احمد عبدالنبى فتحى ابراهيم عكاشه  ، تاجر فرد ، ر -  274

 ش عبدالمنعم رياض بجوار مزرعه الجنزورى ملن عبدالنبى فتحى ابراهيم عكاشه 2تجاره االدوات الكهربائيه ، بجهة : زفتى 

 148191برلم  21191419، ليد فى  251110111مروان ابراهيم صبحى عبدالفتاح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 ش بور سعيد ملن اشرف دمحم عاطف زاهر تحفه -عن بيع عطاره ، بجهة : السنطه 

عن  148193برلم  21191419، ليد فى  251110111دمحم احمد دمحم ابوالمعاطى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 مرسى حظيره مواشى ، بجهة : كفر سالم النحال بملن احمد دمحم ابوالمعاطى

عن تجاره مواد  148197برلم  21191417، ليد فى  121110111جيهان دمحم سيداحمد النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 ش حلمه المطن بملن عماد احمد الحاج عمر 6غذائيه جمله ، بجهة : طنطا 

عن محل عام  148179برلم  21191416د فى ، لي 51110111هانى سعيد ابراهيم العشيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 مول طيبه بملن حسن سعيد ابراهيم العشيرى-ممهى ومطعم ، بجهة : كفر الزيات ش صالح الدين مع دمحم فريد 

عن  148222برلم  21191421، ليد فى  111110111ناديه مصطفى عبدالبارى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 : اخناواى ملن حسن اسماعيل دمحم الخولىمصنع بالط ، بجهة 

عن  148242برلم  21191423، ليد فى  1111110111ياسر دمحم عبدالعاطى الشنشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن دمحم عبدالعاطى الشنشورى

عن مخبز  148276برلم  21191424، ليد فى  51110111ه ،  حلمى ابراهيم يوسف سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  281

 افرنجى ، بجهة : ميت السودان بملن/احترام عبدالبارى مصطفى الصوه

عن  148262برلم  21191423، ليد فى  121110111امل السيد موسى عبدالحليم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 زاده عبدالمجيد عباس خميسبماله ، بجهة : زفتى كفر عنان بملن ب

عن تجاره  148316برلم  21191431، ليد فى  51110111رضا السيد عبدالحليم دمحم جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 بلى ومسامير ، بجهة : دمشيت بملن احمد دمحم الدفراوى

عن  148288برلم  21191428، ليد فى  511110111محمود عبدالمجيد على الشيشينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 تصنيع الوميتال ، بجهة : جناج بملن فتحيه مبرون جحرود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 148295برلم  21191428، ليد فى  511110111السيد صبحى عبدالحكيم الطنطاوى زهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 بحى عبدالحكيم الطنطاوى زهرهشارع بورسعيد بملن عبدهللا ص 3عن ممله لب ، بجهة : العمار رلم 

عن مماوالت  148132برلم  21191412، ليد فى  121110111عصام دمحم حمزه السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 وتوريدات عامه ، بجهة : كفر شبرا اليمن بملن دمحم حمزه السباعى

عن مصنع  148131برلم  21191411، ليد فى  511110111شيماء جمال ابراهيم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 نسيج كروشيه ، بجهة : محله مرحوم بملن دمحم جالل مصطفى

عن  148114برلم  21191411، ليد فى  151110111مجدى السيد عاطف على خمخم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 حمدى عبدالفتاح بيومى يوليو ملن دمحم 23تجاره مالبس جاهزه حريمى ، بجهة : بسيون ش 

عن تجارة  148175برلم  21191417، ليد فى  111110111شريف دمحم ابراهيم السوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 مالبس جاهزه ، بجهة : صناديد ملن عادل دمحم ابراهيم السوده

برلم  21191415، ليد فى  1111110111  احمد زين الدين عبدالمادر على عبدالمدوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  291

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : شارع الكورنيش _ المرشحه بملن سمير دمحم الشناوى هالل 137824

برلم  21191415، ليد فى  1111110111احمد زين الدين عبدالمادر على عبدالمدوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 االستاد ملن السيد دمحم احمد -ش مدرسه الزراعه 3: محل رئيسى بالعنوان عن مكتب مماوالت ، بجهة  137824

عن خدمات محمول  148112برلم  21191411، ليد فى  111110111سنتر دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 يوليو بملن محمود على بيومى 23، بجهة : بسيون ش 

عن  148138برلم  21191413، ليد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد عبدالرحمن فرج جرامون  -  293

 مزرعه لتجاره المواشى ، بجهة : كفر الجنيدى ملن فايزه فهيد عامر الهبيان

عن بماله ،  148148برلم  21191414، ليد فى  151110111وليد السيد دمحم الرفاعى عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 : السنطه البلد بملن/عزمى ابوالعزم المزين بجهة

عن مزرعه  148293برلم  21191428، ليد فى  111110111اسامه دمحم السيد خليل لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 مواشى حالبه وتسمين ، بجهة : كفرجعفر ملن وفاء احمد متولى الخيوطى

عن مخبز حلوى  148171برلم  21191416، ليد فى  111110111، رأس ماله ،  احمد رافت دمحم الجندى  ، تاجر فرد  -  296

 شارع حسن العتال بملن/رافت دمحم عبده الجندى 25من عجين ، بجهة : 

عن  148213برلم  21191418، ليد فى  1111110111عبدالرحمن يوسف مصطفى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 امله وتوريدات ، بجهة : كفر ابوداود بملن يوسف مصطفى لاسممكتب مماوالت عموميه متك

عن مكتب  148236برلم  21191422، ليد فى  51110111دمحم عبدالواحد ابوالمجد هجرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 ش احمد محرم ملن رضا عبدالواحد ابوالمجد هجرس 1رحالت ، بجهة : زفتى 

برلم  21191421، ليد فى  121110111 عبدالخالك خضيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالخالك يوسف دمحم -  299

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : بلكيم ملن دمحم يوسف دمحم عبدالخالك خضيرى 148216

به عن مكت 148218برلم  21191421، ليد فى  251110111رانده هاشم دمحم موسى حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ، بجهة : محله منوف بملن دمحم السيد موسى الجزار

عن  148231برلم  21191422، ليد فى  5111110111ادهم ابراهيم صابر ابوزيد مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

راعيه ، بجهة : والتصدير الحاصالت الز 6من المجموعه  36والفمره  19تجاره لطع غيار سيارات واالستيراد فيماعدا المجموعه 

 زفتى شكه طنطا ملن/ابوبكر العيسوى ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع عصير ،  148253برلم  21191423، ليد فى  111110111دمحم حامد دمحم منيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ش مسجد الروضه الطريك السريع بجوار اسو المديمه بملن شعبان جوده الطوخى 28بجهة : طنطا 

عن مكتب  148281برلم  21191424، ليد فى  5110111مكتب الحبال لتاجير السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 تاجير سيارات ، بجهة : منشاه اليعموبيه بملن عثمان عوض بسيونى الحبال

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  15110111فى جبره سعد بمطر وشركاه   شركة  ،  تجاره الخضراوات والفواكه بالجمله  ،رأس مالها   شركه لط -  1

 9، عن تجاره الخضراوات والفواكه بالجمله ، بجهة : سوق الجمله باخر شارع الفاتح محل رلم  148114برلم  21191411

 مجموعه ج ملن مجلس المدينه

،ليدت فى  111110111جاد وشريكه   شركة  ،  تطوير عمارى واداره المشروعات  ،رأس مالها    دمحم رشدى عبدالرحيم -  2

ش ميدان اسكندريه ملن رشدى  8 -، عن تطوير عمارى واداره المشروعات ، بجهة : طنطا  148118برلم  21191411

 عبدالرحيم جاد

،ليدت فى  91110111ه وتجاره الحلوى  ،رأس مالها   عبدالفتاح مختار عبدالفتاح عرفه وشركاه   شركة  ،  صناع -  3

 ، عن صناعه وتجاره الحلوى ، بجهة : طنطا ش السكه الجديده ملن فوزيه عبدالحميد دمحم الشبينى 148251برلم  21191423

ت فى ،ليد 411110111عمرو امين مسلم دمحم وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوريدات اضافات اعالف  ،رأس مالها    -  4

من  -الدور االول علوى  - 3شمه رلم  -، عن تجاره وتوريدات اضافات اعالف ، بجهة : طنطا  148126برلم  21191412

 الكورنيش اعلى مركز الملب ملن دمحم عبدالوهاب دمحم العريف

،ليدت فى  31110111حسام الدين احمد عبدالرحمن الشريف وشريكته   شركة  ،  الخدمات الرياضيه   ،رأس مالها    -  5

 ش الدكتور شولى من ش النادى بملن منال شعبان عباس يحيى 4، عن الخدمات الرياضيه ، بجهة :  148244برلم  21191423

اشرف عفيفى على سيف وشركاه   شركة  ،  مكتب لتجاره وتوزيع وتسويك مستحضرات التجميل واالعشاب والمنظفات  -  6

 211110111هرات وتصنيعهم لدى الغير والتوكيالت التجاريه فيما عدا االدويه  ،رأس مالها   وتجاره المبيدات الحشريه والمط

، عن مكتب لتجاره وتوزيع وتسويك مستحضرات التجميل واالعشاب والمنظفات وتجاره  148278برلم  21191424،ليدت فى 

يما عدا االدويه ، بجهة : شارع درب االبشيهى المبيدات الحشريه والمطهرات وتصنيعهم لدى الغير والتوكيالت التجاريه ف

 بملن/ايمان احمد عبدالفتاح منيسى

 21191411،ليدت فى  51110111شركه محمود انور مصطفى فرهود وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى مدعم  ،رأس مالها    -  7

 هود، عن مخبز بلدى مدعم ، بجهة : سنباط بملن/انور مصطفى الششتاوى فر 148119برلم 

شركه / اسامه دمحم جوده غتورى غتورى وشريكه للتجاره والتوكيالت التجاريه   شركة  ،  انشاء واداره وتشغيل محطات  -  8

الولود) بنزين وسوالر وزيوت وشحومات ( تجاره المنتجات البتروليه وخدمات السيارات والتوكيالت التجاريه   ،رأس مالها   

، عن انشاء واداره وتشغيل محطات الولود) بنزين وسوالر وزيوت  148239برلم  21191422،ليدت فى  1111110111

وشحومات ( تجاره المنتجات البتروليه وخدمات السيارات والتوكيالت التجاريه ، بجهة : طنطا ش المديريه امام محطه البرج 

 بملن جهاد رمضان دمحم السيد 12الزجاجى شمه رلم 

ر ابراهيم داود وشركاه   شركة  ،  االعمار والتطوير العمارى مماوالت عامه وتوريدات   ،رأس مالها   شركه ابراهيم دمحم ماه -  9

، عن االعمار والتطوير العمارى مماوالت عامه وتوريدات ، بجهة :  148139برلم  21191414،ليدت فى  11111110111

 العاطىزفتى ش اللوكانده متفرع من ش الجمهوريه بملن محمود السيد عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه احمد حلمى يونس دمحم وشركائه   شركة  ،  تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه واالعشاب  -  11

برلم  21191423،ليدت فى  511110111والزيوت الطبيه والتصدير فى خدمه النشاط والتصنيع لدى الغير   ،رأس مالها   

لتجميل والمستلزمات الطبيه واالعشاب والزيوت الطبيه والتصدير فى خدمه النشاط ، عن تجاره وتوزيع مستحضرات ا 148266

 ش االمام البخارى من ش الحلو بملن صبحى السيد دمحم عميره 42والتصنيع لدى الغير ، بجهة : طنطا 

لتوكيالت التجاريه   ،رأس مالها   شركه ابوالخير واالمير لتصنيع الكهربائيه   شركة  ،  تجاره وتصنيع االجهزه الكهربائيه وا -  11

، عن تجاره وتصنيع االجهزه الكهربائيه والتوكيالت التجاريه ، بجهة :  148129برلم  21191411،ليدت فى  1111110111

 الدور الرابع بملن رضا حمدى احمد ابو العمايم 3ش المديريه شمه  -طنطا برج االحمدى 

برلم  21191423،ليدت فى  511110111شركة  ،  عماره وديكور  ،رأس مالها    محمود احمد خيرى جاويش وشريكه   -  12

 ، عن عماره وديكور ، بجهة : شبراريس بملن/محمود احمد خيرى عبدالرحيم جاويش وزينب محمود عزت شرف الدين 148257

المستلزمات الطبيه ومستحضرات على شولى عبدالعاطى السيد وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزيع المستحضرات الطبيه و -  13

التجميل واالدويه البشريه والبيطريه والمستلزمات البيطريه وتصنيعها لدى الغير والمكمالت الغذائيه والتوكيالت التجاريه   ،رأس 

، عن تجاره وتوزيع المستحضرات الطبيه والمستلزمات الطبيه  148115برلم  21191419،ليدت فى  511110111مالها   

حضرات التجميل واالدويه البشريه والبيطريه والمستلزمات البيطريه وتصنيعها لدى الغير والمكمالت الغذائيه والتوكيالت ومست

 التجاريه ، بجهة : عزبه ابوجماله طريك اخناواى ملن/ شولى عبدالعاطى السيد

يه والبيطريه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات ابراهيم سليمان عبدالممصود موسى وشركاه   شركة  ،  تجاره االدويه البشر -  14

، عن تجاره االدويه البشريه  148179برلم  21191418،ليدت فى  2211110111التجميل والتوكيالت التجاريه  ،رأس مالها   

ل  ملن والبيطريه والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والتوكيالت التجاريه ، بجهة : ش شومان مع طريك شوبر طنطا او

 نشات عبدالعزيز يونس الشحات

 1511110111احمد اسعد طه دمحم حسين وشريكيه   شركة  ،  تصدير وتوريدات عموميه وتوكيالت تجاريه  ،رأس مالها    -  15

شارع الويشى ملن/سوسن  9، عن تصدير وتوريدات عموميه وتوكيالت تجاريه ، بجهة :  148175برلم  21191416،ليدت فى 

 بدالرحيم حسانيندمحم ع

برلم  21191417،ليدت فى  11110111السيد ابراهيم السيد دمحم وشركاه   شركة  ،  تجاره الموز والفاكهه  ،رأس مالها    -  16

 مجموعه أ بملن مجلس ومدينه طنطا 23، عن تجاره الموز والفاكهه ، بجهة : سوق الجمله محل رلم  148199

مه وشركاه   شركة  ،  توريد المركبات والمعدات والماكينات واالجهزه ولوازمها التكميليه عادل دمحم على السيد سال -  17

وصيانتها وتجهيز الفنادق والمطاعم والمرى السياحيه واالثاث المكتبى والمواد الغذائيه ولطع الغيار والتوكيالت التجاريه محليه 

، عن توريد المركبات والمعدات والماكينات  148228رلم ب 21191421،ليدت فى  511110111واجنبيه   ،رأس مالها   

واالجهزه ولوازمها التكميليه وصيانتها وتجهيز الفنادق والمطاعم والمرى السياحيه واالثاث المكتبى والمواد الغذائيه ولطع الغيار 

 دمحم مصطفىش المعاهده بملن اسامه عبدالعزيز  17والتوكيالت التجاريه محليه واجنبيه ، بجهة : طنطا 

، عن بماله  148134برلم  21191412،ليدت فى  51110111الخولى وشركاءه   شركة  ،  بماله وتموين   ،رأس مالها    -  18

 وتموين ، بجهة : اخناواى بملن سميه حسن عبده عبدهللا

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191411، وفى تاريخ    146432ابراهيم السيد ابرهيم سالم خضر الصفتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره نهائيا 87177محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محورلم 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تاريخ    112275ناصر جوده سليمان حبش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره نهائيا 87176تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    95571رتيبه حامد حموده احمد حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 العتزالها التجاره نهائيا 87181السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    144451عمرو على ابراهيم خليل العجوز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 العتزاله التجاره 87186السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    141939ليمان حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : تامر راتب دمحم س   - 5

 العتزاله التجاره 87182السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    119181عبدالهادى ابراهيم دمحم الحبال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 العتزاله التجاره نهائيا 87178محو الميد برلم  السجل  تم

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    143885جمال فؤاد دمحم دمحم ابوالدهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 7

 العتزاله التجاره نهائيا 87179السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191412، وفى تاريخ    129252،  سبك ليده برلم : دمحم ابراهيم حامد معيلى  ،  تاجر فرد     - 8

 العتزاله التجاره نهائيا 87184محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191412، وفى تاريخ    111278طارق محمود دمحم الميم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 9

 زاله التجاره نهائياالعت 87181محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191413، وفى تاريخ    131314باسم مصطفى دمحم عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 87189تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191413تاريخ  ، وفى   144898مكتب الجمل لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 87188السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191413، وفى تاريخ    135218اسالم جابر محمود البسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 2119/4/3فى  2869السجل  الغاء المحل الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تاريخ    135217د/هانى للخدمات البيطريه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 2119/4/4فى  2949تم الغاء المحل الفرع بطلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تاريخ    146977نبيه السيد نبيه عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره نهائيا 87193تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191414، وفى تاريخ    95768عفاف فاروق على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزالها التجاره 87199الميد برلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تاريخ    84327فاطمه متولى على رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 85

 لوفاه التاجر 87267تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191423، وفى تاريخ    143791اسماعيل فتح هللا اسماعيل بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 86

 العتزاله التجاره 87268السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191423، وفى تاريخ    142911حنان حسين عبدالعزيز سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 87

 العتزاله التجاره نهائيا 87271السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تاريخ    133356امال فرج سعد السودانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 88

 العتزالها التجاره 87269تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تاريخ    147418،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : عمرو عباس فتوح باشا     - 89

 العتزاله التجاره 87271تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191424، وفى تاريخ    131623ابراهيم دمحم ديكو  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91

 للوفاه 87274 الميد بامر محو رلم

تم محو/شطب    21191424، وفى تاريخ    137875سحر حمدى ابواليزيد سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 91

 العتزاله التجاره نهائيا 87272السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191424ى تاريخ ، وف   138751دمحم احمد دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 92

 العتزاله التجاره 87273محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191424، وفى تاريخ    61211سيد سعيد الزفتاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 93

 للوفاه 87276محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191424، وفى تاريخ    141465،  سبك ليده برلم : حسين دمحم حسين عمر  ،  تاجر فرد     - 94

 العتزاله التجاره نهائيا 87275محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    147193عبدهللا عادل متولى عبدهللا شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 95

 العتزاله التجاره 87277م السجل  تم محو الميد برل

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    87573حسن عبدالخالك عبدالرحمن عطيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 96

 العتزاله التجاره 87287السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    92566عبدالحميد عبدالحميد احمد طه .  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 97

 العتزاله التجاره 87279السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    131123زليخه سليمان حافظ نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 98

 العتزاله التجاره 87285السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    147791هر دمحم مرشدى طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : حنان ما   - 99

 العتزاله التجاره 87281السجل  تم محو الميد برلم 

 تم محو/شطب السجل    21191428، وفى تاريخ    111719جوده دمحم عبدالحميد ليله  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 87283تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    131123زليخه سليمان حافظ نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره نهائيا 87285السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191428، وفى تاريخ    45426بك ليده برلم : احمد طلبه اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  س   - 112

 للوفاه 87284محو الميد برلم 

تم    21191428، وفى تاريخ    78788دمحم عبدالسالم البسيونى الصوالحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 لوفاه التاجر 87278محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191428، وفى تاريخ    74641مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 لوفاه التاجر 87286محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191428، وفى تاريخ    143436دمحم عتريس عبدالخالك جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزاله التجاره 87282السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191428، وفى تاريخ    111778نبيل دمحم دمحم طريح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزاله التجاره 87279محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    127763،  سبك ليده برلم :   هدهود لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد   - 117

 العتزاله التجاره 87288السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    127763عادل عبدالغنى يوسف هدهود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 118

 زاله التجارهالعت 87288السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    127763مزرعه هدهود لتربيه المواشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 119

 العتزاله التجاره 87288السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431يخ ، وفى تار   127763عادل عبدالغنى يوسف هدهود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 87288السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    127763هدهود لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 87288السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191431، وفى تاريخ    131956طرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : رومانى صبحى جرجس ب   - 112

 العتزاله التجاره 87293محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    127763عادل عبدالغنى يوسف هدهود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزاله التجاره 87288برلم  السجل  تم محو الميد

تم محو/شطب السجل  تم    21191431، وفى تاريخ    142168دمحم احمد دمحم عويس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزاله التجاره 87289محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191431، وفى تاريخ    143761صابرين حسن دمحم حسن سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزاله التجاره 87291السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   141168وى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم تامر دمحم عبدالعزيز السمال -  1

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191412وفي تاريخ ،   124542مصطفى دمحم مصطفى لاسم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191412وفي تاريخ ،   147821احمد حسن احمد محمود لميحه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   135218لبسيونى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم اسالم جابر محمود ا -  4

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

, وصف تم تعديل رأس المال   21191413وفي تاريخ ،   88849السيد محمود السيد الغزولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   131738رضا ابراهيم ابراهيم ابوهالل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

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

تم تعديل رأس   21191413وفي تاريخ ،   133757حسين عبدالمغنى ابوالعنين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  عبدالمغنى -  7

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

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   146674مجدى الدين احمد السيد السباعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  8

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191413وفي تاريخ ،   137283يسرى كمال عبدالعال حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  9

  جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191413وفي تاريخ ،   137283يسرى كمال عبدالعال لطب حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191413وفي تاريخ ،   115211حافظ حامد حافظ زهره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191414وفي تاريخ ،   147855نهال صالح دمحم العريان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 يه جن  251110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191414وفي تاريخ ،   118861عماد بدر لتجاره االدوات الكهربائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

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

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   141387على دمحم السيد ابواحمد سعيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   146971احمد عبدالعال دمحم السيد عابد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   511110111بح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   147773ناديه دمحم عبدالحميد حرحش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   491110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191417وفي تاريخ ،   95819صفاء مصطفى حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  17

 جنيه   2511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل   21191417وفي تاريخ ،   148141المزين للنمل والتوريدات والخدمات البتروليه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  18

 جنيه   11111110111ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشير:   تع

تم تعديل رأس المال ,   21191418وفي تاريخ ،   142433صيدليه د/احمد مجدى عريبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  19

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

تم تعديل رأس المال ,   21191419وفي تاريخ ،   141435جر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم شكرى عبدالجواد سعده  تا -  21

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

تم تعديل رأس المال ,   21191419وفي تاريخ ،   137793زينب محمود موسى الجعار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   511110111ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعديل رأس المال ,   21191419وفي تاريخ ،   97528عمل لتجارة االدوات المنزلية  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

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

تم تعديل رأس المال ,   21191419وفي تاريخ ،   97528لكهربائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عمل لتجاره االجهزه ا -  23

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

تم تعديل رأس المال ,   21191419وفي تاريخ ،   135344احمد السعيد دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

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

تم تعديل   21191411وفي تاريخ ،   111374عصام السعدى عبدالعزيز لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   211111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191411وفي تاريخ ،   145427شادى محمود شاهين محمود المولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191411وفي تاريخ ،   118141حمدى دمحم عبدهللا موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  27

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   118141يده برلم حمدى دمحم دمحم عبدهللا موسى  تاجر فرد ،، سبك ل -  28

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

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   127168غاده ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  29

 جنيه   121110111ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تع

تم تعديل رأس المال , وصف   21191411وفي تاريخ ،   144283حلمى حسين حامد شلبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   125984رد ،، سبك ليده برلم دمحم فهيم عبدالعزيز الشوبرى  تاجر ف -  31

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

تم تعديل رأس المال ,   21191411وفي تاريخ ،   138198محمود رضا ابراهيم عطوه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191411وفي تاريخ ،   129935سامح ماهر دمحم مراد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   141463جر فرد ،، سبك ليده برلم مسعود بسيونى بسيونى الكومى  تا -  34

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   139261محمود عبداللطيف دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   5111110111أشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعديل رأس   21191414وفي تاريخ ،   144858ايمان صالح الدين السيد على نصار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   491110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191414وفي تاريخ ،   139948ار احمد سويدان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم حماد عبدالغف -  37

 جنيه   6111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , وصف تم تعديل رأس الم  21191414وفي تاريخ ،   129413عباس احمد حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  38

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191414وفي تاريخ ،   141356احمد جمال دمحم حديفه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  39

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191415وفي تاريخ ،   143231ى السيد مشالى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم حسام طه مصطف -  41

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

المال , وصف  تم تعديل رأس  21191415وفي تاريخ ،   129178على دمحم حسن دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   51110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191415وفي تاريخ ،   135536سهير رمضان دمحم الفحات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191416وفي تاريخ ،   98266 دمحم الحاج عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم سمير دمحم -  43

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعديل رأس ال  21191416وفي تاريخ ،   98266سمير دمحم الحاج عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416وفي تاريخ ،   146838دمحم خالد فاروق عبدالصادق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

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

تم تعديل رأس   21191416وفي تاريخ ،   145427محمود شاهين محمود المولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم شادى  -  46

 جنيه   3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191416وفي تاريخ ،   147944صيدليه د/سماح هند الجديده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  47

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

تم تعديل رأس المال   21191416وفي تاريخ ،   147991عماد سمير على عبدالحميد مخلوف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  48

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191416وفي تاريخ ،   124192السيد دمحم سالمه حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  49

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191417وفي تاريخ ،   115412خيرى فتوح احمد الميسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   121110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   147993تامر السيد عبده محمود عليوه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   5111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   122159عبدالحليم حافظ عبدالحليم بدر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

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

تم تعديل رأس المال ,   21191417وفي تاريخ ،   129146جورج ميشيل لبيب ميخائيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   6111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191417وفي تاريخ ،   143424ابراهيم هادى طه الهش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   411110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191418وفي تاريخ ،   142388ايمن عبدالرحمن عبدالوهاب الخولى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  55

 جنيه   111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191418وفي تاريخ ،   144229دمحم موسى السيد البرعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   1111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191418 وفي تاريخ ،  114146عزت محمود احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  57

 جنيه   211110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191418وفي تاريخ ،   123117رضا يونس يونس دمحم دمحم الفراش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  58

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191418وفي تاريخ ،   129151احمد عيد طه دمحم لنومه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  59

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21191418وفي تاريخ ،   113558محمود احمد محمود احمد محجوب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس   21191421وفي تاريخ ،   141162احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال   21191422وفي تاريخ ،   148219مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

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

تم تعديل رأس المال   21191422وفي تاريخ ،   145548تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مروه عبدالرحمن السيد عبدالرحمن   -  63

 جنيه   491110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21191422وفي تاريخ ،   116511مصطفى دمحم عبدالحميد زكى كساب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   511110111صف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , و

تم تعديل رأس المال ,   21191422وفي تاريخ ،   144828دمحم السيد السيد السيد خيرالدين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191423وفي تاريخ ،   143872على دمحم المصبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم جمالت  -  66

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ديل رأس المال , تم تع  21191423وفي تاريخ ،   139314عبدالرحمن دمحم ابراهيم الكردى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  67

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

تم تعديل   21191423وفي تاريخ ،   139314سوبر ماركت عبدالرحمن دمحم ابراهيم الكردى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  68

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال   21191423وفي تاريخ ،   134111ماهر سليمان لطب سليمان عرلوب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  69

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

تم تعديل رأس المال ,   21191423وفي تاريخ ،   112521احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

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

تم تعديل رأس المال ,   21191424وفي تاريخ ،   145746سامى صالح دمحم البسيونى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  71

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21191424وفي تاريخ ،   98947احمد حسن عبدالعزيز الفمى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  72

 جنيه   11111110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191424وفي تاريخ ،   148181هيثم على دمحم السعدنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  73

 جنيه   511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21191424وفي تاريخ ،   141123احمد طه كمال دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  74

 جنيه   211110111أس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر

تم تعديل رأس المال , وصف   21191428وفي تاريخ ،   147134احمد دمحم احمد ابوعيشه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  75

 جنيه   3511110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   135416م بسمه مبارن شحاته عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  76

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

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   124541رامى عبدالعزيز فتحى طرطور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  77

 جنيه   111110111ال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال ,   21191428وفي تاريخ ،   118756وائل عبدالحميد مصطفى سلطان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  78

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

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   146423،، سبك ليده برلم رمضان خليفه السيد دمحم عزام  تاجر فرد  -  79

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

تم تعديل   21191431وفي تاريخ ،   125956رمضان عبدالسالم ادريس ابراهيم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

 جنيه   411110111صف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس المال , و

تم تعديل رأس المال ,   21191431وفي تاريخ ،   99841ناصر دمحم الجيوشى السيد المالكى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  81

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148117دمحم احمد عبدالعزيز السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 الـتأشير:   ، االستاد امام حديمه الطفل بملن/هاله مجدى عبدالفتاح جبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191411وفي تاريخ  148112ر دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سنت -  2

 يوليو بملن محمود على بيومى  23، بسيون ش 

وان , تم تعديل العن 21191411وفي تاريخ  148113رشدى رضوان ابوالمكارم الحامولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 وصف الـتأشير:   ، تطاى ملن رضوان ابوالمكارم الحامولى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148111محمود شعبان على شعبان الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 وصف الـتأشير:   ، الحداد ملن جواهر دمحم بدر عبدالرؤف

تم  21191411وفي تاريخ  138418ريات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عادل حسين لتجاره االطارات وبطا -  5

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع الجيش اول طريك بلشاى بملن/السيده السيد العويضى عبدالعزيز

تم تعديل العنوان , وصف  21191411اريخ وفي ت 148121حماده عادل دمحم السيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 ميدان سعد زغلول ميدان ستوته سابما بملن نرمين شاهين دمحم السيد شاهين  -الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148118عصمت احمد توفيك على سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  7

 سان بن ثابت بملن/احمد عبدالرازق السيد ابوحجازىوصف الـتأشير:   ، شارع ح

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148119احمد احمد عبدالرحمن عبداللطيف اغا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  8

 وصف الـتأشير:   ، تفهنا العزب مركز زفتى بملن حمديه عبدالعزيز الدسولى 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148114خمخم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     مجدى السيد عاطف على -  9

 يوليو ملن دمحم حمدى عبدالفتاح بيومى 23وصف الـتأشير:   ، بسيون ش 

نوان , تم تعديل الع 21191411وفي تاريخ  148117طاهر عبدالحميد عبدالفتاح الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، تطاى مركز السنطه ملن امينه غنيم الصاوى اهله

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148118سعاد ممدوح احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 فهالـتأشير:   ، كفر الزيات شارع نجيب حشاد من شارع عرابى بملن/دمحم دمحم عبدهللا خلي

تم  21191411وفي تاريخ  138418عادل حسين لتجاره االطارات والبطاريات للسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

ش الجيش اول طريك بلشاى ملن السيده السيد العويضى  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه كفر الزيات 

 عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148116د عبدالجليل ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمر عبدالحمي -  13

 وصف الـتأشير:   ، ميت شريف بملن عبدالحميد عبدالجليل ابولمر 

لعنوان , وصف تم تعديل ا 21191411وفي تاريخ  148119دمحم على طلبه ابوالنجا دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 الـتأشير:   ، ش الجمهوريه ملن السعيد حسن عبده منتصر

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148121نهله عبدالسميع دمحم عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، منشاه حسن بملن حسن سالمه حسن عاصى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148111ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محاسن دمحم عبدالحميد متول -  16

 شارع الشهيد ابوزهره حاره الجنزورى بملن/السيد احمد متولى دمحم ابوزيد 4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148115مرسى سعيد عبدالحميد الجعبارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  17

 وصف الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن السعيد عبدالحميد الجعبارى 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  143111كريم ابوالعزم على ابوالعزم ورده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  18

 ملن عصام عبدالمعبود مبارن عبيد -طنطا  -ئرى من االستاد  وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله  /  اول طريك شوبر الدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148131احمد عادل السيد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  19

 الـتأشير:   ، شنراق ملن السيد عادل السيد حجاج

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148132ليده برلم    عصام دمحم حمزه السباعى ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

 الـتأشير:   ، كفر شبرا اليمن بملن دمحم حمزه السباعى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148131ايمن سمير دمحم امام شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 مجدى زكى فرج النهطاوى الـتأشير:   ، السمالويه بملن 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  148124صالح عبدالفتاح عبدالشافى المط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 ش سعد زغلول بملن فخرى دمحم العريان  21وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  148127سبك ليده برلم    كامل ابراهيم كامل عبدالغنى حجازى ، تاجر فرد ،   -  23

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك ملن شامه عبدالرؤف احمد سرحان

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148129هانى عبدهللا حسن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 بدهللا حسن عيسىالـتأشير:   ، الغريب ملن حمدى ع

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  148123ياسمين منير على حسن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 وصف الـتأشير:   ، طنطا درب الديب بملن/منير على حسن الخولى

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148122محمود محمود دمحم فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الـتأشير:   ، ابوالغز بملن احمد محمود دمحم فايد 

العنوان , تم تعديل  21191412وفي تاريخ  148125خالد على الدمحمى على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  27

 ش غريب الشيخ بملن يسرى دمحم دمحم منتصر  34وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  148128شولى مجدى سيداحمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  28

 وصف الـتأشير:   ، العايشه بملن مجدى سيداحمد الشناوى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191412وفي تاريخ  148133دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     تغريد عبدهللا -  29

 الـتأشير:   ، شبرابيل ملن شعبان عبدهللا على البيومى

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  115828عبدالمطلب حسن عبدالحميد ريمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 صف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن محفوظ دمحم عبدالحميد ريحان بنفس العنوان و

تم تعديل العنوان ,  21191412وفي تاريخ  115828عبدالمطلب حسن عبدالحميد ريحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ان بنفس العنوان وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن محفوظ دمحم عبدالحميد ريح

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  87531سعيد اسماعيل حسن شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 الـتأشير:   ، ابيار بملن هناء خليل دمحم هنطش 

تعديل العنوان , وصف  تم 21191413وفي تاريخ  87531سعيد اسماعيل حسن شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 الـتأشير:   ، ابيار ملن حسن حسن رمضان ونشاطه ادوات صحيه

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  135218اسالم جابر محمود البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  148138سبك ليده برلم     خالد عبدالرحمن فرج جرامون ، تاجر فرد ،  -  35

 وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدى ملن فايزه فهيد عامر الهبيان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  148144نور حسن عبدهللا راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 ارع جابر االستاد بملن/احمد ابراهيم ابوبكر دمحم الحشاشالـتأشير:   ، مسجد طيبه من ش

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  148139هبه عبدالوهاب عبدهللا هواش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  37

 الـتأشير:   ، سنباط بملن/السيد السيد سيد احمد النجار

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  148135فرد ،  سبك ليده برلم     اسماعيل على مبرون رمضان ، تاجر -  38

 وصف الـتأشير:   ، شمرف بملن مبرون على مبرون رمضان 

تم تعديل  21191413وفي تاريخ  148141المزين للنمل والتوريدات والخدمات البتروليه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  39

 ير:   ، ميت يزيد ملن رمضان ابراهيم رمضان عبدالجليل العنوان , وصف الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  87531سعيد اسماعيل حسن شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه ابيار بملن هناء خليل دمحم هنطش ونشاطه مكتب مماوالت عامه

تم تعديل العنوان  21191413وفي تاريخ  133757عبدالمغنى حسين عبدالمغنى ابوالعنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن حسين عبدالمغنى ابوالعنين بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  148136م    يسرى جبر عبدالعال الجغاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  42

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن مصطفى دمحم عبدالرحمن العفيفى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  148137انتصار عبدالعزيز حافظ العبد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 احمد دمحم صديك ابراهيم عصفور الـتأشير:   ، ميت السودان بملن 

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  148142ايه مصطفى السيد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 ش الجيش تماطع فلسطين ملن رشا ماهر عبدالسميع دمحم عبده 1وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان ,  21191413وفي تاريخ  148141ر فرد ،  سبك ليده برلم    فرج لتجاره الحاصالت الزراعيه ، تاج -  45

 وصف الـتأشير:   ، سنبو الكبرى بملن شاكر عبدالغنى عبدالمادر  

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  148143اسماعيل دمحم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 ش عبدالعزيز شلبى بملكه 16، طنطا   الـتأشير:

تم تعديل العنوان  21191413وفي تاريخ  147873عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمنعم المليوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  47

 , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/عيد دمحم فريد عنتر العسوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191413وفي تاريخ  138618تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد امين عبدالحميد دبدوب ،  -  48

 طنطا اول بملن هيثم فوزى عبدالفتاح احمد  -ش فلسطين  9الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  115931عوض السيد مصطفى الصواف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  49

 وصف الـتأشير:   ، الغاء المحل الرئيسى االخر الكائن بميت غمر شارع جسر النيل

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  115931حسام السيد مصطفى الصواف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ميت غمر شارع جسر النيلوصف الـتأشير:   ، الغاء المحل الرئيسى االخر الكائن ب

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  148152اسامه دمحم الراعى عابدين منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 وصف الـتأشير:   ، سنباط ملن سها ابراهيم درويش

تم تعديل العنوان , وصف  21191414في تاريخ و 148148وليد السيد دمحم الرفاعى عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن/عزمى ابوالعزم المزين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148149فاديه دمحم السيد المولد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

  سليمان سليمان مرجان ش مصنع الكاوتش بملن دمحم 23الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148145دمحم احمد ابراهيم الكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الـتأشير:   ، تطاى بملن هاله دمحم عمر عمر يونس 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148153هانى دسولى حسين دمحم الممع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 الـتأشير:   ، شبراطو ملن دسولى حسين دمحم الممع

العنوان , وصف  تم تعديل 21191414وفي تاريخ  148147دمحم سامى عبدالغفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 الـتأشير:   ، كفر كال الباب بملن/ سامى عبدالغفار شعير

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  148154محمود مرسى امين عبدالجواد فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  57

 وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش ملن امين مرسى امين عبدالجواد 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  139314ن دمحم ابراهيم الكردى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالرحم -  58

 --وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم حسن بسيونى الحو 

تم تعديل  21191414 وفي تاريخ 139314سوبر ماركت عبدالرحمن دمحم ابراهيم الكردى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  59

 --العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم حسن بسيونى الحو 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148155دمحم على على دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، كفر يعموب ملن مبرون ابراهيم عباس المهدى

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148146دمحم سعيد دمحم ابراهيم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 -ش مساكن الشباب ملن صالح السيد صالح دمحم  4الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414ريخ وفي تا 148151احمد دمحم عبدالفتاح شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 الـتأشير:   ، منشاه االولاف بملن عاطف دمحم عاطف رضوان بشير 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  135217مكتب د/هانى للخدمات البيطريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 ميت حبيش البحريه بملن الطالبوصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بعزبه كوبيش.

 21191414وفي تاريخ  135217مكتب د/ هانى للخدمات البيطريه واالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بعزبه كوبيش.ميت حبيش البحريه بملن الطالب

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  139598اسماعيل سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     السيد متولى -  65

 الـتأشير:   ، كفر ابو داود ملن دمحم ابراهيم الشناوى دياب

 تم تعديل العنوان , وصف 21191414وفي تاريخ  148156خالد يحى محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتأشير:   ، كتامه بملن فاطمه محمود فراج 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  139598السيد متولى اسماعيل سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  67

تغليف وتصنيع لحوم الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه كفر ابو داود مركز طنطا بملن دمحم ابراهيم الشناوى دياب  ونشاطه تمطيع و

 )ثالجه لحوم( 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  148151احمد عبدالفتاح عبداللطيف ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  68

 وصف الـتأشير:   ، لرانشو بملن عبدالفتاح عبداللطيف ابوالخير 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  138962ك ليده برلم    امير وليم سامى سعد غبلاير ، تاجر فرد ،  سب -  69

 الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان زفتى ش بركه السبع ملن يعموب بشاره جرجس سيدهم ونشاطه تجاره مسامير 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148163عمرو دمحم مفرح دمحم البكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 الـتأشير:   ، شبراطو بملن ابراهيم دمحم مفرح دمحم البكر 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148171سمن لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  71

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن جمال دمحم سمن 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  138962سعد غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امير وليم  -  72

 الـتأشير:   ، زفتى ش بركه السبع ملن يعموب بشاره جرجس سيدهم 

ف تم تعديل العنوان , وص 21191417وفي تاريخ  138962امير وليم سعد غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  73

 الـتأشير:   ، زفتى ش بركه السبع ملن يعموب بشاره جرجس ونشاطه بماله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148174االء دمحم صالح الدين الكردى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  74

 ش محب ملن ابتسام جابر دمحم الشيخ  5الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  79395دالفتاح البنهاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم عب -  75

 -العبور  -/جمعية احمد عرابى  318شمال لطعه  9الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان خط 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148162داليه عبداللطيف عبدالمنعم الحليسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  76

 وصف الـتأشير:   ، نواج بملن رضا عبدالجليل دمحم فايد 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148166السيد عبدالحميد محمود ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  77

 ابوديه وصف الـتأشير:   ، شمرف بملن عبدالسالم عبدالحميد محمود 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148165ايات على على دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  78

 دوران كتشنر بملن فتحى فتحى السيد بحيرى -ش حسن رضوان  36الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148167دمحم مصطفى كامل فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  79

 الـتأشير:   ، كفر ابوداود بملن فوزى ممدوح االحمدى 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148171عمرو يسرى دمحم عبدالحليم الوشاحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 سناره بملن رضا عزيز تادرس عوض هللا وصف الـتأشير:   ، طنطا ش ابن الفارض تماطع ترعه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  83526عبدالعاطى عبدالعاطى عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  81

 الـتأشير:   ، تعديل نشاط الرئيسى االخر بجعله مزرعة مواشى 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  83526سبك ليده برلم     عبدالعاطى عبدالعاطى ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  -  82

 وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط الرئيسى االخر بجعله مزرعة مواشى 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148164ياسر السيد دمحم حسين ابو نجله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  83

 ر يعموب ملن سعيده عبدالجليل دمحم حسين الصعيدىوصف الـتأشير:   ، كف

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148172مسعد سعد محمود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  84

 الـتأشير:   ، كفر الشيخ سليم ملن ليلى دمحم احمد عالم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148161رشدى دمحم لطب عبدالسالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  85

 وصف الـتأشير:   ، بسيون ش االشراف بملن دمحم دمحم لطب مرزوق 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148175شريف دمحم ابراهيم السوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  86

 الـتأشير:   ، صناديد ملن عادل دمحم ابراهيم السوده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191417وفي تاريخ  92188نهى محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  87

ش اسماعيل غريب مع  5والعسل االسود وعنوانه طنطا  ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه تجاره وبيع الطحينه والحالوه الطحينيه

 سيدى الحامولى ملن محمود محمود محمود عواره

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148157عادل مبرون احمد مبرون البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  88

 فوزى سعد محمود حشيش ش السلخانه العمومى ملن 41 -وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148173مجدى محمود دمحم حماد الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  89

 وصف الـتأشير:   ، بار الحمام ملن دولت عطا هللا عطا هللا

تم تعديل العنوان , وصف  21191417ريخ وفي تا 148169سمير فوزى رزق حنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 العجيزى بملن عزه فتحى عبدالنبى المصادف  -ش حسن ابوكامل  17الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  145251محمود دمحم عبدهللا ابولطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  91

 ه ملن هانم زكريا دمحم ابوهاشم الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعل

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148176تامر احمد عبدالعظيم موسى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  92

 وصف الـتأشير:   ، تطاى ملن احمد عبدالعظيم موسى مرعى 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  114151برلم     محمود ابوالمعاطى سيد احمد غاليه ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  93

 --وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن مجدى احمد سليمان المغربى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148158سماح دمحم احمد الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  94

 ابراهيم اسماعيل دمحم سالمه  الـتأشير:   ، الفرستك بملن

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  92188نهى محمود محمود عواره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  95

 ش اسماعيل غريب مع سيدى الحامولى ملن محمود محمود محمود عواره 5الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  92188،  سبك ليده برلم    نهى محمود محمود عواره ، تاجر فرد  -  96

طنطا اول  --الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر وعنوانه ش دمحم جابر متفرع من ش االستاد الراضى ملن مصطفى دمحم احمد جابر 

 ونشاطهخ تجاره االسمنت وماود البناء ) اسمنت وجير وجبس (

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21191417وفي تاريخ  148168تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عمر للتصدير ، -  97

 كفر الديب ملن فكريه حسن حسن الدرف

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  145241مصطفى عبدهللا دمحم االشطوخى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  98

 --عديل الملن الى ملن هانم زكريا دمحم ابو هاشم  وصف الـتأشير:   ، ت

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148161ابراهيم فوزى عبدالفتاح عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  99

 وصف الـتأشير:   ، كتامه بملن فوزى عبدالفتاح عاشور 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148159سبك ليده برلم    ناجى سيد احمد منصور نعمه ، تاجر فرد ،   -  111

 وصف الـتأشير:   ، الغريب بملن سيد احمد منصور سيد احمد نعمه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148181اسماء عادل سعد دمحم الصياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ه الجديده بملن سمير عبدالعزيز عطيه الزيات الـتأشير:   ، المنشا

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148183باهى عبدهللا فتحى ابوالنجاه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن/ عماد احمد مسعود عبدالخالك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148184د ،  سبك ليده برلم    دمحم صالح حسن خليل سالمه ، تاجر فر -  113

 وصف الـتأشير:   ، السنطه ش جمال عبدالناصر بملن سعاد عبدالسالم مغربى دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148187فتحى ابوزيد عبدالشافى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتأشير:   ، شمرف ش الوحده الصحيه بملن نفيسه احمد على هاشم العمده  وصف

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  141915ناهد دمحم فتحى احمد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن عمرو احمد عكاشه شمير بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  142476هاجر عالء عبدالسالم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن محمود موسى عاطف الشاذلى

تم تعديل العنوان ,  21191418 وفي تاريخ 148181السيد عزت السيد البدوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  117

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش الفاتح ملن احمد على الجندى

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148182سميحه الشحات موسى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 وصف الـتأشير:   ، مسجد وصيف بملن/ فوزى عطيه دمحم المناوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148188د دمحم عبداللطيف عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احم -  119

 الـتأشير:   ، الحداد بملن شريف عادل احمد درويش 

نوان , تم تعديل الع 21191418وفي تاريخ  148178ايات مصطفى احمد دمحم عشرين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، محله منوف بملن صالح دمحم السيد المرحومى 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191418وفي تاريخ  148189المنسى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ، كفر سليمان بملن ياسين حسن شتات 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  146866فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم السعيد صابر عزازى خضير ، تاجر  -  112

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن الطالب ) دمحم السعيد صابر عزازى خضير (

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148186دمحم عادل الدمحمى مصطفى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 وصف الـتأشير:   ، ابيار بملن الدمحمى مصطفى العشرى 

م تعديل العنوان , وصف ت 21191418وفي تاريخ  148185وائل بسيونى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 لصر بغداد بملن تامر بسيونى السيد ابراهيم  -الـتأشير:   ، عزبه بريشه 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148197البغداى لالعمال ومماوالت النمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن على دمحم حسن البغدادى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148117شيماء اسامه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، شارع الصحه المدرسيه امتداد شارع التحرير العجيزى بملن دمحم عبدالفتاح احمد سويلم 

تم تعديل  21191419وفي تاريخ  148199،  سبك ليده برلم    فريده السيد شعبان ابوالحسن عبدالعال ، تاجر فرد  -  117

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، منشاه الكرى بملن سعديه عطيه عبدالرحمن الشيشى

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148113رباب دمحم دمحم الحدق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  118

 خناواى بملن/ ابراهيم عبدالفتاح الحدقالـتأشير:   ، طريك ا

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  85812ماجده فؤاد السيد زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  119

 الـتأشير:   ، ميت حبيش المبليه بملن مصطفى سلطان احمد عالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148192ك ليده برلم    حسنيه عبدالمجيد حسن ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سب -  121

 شارع مصنع الكاوتش بملن مصطفى والسيد ودمحم وسالى محمود دمحم السيد  6وصف الـتأشير:   ، طنطا 

العنوان , تم تعديل  21191419وفي تاريخ  133416مغاورى عبدالعزيز اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

وصف الـتأشير:   ، تعديل نشاط المحل الرئيسى االخرالى خلط وتعبئه الزيوت المائيه والمنظفات ومستلزمات ومستحضرات العنايه 

 وتعديل الملن الى ملن/سعد دمحم عبداللطيف بنفس العنوان

تم تعديل العنوان , وصف  21191419خ وفي تاري 139178دمحمى دمحم الدمحمى خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الـتأشير:   ، طنطا شارع الصفا بجوار نادى الغزل بملن دمحم رجب مرسى زلط 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  97528عمل لتجارة االدوات المنزلية ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 طنطا  -رزق هللا شدياق متفرع من ش الجالء ملن دمحم السيد دمحم غريب  ش 3الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  97528عمل لتجاره االجهزه الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 طنطا  -ن دمحم السيد دمحم غريب ش رزق هللا شدياق متفرع من ش الجالء مل 3وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148191ابراهيم احمد عبدالمادر ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 الـتأشير:   ، كفر الجزيره بملن احمد عبدالمادر ربيع 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  85812   ماجده فؤاد السيد زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  126

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه ميت حبيش المبليه بملن مصطفى سلطان احمد عالم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  139178دمحمى دمحم الدمحمى خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  127

تاح فرع بناحيه طنطا ش الصفا بجوار نادى الغرل بملن دمحم رجب مرسى زلط ونشاطه وتجاره وتوزيع وتعبئه الـتأشير:   ، افت

 وتغليف وتصنيع المواد الغذائيه والصوب والعطاره وتصنيع كل ذلن لدى الغير 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148111دمحم مصطفى حسان احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  128

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش رياض غرابه المتفرع من دمحم الفاتح غرابه بملن عبدالعزيز حسين الشيخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148111وسام دمحم عبدالموى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  129

 م السيد الدسولى الـتأشير:   ، نواج بملن ابراهي

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148196تامر عبدالمنعم ابراهيم لداده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 الـتأشير:   ، طنطا شارع دمحم توفيك من شارع المدينه المنوره خلف السرنجات بملن دمحم احمد ابراهيم لداده

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148195على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ياسر على مصطفى  -  131

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه ملن احمد السيد احمد خالف

تم تعديل العنوان , وصف  21191419وفي تاريخ  148112عمرو ابراهيم عشماوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 ش لممان الحكيم ملن مصطفى البندارى السواحلى 23أشير:   ، طنطا الـت

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148193دمحم احمد دمحم ابوالمعاطى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 وصف الـتأشير:   ، كفر سالم النحال بملن احمد دمحم ابوالمعاطى مرسى 

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148194ود عبدالرحمن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محم -  134

 وصف الـتأشير:   ، السنطه شارع الجمهوريه بملن رفعت صالح جاب هللا

وان , وصف تم تعديل العن 21191419وفي تاريخ  148116احمد عاطف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 الـتأشير:   ، كتامه بملن احمد عاطف الكومى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191419وفي تاريخ  148198عبدالحليم عادل عبدالحليم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 وصف الـتأشير:   ، المنشاه الجديده بملن عادل عبدالحليم دمحم رمضان 

تم تعديل  21191419وفي تاريخ  148191حى عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مروان ابراهيم صب -  137

 ش بور سعيد ملن اشرف دمحم عاطف زاهر تحفه -العنوان , وصف الـتأشير:   ، السنطه 

تم تعديل  21191419وفي تاريخ  148114عبدالغفار عبدالمادر  دمحم السيد سحلوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  138

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شبشير الحصه بملن/ ابراهيم عبدالمادر سحلوب 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148111احمد عبدالنبى فتحى ابراهيم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  139

 الجنزورى ملن عبدالنبى فتحى ابراهيم عكاشه ش عبدالمنعم رياض بجوار مزرعه 2وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148119دمحم جوده دمحم عبدالحميد ليله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 الـتأشير:   ، كفر عنان ملن/جوده دمحم عبدالحميد ليله

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148113يده برلم    اشرف على رزق شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  141

 الـتأشير:   ، ابيار مركز كفر الزيات ملن حازم السيد احمد الشريف

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  127179سامى مسيحه سعد تادرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

زمام الجوهريه بين شارع الصواف  8الكائن بحوض الجرده الكبيره نمره  9الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا المحل رلم 

 --سامى مسيحه سعد تادرس وش المطحن وتعديل الملن بجعله ملن 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  147144عبدالرؤف دمحم اسماعيل مشعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن/عمرو دمحم اسماعيل مشعل

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  133823برلم     مرفت امين عبدالموى شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  144

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع عبدالمنعم حماد عزيه يحى كفر الزيات بملن/رسميه على دمحم يوسف

يل العنوان , تم تعد 21191411وفي تاريخ  148112ابراهيم على احمد ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 وصف الـتأشير:   ، كفر طرنه بملن/على عيد دمحم على الحاج على

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148116احمد عبدالموجود دمحم ابوشوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 رمضان دمحم عبدالمعطىشارع الفاتح بملن السيد عبدالموجود دمحم ابوشوق ورابعه  5وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148115دمحم سامى كمال ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  147

 الـتأشير:   ، كفر سنبو بملن/ سامى كمال ابوالمكارم نوارج

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148111مصطفى احمد عبدربه البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  148

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى ملن/احمد عبدربه البرماوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148117احمد حسن على داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  149

 الـتأشير:   ، شارع طه الحكيم بملن/وليم حبيب سالم

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148131زب دمحم عزب االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ع -  151

 الـتأشير:   ، دفره بملن عادل عبدالرازق دمحم االشمر 

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  145789سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان شرشابه بملن عبدهللا دمحم عبدهللا المزين ونشاطه تجاره مالبس جاهزه  

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148122ساره االحمدى ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 سعود بملن هانى سيد احمد الصيفى وصف الـتأشير:   ، كفر م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148125عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز العتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 وصف الـتأشير:   ، الرياض بملن صبرى عبدالعزيز عبدالجواد العتر 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  147162سبك ليده برلم     اشرف دمحم على عبدالعال سالم ، تاجر فرد ،  -  154

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم شكرى عبدالمجيد شامه بنفس العنوان 

 تم تعديل العنوان , 21191411وفي تاريخ  148121عبده ابراهيم دمحم سيد احمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 وصف الـتأشير:   ، ابيج ملن/ابراهيم دمحم سيد احمد غالى

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  148123محمود دمحم نجيب عبدالرازق عطيه جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع فلسطين بملن/دمحم نجيب عبدالرازق عطيه جاد

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148121 ابراهيم محمود العجيزى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هبه دمحم -  157

 ش وابور الثلج من ش الحكمه بملن شيماء دمحم ابراهيم محمود 11وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل  21191411وفي تاريخ  145789ليده برلم     سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك -  158

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شرشابه بملن/عبدهللا دمحم عبدهللا المزين

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148128محمود عبدالجواد عبدالعاطى البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  159

 نوت بملن/احمد محمود عبدالجواد البيهوصف الـتأشير:   ، كفر حا

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148126رفعت عبداللطيف عبداللطيف جواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 وصف الـتأشير:   ، ميت حواى بملن دمحم عتمان ابوالمجد 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148124برلم    فتحيه دمحم سيداحمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  161

 ش عبدالعزيز حموده  1الـتأشير:   ، يحى فتحى اسماعيل بملن طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  138438دمحم رجب حسين سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 شارع عبدالحميد الخولى المتفرع من شارع المعاهده بملن/ايمن عبدالهادى زين الدين الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148118معرض الحداد لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن دمحم اسماعيل ابراهيم الحداد 

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  127168اده ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    غ -  164

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله/ انور سعد عبدالغفار البغدادى

تم تعديل العنوان ,  21191411وفي تاريخ  148127دمحم شعبان بسيونى محى الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 وصف الـتأشير:   ، محله اللبن بملن/كارم محمود دمحم البطالن

تم تعديل العنوان , وصف  21191411وفي تاريخ  148131شيماء جمال ابراهيم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن دمحم جالل مصطفى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148141سيد دمحم المسيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نفيسه ال -  167

 الـتأشير:   ، حصه شبشير بملن هدى احمد دمحم ابراهيم مفتاح 

وان , وصف تم تعديل العن 21191414وفي تاريخ  148151دمحم حسن على شبل الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  168

 سيجر بملن/حسام حسن على شبل الماضى-شارع السالمونى 45الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191414وفي تاريخ  148134حلوانى سعد الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  169

 ، ميت حواى بملن ساميه عبدالمعطى ابوشعيشع الرياشى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148146دمحم حسنى حسن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  171

 الـتأشير:   ، شبشير الحصه بملن احمد دمحم حافظ سالمان 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148147نوال محمود محمود غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  171

 الـتأشير:   ، ابيار ملن دمحم اسماعيل دمحم المهر

لعنوان , تم تعديل ا 21191414وفي تاريخ  148143نفيسه نصر مصطفى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  172

 وصف الـتأشير:   ، الجعفريه بملن المرسى سعد متولى الشرلاوى 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  148151رفيده السيد السعيد موسى النوسانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  173

 ز حسن عبدالعزيز الشاطرسيجر ملن عبد العزي -ش عبدالغنى الشاطر  9وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148137دمحم صبرى نصرالدين بغده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  174

 الـتأشير:   ، شبرا النمله مركز طنطا ملن صبرى نصرالدين بغده

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191414وفي تاريخ  148136دمحم عزت دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  175

 ، برما بملن/كريمه المرسى ابراهيم هالل

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148144مصنع حلويات الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  176

 الـتأشير:   ، المرشيه ملن/ماجده صديك دمحم جمعه

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  148133السعيد عبدالحميد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ياسر -  177

 وصف الـتأشير:   ، اشناواى بملن/ صاحب الشان

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148149مروه دمحم احمد البعلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  178

 أشير:   ، شوبر ملن/الصاوى سعد الصاوىالـت

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148148مصطفى دمحم راغب رخا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  179

 ش االمام على ملن اسماعيل دمحم راغب رخا-الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148141بك ليده برلم    كمال على ابراهيم ابوعامر ، تاجر فرد ،  س -  181

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الفخرانى 

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  148142احمد عبدالوهاب حافظ عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  181

 وصف الـتأشير:   ، المنشاه الكبرى بملن عماد حافظ عبدالوهاب على العنوان , 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148135دمحم مصطفى دمحم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  182

 الـتأشير:   ، كفر الشرفا الشرلى بملن/سكينه الحسنين ابوحسن

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148132اعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد فراج فهمى السب -  183

 الـتأشير:   ، كفر سنباط بملن فراج فهمى عطيه السباعى 

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  146598موسى السيد موسى سيد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  184

ضياء موسى سيد موسى -ثناء عبدالفتاح عبدالحميد-ر:   ، تعديل الملن بجعله ملن منال ابواليزيد ابوالعزم المصبى وصف الـتأشي

 بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148138حنان احمد عبدالعزيز الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  185

 ش الجيش امام الثانويه العسكرى ملن خميس رجب دمحم حسن الـتأشير:   ، كفر الزيات

تم تعديل العنوان , وصف  21191414وفي تاريخ  148145السيد احمد دمحم احمد صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  186

 ش ابن مالن المتفرع من ابن الفارض بملن فكريه احمد على شعالن  36الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191414وفي تاريخ  147994مرو عبدالفتاح ابراهيم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ع -  187

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن صاحب الشان عمرو عبدالفتاح ابراهيم الرخ بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  148152يده برلم    سليمان عبدالمنعم سليمان ابو عيطه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  188

 ---وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن شفيك دمحم الشاذلى 

تم تعديل العنوان  21191415وفي تاريخ  148159امال عبدالرحمن عبدالمجيد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  189

 صالحجر المديم بملن السيد احمد ابراهيم هشهش, وصف الـتأشير:   ، المضابه_طريك 

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  148158سمير صابر السيد ابراهيم السنكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  191

 وصف الـتأشير:   ، شبراطو ملن صابر السيد ابراهيم السنكرى

تم تعديل العنوان  21191415وفي تاريخ  148161اجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود احمد محمود بسيونى الحمامى ، ت -  191

 , وصف الـتأشير:   ، بسيون ش رضا ملن سالم عبدالمجيد الغرابلى

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  144515عباس جمال خليل خليل الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  192

 --، تم الغاء الفرع    وصف الـتأشير:

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  137824احمد زين الدين عبدالمادر على عبدالمدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  193

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع الكورنيش _ المرشحه بملن سمير دمحم الشناوى هالل

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  137824مدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد زين الدين عبدالمادر على عبدال -  194

 االستاد ملن السيد دمحم احمد -ش مدرسه الزراعه 3العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رئيسى بالعنوان 

ديل العنوان , تم تع 21191415وفي تاريخ  148154اشرف مصطفى السيد خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  195

 وصف الـتأشير:   ، شارع المديريه بملن/دمحم صبحى ابراهيم جابر

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  148157خليل جمال خليل خليل الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  196

 عبدالغنى محمود وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات الطريك السريع بجوار بنزينه توتل بملن سعيد

تم تعديل  21191415وفي تاريخ  137824احمد زين الدين عبدالمادر على عبدالمدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  197

العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه مماوالت بالعنوان ش الكورنيش _ المرشحه بملن سمير دمحم الشناوى 

 هالل

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  148156انور عبدالمنعم السباعى صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  198

 وصف الـتأشير:   ، مسهله ملن ايهاب عبدالمنعم السباعى صمر

تعديل العنوان ,  تم 21191415وفي تاريخ  148161عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  199

 وصف الـتأشير:   ، نجريج بملن ماهر دمحم رشدى طه

تم تعديل العنوان ,  21191415وفي تاريخ  148161عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، نجريج بملن ماهر دمحم رشدى طه

تم تعديل العنوان , وصف  21191415وفي تاريخ  148155ابراهيم السيد حسنين عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، سندبسط بملن/عبدالنبى السيد حسانين عثمان

تم تعديل العنوان , وصف  21191415وفي تاريخ  148153سامى السيد احمد النكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، صالحجر مركز بسيون ملن دمحم السيد احمد النكالوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148167رزق ابراهيم بدير ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن/ابراهيم بدير ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148163السيد احمد السنطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منال  -  214

 الـتأشير:   ، حانوت بملن/احمد عبدالحميد احمد السنطى

, وصف تم تعديل العنوان  21191416وفي تاريخ  148169خالد احمد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 الـتأشير:   ، زفتى ش بركه السبع بملن احمد دمحم عبدالوهاب الحداد 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  148168سعد السيد ابراهيم ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 --وصف الـتأشير:   ، شبراملس ملن السيد ابراهيم ابراهيم عيسى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148171د حسن سيد على خضر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السي -  217

 يوليو بملن/عصام الدين ابراهيم دمحم لاسم 23الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تعديل العنوان , وصف  تم 21191416وفي تاريخ  124173وائل الحسينى السيد خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  218

 شارع احمد مراد من شارع مصطفى طامل بملن/حامد مصطفى حامد البدوى 2الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  124173وائل الحسينى السيد خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  219

 العنوان شارع مصطفى كامل من ابن الفارض بملن/جورج كامل غبلايرالـتأشير:   ، افتتاح فرع ب

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  148162سمير عبدالخالك اسماعيل الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى بملن/سوسن دمحم احمد ابواحمد

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  124173، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وائل الحسينى السيد خميس -  211

 الـتأشير:   ، شارع مصطفى كامل من ابن الفارض بملن جورج كامل غبلاير

نوان , تم تعديل الع 21191416وفي تاريخ  148174مايكل رافت ميخائيل نعمه هللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 ش ابن الفارض بملن رافت ميخائيل نعمه هللا حنا  71وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191416وفي تاريخ  22611كمال حسين سعودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

  -بان بملن دمحم حسن دمحم شع -طنطا  -ش جمال عبد الناصر مع ش بطرس  58، 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  141551نادر موريس ماهر وانيس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 الحكمه ملن ناديه شكر هللا ونيس برسوم ونشاطه بماله -ش دمحم خطاب 11وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  148172، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم جالل مصطفى صبره  -  215

 وصف الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن دمحم جالل مصطفى صبره

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  141551نادر موريس ماهر وانيس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 ش الحكمه ملن / ناديه شكرهللا ونيس برسوم -، ش دمحم خطاب  وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148173احمد صبحى دمحم شلبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  217

 الـتأشير:   ، كفر الحاج داود بملن دمحم وعالء صبحى حافظ سليمان 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  148176ابراهيم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد محمود رياض  -  218

 وصف الـتأشير:   ، فيشا سليم ملن/فاطمه عبدالمنعم احمد رياض

وصف  تم تعديل العنوان , 21191416وفي تاريخ  148165دمحم دمحم الشحات دمحم دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  219

 --الـتأشير:   ، مسهله ملن خضره عبدالمادر توفيك يحيى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148181دمحم عيد محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 الـتأشير:   ، كفر سليمان عوض ملن محمود عيد محمود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148178فرد ،  سبك ليده برلم    ماهر عيسى عبدالدايم دياب ، تاجر  -  221

 الـتأشير:   ، شرشابه بملن مرفت كامل السيد دياب

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148166اسامه ماجد محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 طا ملن وائل فتوح حموده زهيرىالـتأشير:   ، دفره مركز طن

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148171احمد رافت دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 شارع حسن العتال بملن/رافت دمحم عبده الجندى 25الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  147718برلم     مناع عبدالحميد السيد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  224

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفر سالم بملن/حسام عبدالحميد السيد البربرى

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148164مفيد رمزى حنا عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 ، السنطه البلد ملن/رمزى حنا عوض هللا  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21191416وفي تاريخ  148179هانى سعيد ابراهيم العشيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 مول طيبه بملن حسن سعيد ابراهيم العشيرى-الـتأشير:   ، كفر الزيات ش صالح الدين مع دمحم فريد 

تم تعديل العنوان ,  21191416وفي تاريخ  148177م دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهي -  227

 شارع دمحم شلبى بملن/دمحم ابراهيم دمحم عبداللطيف 8وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191417يخ وفي تار 148193حكمت سعيد عبدالخالك راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  228

 وصف الـتأشير:   ، محله منوف بملن نشات على دمحم بهاء الدين 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148211هند رضا احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  229

 الـتأشير:   ، ش احمد ماهر ملن سعد السيد السيد جبر

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148189اسامه رياض السيد العزبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 حاره عبدالجواد من كفر عصام ملن احمد عبدالسميع عزام 12 -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148191فايز حسب النبى دمحم فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتأشير:   ، محله اللبن ملن وليد حسب النبى دمحم فايد

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148198حسن فريد دمحم غراب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 الـتأشير:   ، خرسيت ملن دمحم فريد دمحم فريد

تم تعديل  21191417وفي تاريخ  116173فى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصط -  233

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيار ملن مصطفى احمد محمود مصطفى الحداد

م تعديل ت 21191417وفي تاريخ  116173مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيار مركز كفر الزيات عزبه الشريف ملن جالل مصطفى الهرميل ونشاطه استيراد وتصدير 

 ---حاصالت زراعيه وتنميه زراعيه  

وصف تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  116171حاتم فاروق عباس دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 شارع المديريه برج عباد الرحمن الدور الخامس ملن جمال اسماعيل صدلى ابوحسين 13الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل العنوان  21191417وفي تاريخ  148192رشاد سعيد دمحم رشاد احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 ملن سعيد دمحم رشاد احمد الشرلاوى, وصف الـتأشير:   ، الجعفريه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148197جيهان دمحم سيداحمد النمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  237

 ش حلمه المطن بملن عماد احمد الحاج عمر  6الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148183،  سبك ليده برلم    هيثم الحامولى السيد احمد البحيرى ، تاجر فرد  -  238

 وصف الـتأشير:   ، فيشا سليم بملن ناصر دمحم دمحم االبيض 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148185دمحم انور حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  239

 لن دمحم عباس ابوالعينين  الـتأشير:   ، كفر عصام بم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148154اشرف مصطفى السيد خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 عماره االنشاء ملن/دمحم صبحى ابراهيم جابر 3محل رلم  -شارع المديريه  -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148184الل سيد دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ه -  241

 الـتأشير:   ، خرسيت بملن هادى احمد دمحم جابر 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  131496وليد دمحم ابوالمعارف دمحم غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

ملن  -طنطا  -الطابك االول علوى  112الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / برج البارون تماطع ش هدايه مع ش بهجت رلم  وصف

 احمد توفيك غرابه

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148181هيثم على دمحم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 الشرفا الشرلى بملن فاطمه عبدالخالك حماده عبدالخالك الـتأشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148195دمحم  سيد محمود جالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 الـتأشير:   ، طنطا ش العربى ابوجنديه خلف البذور ملن سيد محمود جالل خالف

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148194شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم هشام فؤاد ال -  245

 الـتأشير:   ، طنطا ش جمال عبدالناصر مع اخر ابن الفارض بملن صاحب الشان)دمحم هشام فؤاد الشرلاوى (

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148188ابواليزيد المندوه عبدالخالك شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 وصف الـتأشير:   ، خرسيت مركز طنطا ملن دمحم دمحم مصطفى سالم

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148211مصطفى زكريا السيد دمحم حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  247

 ق السيد عبدالصادقوصف الـتأشير:   ، شونى بملن احمد عبدالراز

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148211مصطفى زكريا السيد دمحم حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  248

 عرب شبرا بملن شعبان سعيد الجندى ونشاطه تجاره كاوتش وزيوت -وصف الـتأشير:   ، عزبه االسراف 

تم تعديل العنوان ,  21191417وفي تاريخ  148187، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عبدالرحمن محمود البسيونى -  249

 ش عبدالحميد من ش كفر عصام ملن دمحم انور حسن عبدالعال 12 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

يل العنوان , تم تعد 21191417وفي تاريخ  148186نجوى ابراهيم عبدالسميع عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش سيداحمد رمضان من طه الحكيم بملن احمد ابراهيم عبدالسميع عزام 

تم تعديل  21191417وفي تاريخ  116173مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

ه وحده كبس وتغليف سيالج ذره ومخلفات زراعيه بالعنوان ابيار العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاط

 بملن مصطفى احمد محمود مصطفى الحداد  

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148182احمد عادل نصر السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 ر دمحم مصطفى السعداوىلحافه ش الشيخ دمحم مهنا ملن نص -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191417وفي تاريخ  148196محمود فتحى فتحى الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 الـتأشير:   ، زفتى ش الجيش المبلى بملن ورثه فتحى فتحى احمد الوكيل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148219م    لمياء رجب مختار الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  254

 الـتأشير:   ، دفره بملن عادل الرفاعى السيد غنيم 

تم تعديل  21191418وفي تاريخ  148211مصطفى السيد مصطفى دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 جيزى بملن اسامه شولى احمد عفيفى العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع خالد لاسم بحى الع

تم تعديل  21191418وفي تاريخ  131669محمود عبدالواحد احمد عبدالنبى الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

ت العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه كفور بلشاى مركز كفر الزيات ملن زينات ابراهيم حمص عن نشاط مخزن مبيدا

 حشريه فى عبوات مغلفه

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148215هانى ابراهيم السيد دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  257

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش الشيخه صباح من الجيش بملن ابراهيم عاطف دمحم عاطف  

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148213رضا عبدهللا دمحم السيد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  258

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن عزه عبدالمنعم احمد الحسينى

تم تعديل العنوان ,  21191418يخ وفي تار 148216دمحم شعبان سرحان حسين العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  259

 وصف الـتأشير:   ، شبراتنا بملن شعبان سرحان حسين العجمى 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148212كريمه حسنى عبدالشافى الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 روصف الـتأشير:   ، المرشيه بملن دمحم حامد ابراهيم على جعف

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148212حنان ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 --وصف الـتأشير:   ، الغرستك ملن ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148213عبدالرحمن يوسف مصطفى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 وصف الـتأشير:   ، كفر ابوداود بملن يوسف مصطفى لاسم 

تم تعديل العنوان ,  21191418وفي تاريخ  148218يوسف عبدالجليل يوسف ابوعميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 وصف الـتأشير:   ، دفره مركز طنطا ملن رضا علوانى جاد هللا علوانى

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  129911هانى حلمى جرجس ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 3والفرع االخر  ---ملن اسماء عبدالرازق ممبول  -لسم اول طنطا  -ش الشرلاوى  11الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفروع بجعلها 

 عبدالمنعم عبدالحميد موسى لسم اول طنطا ملن -ش سعد الشرلاوى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148214دمحم عبدهللا دمحم دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 الـتأشير:   ، شبرا بلوله بملن ابراهيم كرم احمد البيلى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  148217دمحم رجب دمحم لرطمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 الـتأشير:   ، الحداد بملن رمضان شعبان على شعبان الديب 

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  129911هانى حلمى جرجس ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  267

 شارع سعد الشرلاوى بملن/عبدالمنعم عبدالحميد موسى  3 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله لسم اول طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191418وفي تاريخ  77811مصطفى لطفى حامد برين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  268

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان)مصطفى لطفى حامد برين( بنفس العنوان 

تم تعديل  21191418وفي تاريخ  131669بدالواحد احمد عبدالنبى الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود ع -  269

 --العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى ملن زينات ابراهيم حمص 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نوان , وصف تم تعديل الع 21191418وفي تاريخ  129911هانى حلمى جرجس ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  271

 ش الشرلاوى بملن اسماء عبدالرازق 11عمار رلم  -الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله لسم اول طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148222ناديه مصطفى عبدالبارى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  271

 ماعيل دمحم الخولىوصف الـتأشير:   ، اخناواى ملن حسن اس

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148223عمر عبدالعزيز دمحم حسن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  272

 وصف الـتأشير:   ، منشاه عبدهللا ملن عبدالعزيز دمحم حسن دمحم مصباح

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  127317م    دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  273

برج جاردينيا بملن السيد عبدالسالم -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا الطريك السريع بجوار المطاحن 

 دمحم على ونشاطه مغسله سيارات 

 

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  127317لم    دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  274

 وصف الـتأشير:   ، طنطا الطريك السريع بجوار المطاحن برج جاردينيا ملن السيد دمحم على

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  127317دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  275

:   ، له محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا ش عمر بن الخطاب بالسلخانه المديمه ملن ابراهيم دمحم سالم لنديل ونشاطه وصف الـتأشير

 مركز صيانه سيارات 

تم تعديل العنوان , وصف  21191421وفي تاريخ  148217امل السيد ابراهيم ابورابيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  276

 ه منوف بملن عصام على عبدالعزيز التطاوى الـتأشير:   ، محل

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148215منال دمحم حسن عبدالرحمن شحطيط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  277

 وصف الـتأشير:   ، كفر يعموب ملن خالد محمود حبشى البديوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191421وفي تاريخ  148226ك ليده برلم    ايمن رجب دمحم مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سب -  278

 الـتأشير:   ، طنطا شارع صدلى بملن دمحم فتوح سرور

تم تعديل العنوان , وصف  21191421وفي تاريخ  148221سعد السيد سعد الحجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  279

 ملن السيد سعد حسن الحجرالـتأشير:   ، شبشير الحصه مركز طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148214منصوردمحم منصور عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  281

 ش االزهر اخر الحلو ملن سونيا حسنى دمحم السيد 11 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148218ك ليده برلم    رانده هاشم دمحم موسى حسنين ، تاجر فرد ،  سب -  281

 وصف الـتأشير:   ، محله منوف بملن دمحم السيد موسى الجزار 

تم تعديل العنوان  21191421وفي تاريخ  141162احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  282

اح محل رئيس اخر بالعنوان ابيار بملن طارق دمحم عبدالعظيم لطب الخنيزى ونشاطه مصنع تدشيش الذره , وصف الـتأشير:   ، افتت

 وخلط االعالف 

تم تعديل العنوان , وصف  21191421وفي تاريخ  148221حسام محمود على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  283

 رود بملن عفاف عبدالفتاح رمضان برج الو-الـتأشير:   ، طنطا ش عنتر بن شداد 

تم تعديل العنوان , وصف  21191421وفي تاريخ  148224دمحم ابراهيم دمحم جاد شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  284

 الـتأشير:   ، تطاى بملن ابراهيم دمحم جاد شيحه 

تم تعديل العنوان  21191421وفي تاريخ  141162برلم    احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  285

 , وصف الـتأشير:   ، ابيار ملن طارق دمحم عبدالعظيم لطب الخنيزى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21191421وفي تاريخ  141162احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  286

 ى اخر بالعنوان ابيار ملن عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ونشاطه بيع اعالف ومستلزمات مزارع, وصف الـتأشير:   ، محل رئيس

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148219مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  287

 وصف الـتأشير:   ، زفتى ش سكه طنطا بملن كريمه عبدالمنعم على شلبى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191421يخ وفي تار 148227دمحم عبدالفتاح السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  288

 الـتأشير:   ، شارع مصطفى عبد ربه السلخانه بملن رضا ابراهيم ابراهيم الشيخ 

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  116615احمد عبدالفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  289

 صاحب الشان) احمد عبدالفتاح عوض عثمان( بنفس العنوان  وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن

تم تعديل  21191421وفي تاريخ  148216عبدالخالك يوسف دمحم عبدالخالك خضيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  291

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بلكيم ملن دمحم يوسف دمحم عبدالخالك خضيرى

تم تعديل العنوان ,  21191421وفي تاريخ  148225 العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد سامى محمود دمحم -  291

 ش سكه الحامدين تماطع دمحم فريد بملن رامى دمحم محمود الرشيدى  7وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191422ي تاريخ وف 147593احمد جمال دمحم فتوح الكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  292

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن جمال دمحم فتوح الكالوى

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  116511مصطفى دمحم عبدالحميد زكى كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  293

 ع المذافى بملن عصام كامل دمحمشار 61وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  148231دمحم اسامه محروس غريب موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  294

 كفره الخادم بملن الطالب )دمحم اسامه محروس غريب موسى (-ش حبشى رزق  8وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  148236المجد هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالواحد ابو -  295

 ش احمد محرم ملن رضا عبدالواحد ابوالمجد هجرس 1وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تعديل العنوان  تم 21191422وفي تاريخ  148232هانى عبدالحميد عبدالحليم الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  296

 , وصف الـتأشير:   ، شبراملس ملن عبدالحميد دمحم عبدالحليم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191422وفي تاريخ  148241المرشى لتجاره الفيبر والعدد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  297

 داهد المرشى(لحافه بملن الطالب )دمحم صالح عبدالعال مج-الـتأشير:   ، مساكن السريع 

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  148229حسين دمحم حسين السيد السمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  298

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش عبدالحليم ملن سكينه احمد داود

تم تعديل العنوان ,  21191422ي تاريخ وف 148233احمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  299

 ش معمر المذافى بملن عبدالمطلب احمد عبدالمطلب  13وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191422وفي تاريخ  148238دمحم خالد دمحم عطيه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 براهيم رياض عبدالحميد حشيشالـتأشير:   ، كفر الشيخ مفتاح بملن/ا

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  148235ليلى فتح هللا السعيد احمد على لمحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 شارع ممتاز غرابه متفرع من حسان بملن/لوريس عبدالملن ايوب 18وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191422وفي تاريخ  148237، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     زكى عبدالخالك زكى دمحم -  312

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الدرب االحمر بملن مصطفى السيد العدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21191422وفي تاريخ  148241اكرامى سليمان زكى سليمان شالمش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 وصف الـتأشير:   ، شارع عثمان دمحم بملن/دمحم السيد حسين دمحم, 

تم تعديل العنوان ,  21191422وفي تاريخ  148231ادهم ابراهيم صابر ابوزيد مهنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شكه طنطا ملن/ابوبكر العيسوى ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21191422وفي تاريخ  148234عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم جمال دمحم ال -  315

 لحافه بملن جمال دمحم ابراهيم العفيفى -الـتأشير:   ، طنطا ش داير الناحيه 

ديل العنوان , تم تع 21191423وفي تاريخ  148251حسن دمحم حسن عبدالسالم الحو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 ش المعتصم ملن احمد عبدالمادر المرشدى 33وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  147733عبدالعال بيلى البيلى عكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

  فاروق دمحمش يوسف الصديك اول طنطا ملن دمحم 41الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  148258انشراح عبدالفتاح السيد بيومى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 --كفر سبطاس ملن ابراهيم عزب السيد الخولى  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، عزبه السبيل 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148249رلم    ايمن سعيد برين عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  319

 الـتأشير:   ، مشال بملن دمحم سعيد برين عوض

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148262امل السيد موسى عبدالحليم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 عبدالمجيد عباس خميس وصف الـتأشير:   ، زفتى كفر عنان بملن بزاده 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148254حسن دمحم رشاد ابومليح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، طنطا ش العنانيه من شمس الدين بملن دمحم رشاد دمحم ابومليح 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148246م    جمال مصطفى دمحم امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  312

 ش طه الحكيم ملن حسن محمود عيد وهدان 42الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148261دمحم سامى احمد عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ر النور بملن/ام كلثوم احمد اسماعيلوصف الـتأشير:   ، زفتى شارع وابو

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148259شيماء رمضان محمود الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 وصف الـتأشير:   ، برما بملن ورثه/اسماعيل عبدالمستميم شكر

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  137428برلم     دمحم فوزى دياب السيد البرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  315

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ش حمدى جبر  كفر عنان مركز زفتى بملن فوزى دياب السيد البرى

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148242ياسر دمحم عبدالعاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن دمحم عبدالعاطى الشنشورى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148245هانى حسين دمحم بكر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  317

 ش عبدالحليم من ش البحر ملن دمحم سعيد السيد الشعراوى 37الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148263احمد دمحم السيد فرج سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  318

 دهالـتأشير:   ، السمالويه ملن دمحم السيد فرج سع

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148255مدحت عاصم صباح سميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  319

 الـتأشير:   ، برما مركز طنطا ملن عاصم صباح ابراهيم سميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148264عادل عبدالسالم احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، سندبسط بملن/محمود عبدالسالم احمد الزينى

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148247سوزان صالح الدين محمود فضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات ش الهان بملن الشوره دمحم امبابى 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21191423وفي تاريخ  148253دمحم حامد دمحم منيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ش مسجد الروضه الطريك السريع بجوار اسو المديمه بملن شعبان جوده الطوخى  28، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  148261احمد راغب عبدربه غباشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 الـتأشير:   ، برما بملن راغب عبدربه عبدالحميد غباشى 

تم تعديل  21191423وفي تاريخ  148265محمود عبدالمنعم عبدالعزيز دمحم االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 بملن صفاء دمحم عبدالسالم البسيونى  العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى ش سكه طنطا

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  112521احمد ابوالمحاسن احمد يحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 الـتأشير:   ، تعديل عنوان المحل الرئيسى بجعله النصاريه بملن احمد ابوالمحاسن احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21191423وفي تاريخ  112521يحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد ابوالمحاسن احمد -  326

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عزبه يحيى الدلجمون ملن حسن ابوالمحاسن

تعديل العنوان ,  تم 21191423وفي تاريخ  148248دمحم عاطف امام عبدالمادر المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  327

 وصف الـتأشير:   ، بسيون ش الجمهوريه بملن صالح سعيد عبدالدايم 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148256دمحم احمد عبدالرازق الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  328

 نى عبدهللا ابراهيموصف الـتأشير:   ، طنطا ش البحر اسفل مغربى سنتر كالس مول ملن حسام حس

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148213رضا عبدهللا دمحم السيد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  329

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله صاحب الشان )رضا عبدهللا دمحم السيد الساعى( بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21191423وفي تاريخ  148252، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا فريد فرحات لطب شلبى  -  331

 وصف الـتأشير:   ، لصر نصر الدين بملن مصطفى عبدالسالم اسماعيل التراس 

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148271طارق احمد احمد عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 أشير:   ، طنطا ش االستاد بملن هشام وهانى ووليد ومها احمد عزام ونفيسه سامى منتصر الـت

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148279دمحم سمير دمحم عبدالحميد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 ان ابراهيم ابوالعال وصف الـتأشير:   ، طنطا ش البورصه من ش البحر بملن دمحم رمض

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148276حلمى ابراهيم يوسف سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 الـتأشير:   ، ميت السودان بملن/احترام عبدالبارى مصطفى الصوه

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148275جهاد عبدالرحيم عنتر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 الـتأشير:   ، الرجبيه ملن/محمود عبدالشافى عنتر حسن

تم تعديل العنوان  21191424وفي تاريخ  148283دعاء دمحم ابو النور احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 حمد سالم, وصف الـتأشير:   ، اخناواى ملن عبدالمنعم ا

تم تعديل  21191424وفي تاريخ  137458عماد عبدالحكم ابراهيم محمود عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحيه الدهار شارع االستاد خلف كيماويات البناء الحديث بملن/احمد عبدالكريم دمحم 

 ادةات تجميل وورلياتلاسم ونشاطه منظفات و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148271ابراهيم فاروق محمود الهبيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  337

 وصف الـتأشير:   ، سندبسط بملن ناديه حسانين دمحم حماد 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148281مكتب الحبال لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  338

 وصف الـتأشير:   ، منشاه اليعموبيه بملن عثمان عوض بسيونى الحبال 

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148284احمد ناهد دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  339

 الجديده بملن ماجده صالح السيد شحاته ش الخادم تمطع ش السكه 1الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148281ياسر طلخان طلخان حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن فتحى طلخان احمد حسين

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148269ه برلم    دمحم السعداوى عبدالفتاح عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  341

 وصف الـتأشير:   ، صالحجر بملن دمحم بهنسى شواطه 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148282سمير عبدالحميد شرف الدين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 العجيزى بملن/وفاء الصاوى ابواليزيد سمن-حافظ شارع يحيى  66وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148268عاطف ابراهيم مصطفى عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 وصف الـتأشير:   ، طوخ مزيد بملن/ابراهيم مصطفى عماره

تم تعديل العنوان  21191424وفي تاريخ  148277،  سبك ليده برلم     هاجر السيد احمد عبدالجواد البهنسى ، تاجر فرد -  344

 السلخانه المديمه بملن رجب دمحم حنفى دمحم -ش الشين  15, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  148267شيماء دمحم عبدالدايم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 وصف الـتأشير:   ، شرشابه ملن فوزيه السيد البرشلى

عديل العنوان , تم ت 21191424وفي تاريخ  148274هانى رمضان يوسف يوسف سمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى ملن رمضان يوسف يوسف سمن

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148272دمحم عبدالغنى ابراهيم كعبو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  347

 الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/انشراح حسن مرسى علوان

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  148273ح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رشا محمود دمحم صال -  348

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/دمحم طه عبدالرؤف التالوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191424وفي تاريخ  92114هانم عبدالحميد مسعود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  349

 كفر الزيات بملن صفيه السيد امام  -ش دمحم سلطان من السلخانه العمومى  5ير:   ، تعديل العنوان بجعله الـتأش

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  147134احمد دمحم احمد ابوعيشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

  الكالف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن احسان احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148286نوال السيد السيد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتأشير:   ، كفرالساحل بملن/ سعاد عبدالستار زهران

تم تعديل العنوان , وصف  21191428خ وفي تاري 148293اسامه دمحم السيد خليل لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 الـتأشير:   ، كفرجعفر ملن وفاء احمد متولى الخيوطى

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148285فوزى عبدالمنعم دمحم الجد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 شارع بطرس بملن ابراهيم حسين دمحم عابدين 85الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  148287عبدالسالم دمحم عبدالسالم البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع تادرس شلبى من شارع الممر الغربى ملن/ حسن دمحم الشريف

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148296   محمود ابراهيم فرج عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  355

 الـتأشير:   ، طنطا الكورنيش الجديد اول طريك المحله بملن فتحى ابراهيم فرج عبدالال

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  148288محمود عبدالمجيد على الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 ر:   ، جناج بملن فتحيه مبرون جحرود وصف الـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  148294صباح سعد حسن حسن ابوعجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  357

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن دمحم السيد دمحم العتر 

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  135416ده برلم    بسمه مبارن شحاته عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  358

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن جميل مصيلحى السيد المراكبى 

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148289دمحم دمحم احمد الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  359

 محم دمحم احمد الزيات  الـتأشير:   ، جناج بملن

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148291احمد امين عباس حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، بسيون ش عمر زعفان بملن محمود مفرح العوضى 

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  148292ابراهيم ابوالفتوح فريج حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، كفرالمنشى المبلى بملن صاحب الشان

تم تعديل  21191428وفي تاريخ  148295السيد صبحى عبدالحكيم الطنطاوى زهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 بملن عبدهللا صبحى عبدالحكيم الطنطاوى زهرهشارع بورسعيد  3العنوان , وصف الـتأشير:   ، العمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21191428وفي تاريخ  124541رامى عبدالعزيز فتحى طرطور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن ربيع عبدالعزيز فتحى دمحم طرطور وجمال عبدالعزيز فتحى دمحم طرطور 

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  134997دمحم عبدالمنعم ابراهيم بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن محمود عبدالمنعم ابراهيم بدير 

تم تعديل العنوان , وصف  21191428وفي تاريخ  148291فارس طارق رزق العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 الـتأشير:   ، نهطاى بملن ابراهيم دمحم شرف حسين 

تم تعديل  21191428وفي تاريخ  148297عمرو مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 احمد العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع بركه السبع بملن ورثه على عمر

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  143135شريف دمحم سامح امين الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  367

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن شريف دمحم سامح امين الخولى 

تم تعديل العنوان ,  21191431تاريخ  وفي 148299اشرف رفعت السيد الرشيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  368

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن رفعت السيد دمحم الرشيدى

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148316رياض محمود دسولى فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  369

 الـتأشير:   ، صالحجر ملن دسولى رياض دمحم دسولى فايد

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148313كريم احمد عبدالفتاح الخوالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 وصف الـتأشير:   ، سالمون ملن حسانين دمحم عبدالفتاح حفينه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م تعديل العنوان , وصف ت 21191431وفي تاريخ  148312ماهر دمحم دمحم الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  371

 الـتأشير:   ، منيه ابيار بملن/ اشرف دمحم عطيه دمحم الشيمى

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148298خالد حمزه السيد ابراهيم اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  372

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى بملن سريه شحاته ابراهيم زين الدين 

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148314دمحم حنفى محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  373

 ش زفتى من سكه تال بملن ابراهيم حامد هاشم على رجب  5الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148314حسام رسمى حامد نعمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  374

 شبرا النمله بملن فتوح الجبالى الحبيشى -الـتأشير:   ، الطريك السريع بجوار الوحده الصحيه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148315 دمحم موسى موسى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  375

 متفرع من امتداد النادى بملن الحسن عبدالغنى فوده 14شارع  4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148316رضا السيد عبدالحليم دمحم جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  376

 يت بملن احمد دمحم الدفراوى وصف الـتأشير:   ، دمش

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148312عليوه على عليوه المط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  377

 الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن جيهان على عليوه المط 

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148311   دمحم عبدالرحمن ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  378

 وصف الـتأشير:   ، شونى ملن دمحم دمحم مرسى شبن

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148319نسمه دمحم على دمحم كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  379

 يد عبده ابراهيم النجارالـتأشير:   ، شارع الشرلاوى من كفر عصام بملن رافت ع

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148311ادهم الحسينى امين البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  381

 الـتأشير:   ، منشاه الجنيدى بملن زينب ابراهيم حسن البرعى

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148313رلم    اسالم عبدالنبى احمد دمحم البيطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  381

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع عبدهللا االثنينى البحر ملن عزالدين عبدالحميد دمحم عيد

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148315نشات عبدالمطلب دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  382

 ، االنبوطين بملن على فاروق على العتابى الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148318ابتسام دمحم عبدهللا سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  383

 الـتأشير:   ، ميت الرخا بملن سامح ممدوح فؤاد العرباوى

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148311ليده برلم    دمحم عادل عبدالخير لطب ، تاجر فرد ،  سبك  -  384

 الـتأشير:   ، صناديد بملن فاروق رزق عطيه الدوه 

تم تعديل العنوان , وصف  21191431وفي تاريخ  148317ابراهيم دمحم عبدالمولى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  385

 مد دمحم عبدالمولى عالمالـتأشير:   ، كفر يعموب بملن اح

تم تعديل العنوان ,  21191431وفي تاريخ  148311يحى دمحم الغريب مصطفى خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  386

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن عزت احمد الدسولى الهش

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف 21191411وفي تاريخ  135841احمد رياض عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  اضافه نشاط فرز وتعبئه المحاصيل بعد الحصاد

, وصف  تم تعديل النشاط21191411وفي تاريخ  139598السيد متولى اسماعيل سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير:  تعديل النشاط الفرع بجعله تمطيع وتغليف وتجميد وحفظ لحوم )ثالجه لحوم(

تم تعديل النشاط , وصف 21191412وفي تاريخ  139477عماد احمد حمدى دمحم ابوالعمايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 وبالتأشير:  تعديل النشاط بجعله توكيل وتوريد مياه واغذيه ومشر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191412وفي تاريخ  147959هبه دمحم سيد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت

, وصف تم تعديل النشاط 21191412وفي تاريخ  143111كريم ابوالعزم على ابوالعزم ورده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / تجاره مواد غذائيه وعطاره

تم تعديل النشاط , وصف 21191413وفي تاريخ  135218اسالم جابر محمود البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره الزيت والشحومات الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191413وفي تاريخ  115211، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حافظ حامد حافظ زهره  -  7

 تعديل النشاط بجعله تجاره مالبس جاهزه

تم تعديل النشاط , وصف 21191414وفي تاريخ  139411دمحم دمحم اسماعيل الليثى ابونمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  8

 نشاط بجعله / تصنيع العصائر والمثلجاتالتأشير:  تعديل ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191414وفي تاريخ  147255دمحم عرفه دمحم دمحم سميطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 تعديل النشاط بجعله ممهى

تم تعديل النشاط , وصف 21191414وفي تاريخ  147855نهال صالح دمحم العريان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  اضافه نشاط تصدير اضافات االعالف

تم تعديل النشاط , 21191417وفي تاريخ  114151محمود ابوالمعاطى سيد احمد غاليه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجميع لمامه

تم تعديل النشاط , 21191417وفي تاريخ  83526اهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالعاطى عبدالعاطى ابر -  12

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعة مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 21191418وفي تاريخ  133467على محسن على دمحم فته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله ورشه موبليا

تم تعديل النشاط , وصف 21191418وفي تاريخ  145545وليد عبدالعزيز دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 أشير:  اضافه نشاط تجاره االسمان الى النشاط االصلىالت

تم تعديل النشاط , وصف 21191419وفي تاريخ  146541اشرف عطيه احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع اعالف

تم تعديل النشاط , وصف 21191419وفي تاريخ  141435دمحم شكرى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله صنع المنتجا المعدنيه معالجه وطلى المعادن باالالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصف 21191419وفي تاريخ  135344احمد السعيد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 19والمجموعه  6من المجموعه  36ستيراد فيما عدا الفمره التأشير:  اضافه نشاط اال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191411وفي تاريخ  115424بدوى دمحم بدوى مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 تعديل النشاط بجعله تجاره مالبس جاهزه وخردوات

تم تعديل النشاط , 21191411وفي تاريخ  127122جر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالجواد عاطف عبدالجواد ابوشبكه ، تا -  19

 وصف التأشير:  اضافه نشاط االتجار وانتاج تماوى الحاصالت الزراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191411وفي تاريخ  127168غاده ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 تعديل النشاط بجعله تجاره شكاير بالستين التأشير: 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191411وفي تاريخ  139867دمحم رجب دمحم زعريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 تعديل النشاط بجعله ثالجه لفرز وتعبئه وتبريد وحفظ الحاصالت الزراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191411وفي تاريخ  129872يع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا عبدالشفيع دمحم عبدالشف -  22

 التأشير:  اضافه نشاط اسمف معلمه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191411وفي تاريخ  147118صالح دمحم احمد لاله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 اوالت عامه وتاجير سيارات الى النشاط االصلىاضافه نشاط مم

تم تعديل النشاط , وصف 21191414وفي تاريخ  141134ماجده كمال جرجس فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت

تم تعديل النشاط , وصف 21191415وفي تاريخ  147754السيد دمحم السيد دمحم ابوورده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط الى بيع وتجاره وصيانه اجهزه التكييف

تم تعديل النشاط , وصف 21191415وفي تاريخ  129178على دمحم حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191415وفي تاريخ  141261مود سمير احمد زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مح -  27

 اضافه نشاط تصنيع وتجهيز وتدوير غزل ونسيج الكتان

اط , وصف تم تعديل النش21191416وفي تاريخ  134997دمحم عبدالمنعم ابراهيم بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  28

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع االت زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191416وفي تاريخ  98266سمير دمحم الحاج عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  29

 تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191416وفي تاريخ  98266ده برلم   سمير دمحم دمحم الحاج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لي -  31

 تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191417وفي تاريخ  115412خيرى فتوح احمد الميسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى الى كامل

تم تعديل النشاط , وصف 21191417وفي تاريخ  122159عبدالحليم حافظ عبدالحليم بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله  مخبز بلدى الى  كامل

م تعديل النشاط , ت21191417وفي تاريخ  144267احمد عادل دمحم عبدالمنعم العجان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجهيز وتحضير ماكوالت ومشروبات بارده وساخنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191417وفي تاريخ  113878على دمحم على المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى الى كامل

تم تعديل النشاط , وصف 21191417وفي تاريخ  148154مصطفى السيد خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرف -  35

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله  مكتبه وخردوات وتجاره الكتب واالدوات المكتبيه

تعديل النشاط , وصف تم 21191418وفي تاريخ  137293السيد على السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره اطارات وبطاريات سيارات

تم تعديل النشاط , 21191418وفي تاريخ  138424عبدالشافى ابوزيد عبدالشافى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجميع لمبات ليد

تم تعديل النشاط , 21191418وفي تاريخ  142388لوهاب الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن عبدالرحمن عبدا -  38

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بحعله مماوالت عامه

تم تعديل النشاط 21191418وفي تاريخ  147921احمد طارق دمحم المغاورى عطيه الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 ير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مفروشات, وصف التأش

تم تعديل النشاط , 21191421وفي تاريخ  141171وليد السيد على يوسف الصهرجتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وعموم التصدير 6من المجموعه  36والفمره  19وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله استيراد فيما عدا المجموعه 

تم تعديل النشاط , وصف 21191421وفي تاريخ  111178يد احمد احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   س -  41

 التأشير:  اضافه نشاط تصنيع وتمطيع ولص ورق الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21191421وفي تاريخ  116615احمد عبدالفتاح عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير:  اضافه نشاط تصنيع مخاليط االعالف المصنعه واالضافات وموادها)مستلزمات النحل(

تم تعديل النشاط , 21191422وفي تاريخ  148219  مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  43

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله استيراد وتجاره السيارات ولطع غيار السيارات والمواتير والكبائن والمعدات الثميله

لنشاط , وصف تم تعديل ا21191422وفي تاريخ  147593احمد جمال دمحم فتوح الكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير:  نعديل نشاط المماوالت بجعله مماوالت اعمال كهربائيه وميكانيكيه

تم تعديل النشاط , 21191422وفي تاريخ  141653امنيه احمد عبدالفتاح مصطفى الفيار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير:  الغاء نشاط المماوالت

تم تعديل النشاط , وصف 21191423وفي تاريخ  137428د البرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم فوزى دياب السي -  46

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله ورشه خراطه ولحام معادن وجنوط سيارات

ف تم تعديل النشاط , وص21191423وفي تاريخ  144187انور محمود دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

 التأشير:  اضافه نشاط توريدات مواد بناء

تم تعديل النشاط , 21191424وفي تاريخ  137458عماد عبدالحكم ابراهيم محمود عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله منظفات واداره تجميل وورليات

تم تعديل النشاط 21191424وفي تاريخ  147921، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد طارق دمحم المغاورى عطيه الزيات  -  49

 , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله ترزى مفروشات وتجاره مفروشات

تم تعديل النشاط , 21191424وفي تاريخ  144115اشرف مبرون مغربى احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 تعديل النشاط بجعله مكتبه وخردواتوصف التأشير:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , 21191424وفي تاريخ  144115اشرف مبرون مغربى احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتبه وخردوات

تم تعديل النشاط , وصف 21191428وفي تاريخ  124541رامى عبدالعزيز فتحى طرطور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى الى كامل

تم تعديل النشاط , وصف 21191428وفي تاريخ  121171امينه عبدالفتاح ابراهيم الحجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

تم تعديل النشاط , وصف 21191428وفي تاريخ  118756ائل عبدالحميد مصطفى سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   و -  54

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع اجهزه كمبيوتر ومستلزماتها

يل النشاط , وصف تم تعد21191428وفي تاريخ  135416بسمه مبارن شحاته عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه مواشى

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191428وفي تاريخ  147134احمد دمحم احمد ابوعيشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 تعديل النشاط بجعله تجاره وتصنيع وتجميع االدوات الكهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21191431وفي تاريخ  99841لسيد المالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ناصر دمحم الجيوشى ا -  57

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله ورشه ميكانيكى سيارات

تم تعديل النشاط , 21191431وفي تاريخ  141824حمديه جمال المطب احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 أشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مالبس جاهزهوصف الت

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148131احمد عادل السيد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148143عيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسماعيل دمحم اسما -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148161ابراهيم فوزى عبدالفتاح عاشور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148194حمن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم محمود عبدالر -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  148116احمد عاطف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148111كاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد عبدالنبى فتحى ابراهيم ع -  6

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148124فتحيه دمحم سيداحمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  7

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148137ر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم صبرى نصرالدين بغده ، تاج -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191415وفي تاريخ  148155ابراهيم السيد حسنين عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148169خالد احمد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148186نجوى ابراهيم عبدالسميع عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148212حنان ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191421وفي تاريخ  148216عبدالخالك يوسف دمحم عبدالخالك خضيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 ير: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعديل نوع الشركة , 21191422وفي تاريخ  148231دمحم اسامه محروس غريب موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148248دمحم عاطف امام عبدالمادر المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 لتأشير: خاصوصف ا

تم تعديل نوع الشركة 21191424وفي تاريخ  148283دعاء دمحم ابو النور احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148299اشرف رفعت السيد الرشيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  17

 ف التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148316رياض محمود دسولى فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148145دمحم احمد ابراهيم الكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  19

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148153هانى دسولى حسين دمحم الممع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  92188نهى محمود محمود عواره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21191417وفي تاريخ  148168عمر للتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148181السيد عزت السيد البدوى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148193د دمحم ابوالمعاطى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم احم -  24

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148118معرض الحداد لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148143نصر مصطفى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نفيسه  -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191414وفي تاريخ  148151رفيده السيد السعيد موسى النوسانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  27

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148182عادل نصر السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  28

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148216دمحم شعبان سرحان حسين العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  29

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  148212نى عبدالشافى الدكرورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كريمه حس -  31

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191422وفي تاريخ  148236دمحم عبدالواحد ابوالمجد هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148271يم فاروق محمود الهبيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراه -  32

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148281مكتب الحبال لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148313احمد عبدالفتاح الخوالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كريم  -  34

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148312ماهر دمحم دمحم الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148111عبدالحميد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محاسن دمحم -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148152اسامه دمحم الراعى عابدين منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  37

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148159ناجى سيد احمد منصور نعمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  38

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148181اسماء عادل سعد دمحم الصياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  39

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191419وفي تاريخ  148191مروان ابراهيم صبحى عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191419وفي تاريخ  148114عبدالغفار عبدالمادر  دمحم السيد سحلوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 لتأشير: خاصالشركة , وصف ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148127دمحم شعبان بسيونى محى الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148131شيماء جمال ابراهيم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148141نفيسه السيد دمحم المسيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148151دمحم حسن على شبل الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191415وفي تاريخ  148153سامى السيد احمد النكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148167رزق ابراهيم بدير ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  47

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148215هانى ابراهيم السيد دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  48

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148213رضا عبدهللا دمحم السيد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  49

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148252رضا فريد فرحات لطب شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191424وفي تاريخ  148271طارق احمد احمد عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191424وفي تاريخ  148279ر دمحم عبدالحميد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سمي -  52

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  148297عمرو مصطفى ابراهيم ابراهيم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 صالشركة , وصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148115مرسى سعيد عبدالحميد الجعبارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148148وليد السيد دمحم الرفاعى عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148149فاديه دمحم السيد المولد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148183باهى عبدهللا فتحى ابوالنجاه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  57

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148184دمحم صالح حسن خليل سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  58

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148187فتحى ابوزيد عبدالشافى ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  59

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148198عبدالحليم عادل عبدالحليم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21191414وفي تاريخ  148134حلوانى سعد الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148146حسنى حسن عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148147نوال محمود محمود غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148163سنطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   منال السيد احمد ال -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148196محمود فتحى فتحى الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148219جر فرد ،  سبك ليده برلم   لمياء رجب مختار الشناوى ، تا -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191418وفي تاريخ  148211مصطفى السيد مصطفى دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  67

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148225احمد سامى محمود دمحم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  68

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148256دمحم احمد عبدالرازق الصبرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  69

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191424وفي تاريخ  148276حلمى ابراهيم يوسف سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148275جهاد عبدالرحيم عنتر حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  71

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148291طارق رزق العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فارس -  72

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148131ايمن سمير دمحم امام شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  73

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148142يد حسن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايه مصطفى الس -  74

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148141فرج لتجاره الحاصالت الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  75

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21191417وفي تاريخ  148176عظيم موسى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   تامر احمد عبدال -  76

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  148195ياسر على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  77

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148112 ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمرو ابراهيم عشماوى دمحم -  78

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148119دمحم جوده دمحم عبدالحميد ليله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  79

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148144جر فرد ،  سبك ليده برلم   مصنع حلويات الخطيب ، تا -  81

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  148156انور عبدالمنعم السباعى صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  81

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148171،  سبك ليده برلم   السيد حسن سيد على خضر ، تاجر فرد  -  82

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148188ابواليزيد المندوه عبدالخالك شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  83

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148211جر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى زكريا السيد دمحم حميده ، تا -  84

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148213عبدالرحمن يوسف مصطفى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  85

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191422وفي تاريخ  148232، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى عبدالحميد عبدالحليم الشرشابى  -  86

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148247سوزان صالح الدين محمود فضل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  87

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191424وفي تاريخ  148281فرد ،  سبك ليده برلم   ياسر طلخان طلخان حسين ، تاجر  -  88

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191428وفي تاريخ  148295السيد صبحى عبدالحكيم الطنطاوى زهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  89

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148298عيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد حمزه السيد ابراهيم اسما -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148116عمر عبدالحميد عبدالجليل ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  91

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148119ا دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على طلبه ابوالنج -  92

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148121نهله عبدالسميع دمحم عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  93

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148132تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام دمحم حمزه السباعى ، -  94

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148158سماح دمحم احمد الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  95

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148196تامر عبدالمنعم ابراهيم لداده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  96

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148128محمود عبدالجواد عبدالعاطى البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  97

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة 21191411وفي تاريخ  148126رفعت عبداللطيف عبداللطيف جواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  98

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21191414وفي تاريخ  148136دمحم عزت دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  99

 خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191415وفي تاريخ  148161عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191415وفي تاريخ  148161عبداللطيف يسرى ابواليزيد زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 اص, وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148168سعد السيد ابراهيم ابراهيم عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148187دمحم عبدالرحمن محمود البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع 21191421وفي تاريخ  141162احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191421وفي تاريخ  148219مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 , وصف التأشير: خاص الشركة

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191421وفي تاريخ  148227دمحم عبدالفتاح السيد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191423وفي تاريخ  148253دمحم حامد دمحم منيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  117

 لتأشير: خاصا

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148261احمد راغب عبدربه غباشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  118

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  148265محمود عبدالمنعم عبدالعزيز دمحم االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  119

 ة , وصف التأشير: خاصالشرك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191424وفي تاريخ  148284احمد ناهد دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148114مجدى السيد عاطف على خمخم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 تأشير: خاصوصف ال

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  148117طاهر عبدالحميد عبدالفتاح الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك21191412وفي تاريخ  148124صالح عبدالفتاح عبدالشافى المط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  148154محمود مرسى امين عبدالجواد فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشير: خاص

لشركة , تم تعديل نوع ا21191417وفي تاريخ  148157عادل مبرون احمد مبرون البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148182سميحه الشحات موسى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصف التأشير: خاص

شركة , تم تعديل نوع ال21191418وفي تاريخ  148188احمد دمحم عبداللطيف عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  117

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148121هبه دمحم ابراهيم محمود العجيزى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  118

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  145789سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  119

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148133ياسر السعيد عبدالحميد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  124173وائل الحسينى السيد خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  148174مايكل رافت ميخائيل نعمه هللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148181هيثم على دمحم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148221حسام محمود على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148224دمحم ابراهيم دمحم جاد شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148264عادل عبدالسالم احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21191424وفي تاريخ  148269دمحم السعداوى عبدالفتاح عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  127

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148314حسام رسمى حامد نعمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  128

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148118سعاد ممدوح احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  129

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148136يسرى جبر عبدالعال الجغاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148137انتصار عبدالعزيز حافظ العبد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148147دمحم سامى عبدالغفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148173مجدى محمود دمحم حماد الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148169سمير فوزى رزق حنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191419وفي تاريخ  148111طفى حسان احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم مص -  135

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148111وسام دمحم عبدالموى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148113رزق شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اشرف على -  137

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148149مروه دمحم احمد البعلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  138

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148148تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى دمحم راغب رخا ، -  139

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  148162سمير عبدالخالك اسماعيل الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148195جر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم  سيد محمود جالل ، تا -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148194دمحم هشام فؤاد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191418وفي تاريخ  148218ر فرد ،  سبك ليده برلم   يوسف عبدالجليل يوسف ابوعميره ، تاج -  143

 , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191422وفي تاريخ  148241المرشى لتجاره الفيبر والعدد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148255،  سبك ليده برلم   مدحت عاصم صباح سميه ، تاجر فرد  -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191428وفي تاريخ  148291احمد امين عباس حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148292بك ليده برلم   ابراهيم ابوالفتوح فريج حموده ، تاجر فرد ،  س -  147

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148314دمحم حنفى محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  148

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  148119سبك ليده برلم    احمد احمد عبدالرحمن عبداللطيف اغا ، تاجر فرد ،  -  149

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191412وفي تاريخ  148127كامل ابراهيم كامل عبدالغنى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148129سبك ليده برلم     هانى عبدهللا حسن عيسى ، تاجر فرد ، -  151

 التأشير: خاص

تم تعديل 21191413وفي تاريخ  148141المزين للنمل والتوريدات والخدمات البتروليه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148155، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على على دمحم نوار  -  153

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  148161رشدى دمحم لطب عبدالسالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148175شريف دمحم ابراهيم السوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148191ابراهيم احمد عبدالمادر ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  148123محمود دمحم نجيب عبدالرازق عطيه جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  157

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148141كمال على ابراهيم ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  158

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  148157خليل جمال خليل خليل الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  159

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148172ابراهيم جالل مصطفى صبره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 خاصوصف التأشير: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148184دمحم هالل سيد دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191418وفي تاريخ  148214دمحم عبدهللا دمحم دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148214منصوردمحم منصور عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148218رانده هاشم دمحم موسى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191422وفي تاريخ  148229حسين دمحم حسين السيد السمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191423وفي تاريخ  148245هانى حسين دمحم بكر على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148263احمد دمحم السيد فرج سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  167

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148282سمير عبدالحميد شرف الدين دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  168

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191428وفي تاريخ  148294صباح سعد حسن حسن ابوعجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  169

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148319نسمه دمحم على دمحم كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  171

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  148123مين منير على حسن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ياس -  171

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148146دمحم سعيد دمحم ابراهيم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  172

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148151احمد دمحم عبدالفتاح شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  173

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148164ياسر السيد دمحم حسين ابو نجله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  174

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148172مسعد سعد محمود عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  175

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148178ايات مصطفى احمد دمحم عشرين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  176

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191418وفي تاريخ  148189ى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   المنس -  177

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148112ابراهيم على احمد ابراهيم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  178

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148121 سيد احمد غالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبده ابراهيم دمحم -  179

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  148142احمد عبدالوهاب حافظ عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  181

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191415وفي تاريخ  148154ف مصطفى السيد خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اشر -  181

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  141551نادر موريس ماهر وانيس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  182

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148185دمحم انور حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  183

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191418وفي تاريخ  148217دمحم رجب دمحم لرطمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  184

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191422وفي تاريخ  148233عبدالمطلب احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  185

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191422وفي تاريخ  148238دمحم خالد دمحم عطيه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  186

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148242ر دمحم عبدالعاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ياس -  187

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148268عاطف ابراهيم مصطفى عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  188

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191424وفي تاريخ  148277ر السيد احمد عبدالجواد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هاج -  189

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148311ادهم الحسينى امين البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148313اسالم عبدالنبى احمد دمحم البيطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  191

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148121حماده عادل دمحم السيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  192

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  148125خالد على الدمحمى على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  193

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148139هبه عبدالوهاب عبدهللا هواش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  194

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148167دمحم مصطفى كامل فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  195

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  148171عمرو يسرى دمحم عبدالحليم الوشاحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  196

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  139178دمحمى دمحم الدمحمى خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  197

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148115دمحم سامى كمال ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  198

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148135دمحم مصطفى دمحم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  199

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  137824احمد زين الدين عبدالمادر على عبدالمدوس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 خاصالشركة , وصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148173احمد صبحى دمحم شلبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  148176السيد محمود رياض ابراهيم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 خاص , وصف التأشير:

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  148183هيثم الحامولى السيد احمد البحيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191421وفي تاريخ  148221سعد السيد سعد الحجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع 21191422وفي تاريخ  148235ليلى فتح هللا السعيد احمد على لمحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191423وفي تاريخ  148246جمال مصطفى دمحم امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 : خاصالتأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148261دمحم سامى احمد عبدالحميد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  217

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148259شيماء رمضان محمود الشيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 : خاصوصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148312عليوه على عليوه المط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  219

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148311دمحم عبدالرحمن ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148133تغريد عبدهللا دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148138خالد عبدالرحمن فرج جرامون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191413وفي تاريخ  148144نور حسن عبدهللا راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  148162داليه عبداللطيف عبدالمنعم الحليسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191419وفي تاريخ  148199فريده السيد شعبان ابوالحسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  148113رباب دمحم دمحم الحدق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  85812ماجده فؤاد السيد زهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  217

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  148161محمود احمد محمود بسيونى الحمامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  218

 خاصالشركة , وصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148166اسامه ماجد محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  219

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148191فايز حسب النبى دمحم فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148198حسن فريد دمحم غراب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  116173مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  127317دمحم نصر ابراهيم نصر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191428وفي تاريخ  148285فوزى عبدالمنعم دمحم الجد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191428وفي تاريخ  148287دالسالم دمحم عبدالسالم البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عب -  225

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148296محمود ابراهيم فرج عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148288محمود عبدالمجيد على الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  227

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148118عصمت احمد توفيك على سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  228

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191412وفي تاريخ  148122محمود محمود دمحم فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  229

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  148135اسماعيل على مبرون رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  139598د متولى اسماعيل سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السي -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148166السيد عبدالحميد محمود ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148165على على دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايات -  233

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148116احمد عبدالموجود دمحم ابوشوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148132اج فهمى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد فر -  235

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148165دمحم دمحم الشحات دمحم دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148181مود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عيد مح -  237

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148178ماهر عيسى عبدالدايم دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  238

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191417وفي تاريخ  148192د احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رشاد سعيد دمحم رشا -  239

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148197جيهان دمحم سيداحمد النمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148226ايمن رجب دمحم مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191422وفي تاريخ  148237زكى عبدالخالك زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191422وفي تاريخ  148241اكرامى سليمان زكى سليمان شالمش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191423وفي تاريخ  148254حسن دمحم رشاد ابومليح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191428وفي تاريخ  148289 دمحم احمد الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  245

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148315دمحم موسى موسى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148316عبدالحليم دمحم جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا السيد  -  247

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148111محمود شعبان على شعبان الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  248

 وصف التأشير: خاص

تم 21191411وفي تاريخ  138418سين لتجاره االطارات وبطاريات السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل ح -  249

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191412وفي تاريخ  148128شولى مجدى سيداحمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191414وفي تاريخ  148156خالد يحى محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148174االء دمحم صالح الدين الكردى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191419وفي تاريخ  148192حسنيه عبدالمجيد حسن ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148122ساره االحمدى ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  148125عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز العتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148138حنان احمد عبدالعزيز الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  148158سمير صابر السيد ابراهيم السنكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  257

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191416وفي تاريخ  148171احمد رافت دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  258

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148189اسامه رياض السيد العزبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  259

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191421وفي تاريخ  148217امل السيد ابراهيم ابورابيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191421وفي تاريخ  148215منال دمحم حسن عبدالرحمن شحطيط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191422وفي تاريخ  148231ادهم ابراهيم صابر ابوزيد مهنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 خاصوصف التأشير: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191423وفي تاريخ  148249ايمن سعيد برين عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191423وفي تاريخ  148262امل السيد موسى عبدالحليم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148267شيماء دمحم عبدالدايم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191424وفي تاريخ  148274هانى رمضان يوسف يوسف سمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 ص, وصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148315نشات عبدالمطلب دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  267

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148318ابتسام دمحم عبدهللا سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  268

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148117دمحم احمد عبدالعزيز السباعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  269

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191413وفي تاريخ  87531سعيد اسماعيل حسن شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  271

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148163عمرو دمحم مفرح دمحم البكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  271

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148171سمن لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  272

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  138962امير وليم سعد غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  273

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191419وفي تاريخ  148197البغداى لالعمال ومماوالت النمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  274

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191419وفي تاريخ  148117شيماء اسامه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  275

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191411وفي تاريخ  148111مصطفى احمد عبدربه البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  276

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191414وفي تاريخ  148145احمد دمحم احمد صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد  -  277

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  148152سليمان عبدالمنعم سليمان ابو عيطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  278

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191415وفي تاريخ  148159مال عبدالرحمن عبدالمجيد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  279

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21191417وفي تاريخ  148193حكمت سعيد عبدالخالك راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191417وفي تاريخ  148211هند رضا احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  281

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191418وفي تاريخ  131669محمود عبدالواحد احمد عبدالنبى الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  282

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191422وفي تاريخ  148234دمحم جمال دمحم العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  283

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191423وفي تاريخ  148251حسن دمحم حسن عبدالسالم الحو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  284

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148286وال السيد السيد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ن -  285

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191428وفي تاريخ  148293اسامه دمحم السيد خليل لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  286

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191431وفي تاريخ  148311 عادل عبدالخير لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  287

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148112سنتر دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  288

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191411وفي تاريخ  148113والمكارم الحامولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رشدى رضوان اب -  289

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191414وفي تاريخ  148151احمد عبدالفتاح عبداللطيف ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  291

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191418وفي تاريخ  148186 عادل الدمحمى مصطفى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  291

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191418وفي تاريخ  148185وائل بسيونى السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  292

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148117احمد حسن على داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  293

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191411وفي تاريخ  148131عزب دمحم عزب االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  294

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148164وض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مفيد رمزى حنا ع -  295

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191416وفي تاريخ  148179هانى سعيد ابراهيم العشيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  296

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21191416وفي تاريخ  148177دمحم عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم ابراهيم -  297

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191421وفي تاريخ  148222ناديه مصطفى عبدالبارى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  298

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21191421وفي تاريخ  148223عمر عبدالعزيز دمحم حسن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  299

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21191423وفي تاريخ  148258انشراح عبدالفتاح السيد بيومى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 تأشير: خاصالشركة , وصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21191424وفي تاريخ  148272دمحم عبدالغنى ابراهيم كعبو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21191424وفي تاريخ  148273رشا محمود دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148317ابراهيم دمحم عبدالمولى عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21191431وفي تاريخ  148311يحى دمحم الغريب مصطفى خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 خاص وصف التأشير:

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   Bohemia Goldالى: بوهيما جولد  147311تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  1

 الى: الرياض للفرز والتعبئه والتوريد   135841تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  2

 الى: عبدالمطلب حسن عبدالحميد ريحان   115828تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191412،  فى تاريخ :   -  3

 الى: مكتب الهدى للرحالت   147959تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191412،  فى تاريخ :   -  4

 الى: بيروت لخلط وتعبئه المنظفات   141387تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  5

 الى: حسن شحات نور عبدالحكيم   143169رلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة ب21191414،  فى تاريخ :   -  6

 الى: اليوجد   139314تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: سوبر ماركت عبدالرحمن دمحم ابراهيم  139314تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  8

 الكردى  

الى: فتح هللا دمحم ابوالعال الصفطى لالستيراد  144719تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191417،  فى تاريخ :   -  9

 والتصدير  

 الى: المتحده لتجاره االسمان   145545تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  11

 S Yالى: اس واى ايجيبت انترناشونال  148144تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418اريخ : ،  فى ت  -  11

Egypt International   

الى: العمده لتجاره الورليات ومستحضرات  133821تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  12

 التجميل  

 الى: دار الصياد لالليكترونيات   141628تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191419فى تاريخ :  ،   -  13

 الى: دار الصياد لالليكترونيات   141628تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191419،  فى تاريخ :   -  14

 الى: ايفا للتجارة والتوزيع   135344ل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعدي21191419،  فى تاريخ :   -  15

الى: البركه لفرز وتعبئه وتبريد وحفظ  139867تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  16

 الحاصالت الزراعيه  

   2111الى: اكسبريس  125984تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191411،  فى تاريخ :   -  17

 الى: الوليد لتعبئه المواد الغذائيه   147976تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191414،  فى تاريخ :   -  18

 الى: مكتب الفادى للرحالت   141134ديل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتع21191414،  فى تاريخ :   -  19

الى: الرحمه لتجاره التون تون  147666تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191416،  فى تاريخ :   -  21

 والموتوسيكل والتروسيكل  

 الى: مودرن سبورت   148169يدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المم21191417،  فى تاريخ :   -  21

 الى: دمحم رمضان السيد مرعى   137113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  22

 ات  الى: التوحيد لتجاره االطارت والبطاري 137293تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191418،  فى تاريخ :   -  23

 الى: الهالل للتعبئه والتغليف ورق الفويل   137556تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191421،  فى تاريخ :   -  24

 الى: المتحده للتجاره   141653تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191422،  فى تاريخ :   -  25

الى: مكتب نور الهدى للتوريدات  147593م التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم ت21191422،  فى تاريخ :   -  26

 والمماوالت الكهربائيه  

 الى: المصطفى لالستيراد   148219تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191422،  فى تاريخ :   -  27

 الى: بيت الهندسه للصيانه والتركيبات   116667الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم 21191422،  فى تاريخ :   -  28

 الى: المصريه لخدمات الطعام   148221تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191423،  فى تاريخ :   -  29

 لريان لمستحضرات التجميل  الى: ا 148237تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191424،  فى تاريخ :   -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: اريبيا ترونكس   118756تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21191428،  فى تاريخ :   -  31

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191412، وفى تاريخ    115712شركه /البسيونى حسين عمرو و شريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 87185محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21191412، وفى تاريخ    147351دمحمى دمحم الدمحمى خليل وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 87187السجل  تم محو الميد برلم 

   21191412، وفى تاريخ    115465شركه هدى خضر ابوالعنين خضر وشريكتها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 لحل الشركه 87183تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191414، وفى تاريخ    112589، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :   شركه /  سعد نصيف ابراهيم داود وشريكه   - 4

 لفض الشركه 87196محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21191414، وفى تاريخ    74288دمحم طاهر المرسى لبده وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 5

 لحل الشركه 87194السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191414، وفى تاريخ    74288شركه طاهر للتجاره  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 6

 لحل الشركه 87194محو الميد برلم 

شطب تم محو/   21191414، وفى تاريخ    117611منجى عبدربه دمحم وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 7

 لحل الشركه 87195السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191419، وفى تاريخ    115771شركه احمد على جنش وشريكه للمبيدات  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 8

 لحل الشركه 87211محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191411، وفى تاريخ    134399مة  سبك ليدها برلم : للوساطه فى االوراق الماليه  ، شركة مساه ESBاصول   - 9

 لاللغاء الفرع 87214محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191411، وفى تاريخ    134399ج/ اليوجد  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 11

 الفرع لاللغاء 87214الميد بامر محو رلم 

تم    21191414، وفى تاريخ    119554شركه نوال محمود غنيم وشركائها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 لحل الشركه 87226محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191416خ ، وفى تاري   136133نادر موريس ماهر وانيس برسوم وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 لحل الشركه  87245محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

   21191422، وفى تاريخ    116796شركه عبدالمادر خليفه محمود الفرس وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 13

 لحل الشركه 87264تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21191431، وفى تاريخ    137222عطيه وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  احمد على عبدالمادر   - 14

 لحل الشركه 87291محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  21191411وفي تاريخ   ، 137483ك ليدها برلم ،محمود عبدالحميد احمد الكومى وشريكه شركة تضامن  ، سب -  1

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

تم تعديل  21191414وفي تاريخ   ، 141191شركه خالد محمود مجدى صالح وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   181110111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأ

وفي تاريخ    141191شركه خالد محمود مجدى صالح السيد شحاته وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   181110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191414،

وفي تاريخ    141191شركه خالد محمود مجدى صالح السيد شحاته وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   181110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191414،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191414وفي تاريخ   ، 147261مصطفى دمحم ياسر مصطفى الشعراوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   551510111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191414وفي تاريخ   ، 147154شركه احمد سالمه دمحم صمر وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   61110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21191414وفي تاريخ   ، 147154شركه احمد سالمه دمحم صمر وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  7

 جنيه   61110111لمال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس  21191415وفي تاريخ   ، 133287محمود محى الدين شرف وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  8

 جنيه   4511110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  21191415وفي تاريخ   ، 88179ريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركه ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق وش -  9

 جنيه   15111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تاريخ   وفي  88179ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق واخيه احمد عبداللطيف عبدالرازق شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   15111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191415،

تم  21191415وفي تاريخ   ، 88179شركه ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   15111110111المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس 

وفي تاريخ    88179ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق واخيه احمد عبداللطيف عبدالرازق شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   15111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191415،

تم  21191415وفي تاريخ   ، 88179شركه ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   15111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    88179وصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق واخيه احمد عبداللطيف عبدالرازق ت -  14

 جنيه   15111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21191415،

تم تعديل رأس المال , وصف  21191421وفي تاريخ   ، 147887شركه الماوى شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   511110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   التأشير:

تم تعديل رأس المال ,  21191421وفي تاريخ   ، 147887رضا دمحم شراره وشريكها شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  16

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

تم تعديل رأس المال ,  21191423وفي تاريخ   ، 146815توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،بسام عرفه زعير وشريكته  -  17

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان  21191411وفي تاريخ  136645ية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركة/داليا عبدالمعز دمحم وشركاها ، توص -  1

سجل  31215أكتوبر  وليد برلم  6مدينه -/ أ المنطمه الصناعيه الثانيه  3, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعه رلم 

 أكتوبر 6تجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل  21191414وفي تاريخ  31215ن ،  سبك ليدها برلم    شركه حسن ابوزيد وشريكه سلمان محمود ، شركة تضام -  2

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، برج اعمار الدلتا تماطع الطريك الزراعى مصر اسكندرية مع شارع كلية الزراعة منطمة االستاد 

تم تعديل العنوان ,  21191424خ وفي تاري 145288شركه ناديه سعيد غانم وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  3

الدور الخامس ملن اشرف معوض  Aوصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع ليصبح طنطا اول عمارات الرياض ش المعاهده رلم 

 دمحم الليثى

وان , تم تعديل العن 21191424وفي تاريخ  145288شركه فارمو لتجاره االدويه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  4

الدور الخامس ملن اشرف معوض  Aوصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع ليصبح طنطا اول عمارات الرياض ش المعاهده رلم 

 دمحم الليثى

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  145288شركه ناديه سعيد غانم وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  5

 مدينه نصر  -ش عماد الدين كامل من ش عباس العماد 31، تعديل عنوان المركز العام للشركه ليصبح بالعنوان  وصف الـتأشير:  

تم تعديل العنوان ,  21191424وفي تاريخ  145288شركه فارمو لتجاره االدويه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 مدينه نصر  -ش عماد الدين كامل من ش عباس العماد 31شركه ليصبح بالعنوان وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المركز العام لل

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محمود عبدالحميد احمد الكومى وشريكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تدوير وتحويل المخلفات الورليه والغاء نشاط االستيراد  -  1

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21191411وفي تاريخ  137483النشاط االصلى ،  سبك ليدها برلم    من

منى حسان الفخرانى وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط بجعله المماوالت والتوريدات العموميه ،  سبك ليدها برلم    -  2

 ط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تعديل النشا21191412وفي تاريخ  114684

شركه احمد سالمه دمحم صمر وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى ،  سبك ليدها برلم    -  3

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21191414وفي تاريخ  147154

شركه احمد سالمه دمحم صمر وشريكه ، شركة تضامن  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى ،  سبك ليدها برلم    -  4

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21191414وفي تاريخ  147154

ه والمكمالت الغذائيه واالعشاب شركه محمود ابوداود وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه بجعله تجاره االدوي -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21191418وفي تاريخ  121295الطبيعيه والتصنيع لدى الغير ،  سبك ليدها برلم   

 تضامن

ايهاب ابراهيم سراج البرماوى وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه بجعله تجاره االدويه والمكمالت الغذائيه  -  6

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21191418وفي تاريخ  121295واالعشاب الطبيعيه والتصنيع لدى الغير ،  سبك ليدها برلم   

 شركة تضامن

رضا السيد دمحم موسى الجيوشى وشريكته ، توصية بسيطة  يضاف الى غرض الشركه نشاط تجاره المكمالت الغذائيه ،  سبك  -  7

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21191417وفي تاريخ  146312ليدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركه خالد محمود  141191شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191414،  فى تاريخ :   -  1

 مجدى صالح السيد شحاته وشركاه

الى: شركة/كريمه  136177توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191419،  فى تاريخ :   -  2

 عبدالفتاح دمحم ربيع وشريكها

الى: مجاهد دمحم الجمال  143314شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191411،  فى تاريخ :   -  3

 وشريكه

الى: شركة ابتسام دمحم عطيه  98499توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191416،  فى تاريخ :   -  4

 احمد عطيه وشركائها

الى: شركه مصطفى ودمحم  94383توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191416،  فى تاريخ :   -  5

 خيرى معوض السيد وشركاؤهم

 الى: شركه الماوى 147887كة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشر  21191421،  فى تاريخ :   -  6

الى: شركه فارمو لتجاره  145288توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21191424،  فى تاريخ :   -  7

 االدويه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل االداره والتوليع  --/انس مصطفى يسرى سعدالدين مخلوف  شركة تضامن  مدير و شرين  ضم الى عضويه الشركه  -  1

بجعلها للشركاء الثالثه مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام والخاص واالفراد والبنون 

 141191برلم       21191414وخالفه ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعديل االداره والتوليع  --ضم الى عضويه الشركه /انس مصطفى يسرى سعدالدين مخلوف  شركة تضامن  مدير و شرين   -  2

بجعلها للشركاء الثالثه مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام والخاص واالفراد والبنون 

 141191برلم       21191414وخالفه ، تاريخ : 

تعديل االداره والتوليع  --ضم الى عضويه الشركه /انس مصطفى يسرى سعدالدين مخلوف  شركة تضامن  مدير و شرين   -  3

بجعلها للشركاء الثالثه مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمطاع العام والخاص واالفراد والبنون 

 141191برلم       21191414خ : وخالفه ، تاري

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من رئاسه المجلس  -اوال  -  4

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العامه للشركه 

مجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكليف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال لعضويه ال

رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفويضه فى ذات االختصاصات لرئيس مجلس االداره 

    21191419كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق الماليه ، تاريخ : والعضو المنتدب فتره تسيير االعمال 

 48111برلم   

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من رئاسه المجلس  -اوال  -  5

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -ه وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العامه للشرك

لعضويه المجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكليف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال 

ت االختصاصات لرئيس مجلس االداره رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفويضه فى ذا

    21191419والعضو المنتدب فتره تسيير االعمال كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق الماليه ، تاريخ : 

 48111برلم   

رئاسه المجلس لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من  -اوال  -  6

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العامه للشركه 

لعضويه المجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكليف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال 

اره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفويضه فى ذات االختصاصات لرئيس مجلس االداره رئيس مجلس االد

    21191419والعضو المنتدب فتره تسيير االعمال كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق الماليه ، تاريخ : 

 48111برلم   

يد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من رئاسه المجلس لبول استماله الس -اوال  -  7

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العامه للشركه 

ف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال لعضويه المجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكلي

رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفويضه فى ذات االختصاصات لرئيس مجلس االداره 

    21191419يه ، تاريخ : والعضو المنتدب فتره تسيير االعمال كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق المال

 48111برلم   

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من رئاسه المجلس  -اوال  -  8

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العامه للشركه 

عضويه المجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكليف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال ل

رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفويضه فى ذات االختصاصات لرئيس مجلس االداره 

    21191419االعمال كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق الماليه ، تاريخ : والعضو المنتدب فتره تسيير 

 48111برلم   

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من رئاسه المجلس  -اوال  -  9

كما وافك المجلس بضم السيد المهندس / دمحم سعد ابوالمجد -مه للشركه وعضويه مجلس االداره مع العرض على الجمعيه العا

لعضويه المجلس عضوا من ذوى الخبره  كما وافك المجلس باالجماع على تكليف السيد المهندس / عبدالعال طلبه البنا للميام باعمال 

ضه فى ذات االختصاصات لرئيس مجلس االداره رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب لحين اجتماع مجلس االداره المادم مع تفوي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191419والعضو المنتدب فتره تسيير االعمال كما وافك المجلس باالجماع على اعتماد الشيكات واالوراق الماليه ، تاريخ : 

 48111برلم   

دارة  بتفويض الساده المهندس لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ا -اوال  -  11

المحاسب / احمد الشحات احمد غنيم رئيس  -/ عبدالعال طلبه متولى البنا المائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب 

المحاسب / ابراهيم سالم مطاريد مستشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئيس مجلس  -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1الداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض والتسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛ا

 48111برلم       21191419المذكورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتوليع اول مع توليع ثان ، تاريخ : 

تماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بتفويض الساده المهندس لبول اس -اوال  -  11

المحاسب / احمد الشحات احمد غنيم رئيس  -/ عبدالعال طلبه متولى البنا المائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب 

تشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئيس مجلس المحاسب / ابراهيم سالم مطاريد مس -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1االداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض والتسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛

 48111برلم       21191419توليع ثان ، تاريخ :  المذكورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتوليع اول مع

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بتفويض الساده المهندس  -اوال  -  12

ات احمد غنيم رئيس المحاسب / احمد الشح -/ عبدالعال طلبه متولى البنا المائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب 

المحاسب / ابراهيم سالم مطاريد مستشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئيس مجلس  -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1االداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض والتسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛

 48111برلم       21191419ورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتوليع اول مع توليع ثان ، تاريخ : المذك

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بتفويض الساده المهندس  -اوال  -  13

المحاسب / احمد الشحات احمد غنيم رئيس  -مائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب / عبدالعال طلبه متولى البنا ال

المحاسب / ابراهيم سالم مطاريد مستشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئيس مجلس  -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1التسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛االداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض و

 48111برلم       21191419المذكورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتوليع اول مع توليع ثان ، تاريخ : 

س مجلس ادارة  بتفويض الساده المهندس لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئي -اوال  -  14

المحاسب / احمد الشحات احمد غنيم رئيس  -/ عبدالعال طلبه متولى البنا المائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب 

س مجلس المحاسب / ابراهيم سالم مطاريد مستشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئي -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1االداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض والتسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛

 48111برلم       21191419المذكورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتوليع اول مع توليع ثان ، تاريخ : 

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بتفويض الساده المهندس  -اوال  -  15

المحاسب / احمد الشحات احمد غنيم رئيس  -/ عبدالعال طلبه متولى البنا المائم باعمال رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب 

طاريد مستشار مالى لرئيس مجلس االداره ) بتوليعين مجتمعين احدهما رئيس مجلس المحاسب / ابراهيم سالم م -المطاع المالى 

تفويض احد الساده -1االداره والعضو المنتدب  ( فى حك التوليع على عمود االلتراض والتسهيالت االئتمانيه مع كافه البنون ثانيا؛

 48111برلم       21191419ع اول مع توليع ثان ، تاريخ : المذكورين بالبند اوال بالتوليع على كافه المحررات المصرفيه كتولي

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى  -اوال  -  16

الحميد شولى ماضى مدير السيد المحاسب / محمود عبد -اسماؤهم  السيد الكيمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى 

 48111برلم       21191419الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكوره اعاله ، تاريخ :  -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى  -اوال  -  17

السيد المحاسب / محمود عبدالحميد شولى ماضى مدير  -السيد الكيمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى  اسماؤهم 

 48111برلم       21191419الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكوره اعاله ، تاريخ :  -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى لبول استماله السيد المحاس -اوال  -  18

السيد المحاسب / محمود عبدالحميد شولى ماضى مدير  -اسماؤهم  السيد الكيمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى 

 48111برلم       21191419ره اعاله ، تاريخ : الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكو -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى  -اوال  -  19

ى ماضى مدير السيد المحاسب / محمود عبدالحميد شول -اسماؤهم  السيد الكيمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى 

 48111برلم       21191419الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكوره اعاله ، تاريخ :  -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 

لبول استماله السيد المحاسب / على عوض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى  -اوال  -  21

السيد المحاسب / محمود عبدالحميد شولى ماضى مدير  -يمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى اسماؤهم  السيد الك

 48111برلم       21191419الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكوره اعاله ، تاريخ :  -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 

ض على الصياد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  من احد الساده االتى لبول استماله السيد المحاسب / على عو -اوال  -  21

السيد المحاسب / محمود عبدالحميد شولى ماضى مدير  -اسماؤهم  السيد الكيمائى / حسن صبحى الحصاوى رئيس المطاع التجارى 

 48111برلم       21191419تاريخ :  الغاء حك التوليع لغير االسماء المذكوره اعاله ، -ثالثا: --عام التمويل وااليرادات 

مسعد حسين احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خرج من عضويه الشركه واستلم كافه حموله الماديه والمعنويه من  -  22

 143314برلم       21191411الشركه ، تاريخ : 

ركه واستلم كافه حموله الماديه والمعنويه من مسعد حسين احمد دمحم  شركة تضامن  شرين متضامن  خرج من عضويه الش -  23

 143314برلم       21191411الشركه ، تاريخ : 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  توصية بسيطة  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف  -  24

الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم 

تمثيل الشركه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جميه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع 

والبيانات وتجديدها سنويا  العام والخاص واالفراد وادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخص

برلم       21191415ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على العمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : 

88179 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف  -  25

عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك 

تمثيل الشركه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جميه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع 

ادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخص والبيانات وتجديدها سنويا العام والخاص واالفراد و

برلم       21191415ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على العمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : 

88179 

عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف  يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم -  26

عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك 

يه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع تمثيل الشركه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جم

العام والخاص واالفراد وادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخص والبيانات وتجديدها سنويا 

برلم       21191415ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على العمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : 

88179 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  توصية بسيطة  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف  -  27

عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك 

ه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جميه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع تمثيل الشرك

العام والخاص واالفراد وادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخص والبيانات وتجديدها سنويا 

برلم       21191415لعمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على ا

88179 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف  -  28

الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك  عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم

تمثيل الشركه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جميه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع 

ص والبيانات وتجديدها سنويا العام والخاص واالفراد وادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخ

برلم       21191415ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على العمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : 

88179 

 يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  و احمد عبداللطيف -  29

عبدالرازق للطرفين مجتمعين او منفردين ولكل منهما حك التوليع باسم الشركه فى كل ما يتعلك بشئونها كما يكون لكل منهما حك 

تمثيل الشركه امام المضاء وحك التماضى عنها او لها ولهم حك تمثيل الشركه اما جميه الجهات الحكوميه والبنون وشركات المطاع 

وادارات المرور فى شراء وبيع السيارات بجميع انواعها واستخراج الرخص والبيانات وتجديدها سنويا العام والخاص واالفراد 

برلم       21191415ودفع الرسوم والتامينات والتوليع على العمود واالوراق الخاصه بذلن وتمثيلها امام توثيك الشهر ، تاريخ : 

88179 

م عبداللطيف عبدالرازق  توصية بسيطة  مدير و شرين  العمارى فيما يخص يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهي -  31

التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشركه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه 

وليع على االوراق والمستندات الخاصه والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والت

بذلن ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه 

كيل من ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه ولهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى تو

 88179برلم       21191415يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاريخ : 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  العمارى فيما يخص  -  31

التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشركه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه 

والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوليع على االوراق والمستندات الخاصه والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه 

بذلن ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه 

لهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى توكيل من ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه و

 88179برلم       21191415يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاريخ : 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  العمارى فيما يخص  -  32

ه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشرك

والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوليع على االوراق والمستندات الخاصه 

البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه  بذلن ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع

ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه ولهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى توكيل من 

 88179برلم       21191415يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاريخ : 

م عبداللطيف عبدالرازق  توصية بسيطة  مدير و شرين  العمارى فيما يخص يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهي -  33

التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشركه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه 

وليع على االوراق والمستندات الخاصه والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والت

بذلن ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه 

كيل من ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه ولهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى تو

 88179برلم       21191415يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاريخ : 

يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير و شرين  العمارى فيما يخص  -  34

وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشركه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها 

والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوليع على االوراق والمستندات الخاصه 

 بذلن ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه

ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه ولهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى توكيل من 

 88179برلم       21191415يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و شرين  العمارى فيما يخص  يضاف الختصاصات مديرى الشركه/ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق  شركة تضامن  مدير -  35

التصرفات الناتجه عن بيع وشراء ممتلكات الشركه او تسجيل السيارات او بيعها او شراءها وتمثيلها اما جميع البنون الحكوميه 

والغير حكوميه بجمهوريه مصر العربيه والخارج من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوليع على االوراق والمستندات الخاصه 

ولهم الحك جميعا مجتمعين اومنفردين االلتراض والرهن باسم الشركه من جميع البنون الحكوميه والغير حكوميه باى ليمه بذلن 

ومبلغ باالضافه الى بالى االختصاصات المذكوره فى بالى العمود السابمه ولهم الحك جميعا مجتمعين او منفردين فى توكيل من 

 88179برلم       21191415خ : يشاؤون فى كل او بعض ماذكر. ، تاري

تعديل ---ضم الى عضويه الشركه / مصطفى خيرى معوض السيد البطراوى  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن   -  36

االداره والتوليع بجعلها للطرفين / مصطفى خيرى معوض و/ دمحم خيرى معوض ولهما حك االداره والتوليع عن الشركه مجتمعين 

تعديل صفه الشريكه/ عفاف دمحم احمد من شريكه متضامنه الى شريكه موصيه ،  -كافه الصالحيات الداره الشركه   اومنفردين ولهم

 94383برلم       21191416تاريخ : 

تعديل ---ضم الى عضويه الشركه / مصطفى خيرى معوض السيد البطراوى  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن   -  37

لها للطرفين / مصطفى خيرى معوض و/ دمحم خيرى معوض ولهما حك االداره والتوليع عن الشركه مجتمعين االداره والتوليع بجع

تعديل صفه الشريكه/ عفاف دمحم احمد من شريكه متضامنه الى شريكه موصيه ،  -اومنفردين ولهم كافه الصالحيات الداره الشركه  

 94383برلم       21191416تاريخ : 

تعديل االداره ---ويه الشركه / دمحم خيرى معوض السيد البطراوى  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  ضم الى عض -  38

والتوليع بجعلها للطرفين / مصطفى خيرى معوض و/ دمحم خيرى معوض ولهما حك االداره والتوليع عن الشركه مجتمعين 

شريكه/ عفاف دمحم احمد من شريكه متضامنه الى شريكه موصيه ، تعديل صفه ال -اومنفردين ولهم كافه الصالحيات الداره الشركه  

 94383برلم       21191416تاريخ : 

تعديل االداره ---ضم الى عضويه الشركه / دمحم خيرى معوض السيد البطراوى  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن   -  39

ض ولهما حك االداره والتوليع عن الشركه مجتمعين والتوليع بجعلها للطرفين / مصطفى خيرى معوض و/ دمحم خيرى معو

تعديل صفه الشريكه/ عفاف دمحم احمد من شريكه متضامنه الى شريكه موصيه ،  -اومنفردين ولهم كافه الصالحيات الداره الشركه  

 94383برلم       21191416تاريخ : 

ة بسيطة  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ : تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكريم العبد  توصي -  41

 73232برلم       21191416

تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكريم العبد  شركة تضامن  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ :  -  41

 73232برلم       21191416

د  توصية بسيطة  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ : تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكريم العب -  42

 73232برلم       21191416

تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكريم العبد  شركة تضامن  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ :  -  43

 73232برلم       21191416

يم العبد  توصية بسيطة  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ : تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكر -  44

 73232برلم       21191416

تعدلت صفه الشرين / عبدالكريم جمال عبدالكريم العبد  شركة تضامن  شرين متضامن  الى شرين موصى ، تاريخ :  -  45

 73232برلم       21191416

خرج من عضويه -2بسيطة  مدير وشرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركهابتسام دمحم عطيه احمد عطيه  توصية  -  46

كما خرج من عضوية الشركه كال من مسعد ابراهيم دمحم ---الشركه مصطفى ابراهيم دمحم الديب و عطيات ابراهيم دمحم الديب للوفاة 

لشريكه ابتسام دمحم عطيه احمد عطيه وتعيين تعديل االداره والتوليع بجعلها ل -ج-3الديب والر باستالمه كافه حموله لدى الشركه

 98499برلم       21191416مسعد ابراهيم دمحم الديب مدير مسؤل بدون ممابل مادى ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خرج من عضويه -2ابتسام دمحم عطيه احمد عطيه  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  ضمت الى عضويه الشركه -  47

كما خرج من عضوية الشركه كال من مسعد ابراهيم دمحم ---يب و عطيات ابراهيم دمحم الديب للوفاة الشركه مصطفى ابراهيم دمحم الد

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشريكه ابتسام دمحم عطيه احمد عطيه وتعيين  -ج-3الديب والر باستالمه كافه حموله لدى الشركه

 98499برلم       21191416، تاريخ :  مسعد ابراهيم دمحم الديب مدير مسؤل بدون ممابل مادى

يضاف الى حك االداره والتوليع للشرين / رضا السيد دمحم موسى الجيوشى  توصية بسيطة  مدير وشرين متضامن  حك بيع  -  48

 برلم      21191417وشراء جميع مواد ومهمات وبضائع ومنموالت وسيارات الشركه كل ذلن مشفوعا باسم الشركه ، تاريخ : 

146312 

وخرج من عضويه الشركه / رضا دمحم  -تامر دمحم دمحم الماوى  شركة تضامن  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه  -  49

السيد شراره من الشركه والر باستالمه كافه حموله الماديه والعينيه ج/ تعديل بند االداره والتوليع لتصبح للشرين/ تامر دمحم دمحم 

والتوليع والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنون من السحب وااليداع  الماوى حك االداره

 147887برلم       21191421وااللتراض والرهن له وحده فمط ، تاريخ : 

/ رضا دمحم وخرج من عضويه الشركه  -تامر دمحم دمحم الماوى  شركة تضامن  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه  -  51

السيد شراره من الشركه والر باستالمه كافه حموله الماديه والعينيه ج/ تعديل بند االداره والتوليع لتصبح للشرين/ تامر دمحم دمحم 

الماوى حك االداره والتوليع والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع البنون من السحب وااليداع 

 147887برلم       21191421الرهن له وحده فمط ، تاريخ : وااللتراض و

تعديل بند االداره والتوليع للشريكين/دمحم مصطفى دمحم ابواحمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ومنال دمحم الصبرى فايد  -  51

عنوان الشركه ومتعلماتها وان مجتمعين اومنفردين ولهم حك التوليع نيابه عن الشركه ويشترط ان يكون هذا التوليع باسم وتحت 

يمثل الشركه امام الجهات الحكوميه واالداريه والمؤسسات العامه والخاصه واالفراد وله ان يتعالد مع الغير فى العمل نيابه عن 

 الشركه ولصالحها ولهما حك الرهن بكافه انواعه وحك االلتراض من جميع البنون والمصارف وغيرها ولهما حك كفاله الغير ،

 135541برلم       21191421تاريخ : 

تعديل بند االداره والتوليع للشريكين/دمحم مصطفى دمحم ابواحمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ومنال دمحم الصبرى فايد  -  52

اتها وان مجتمعين اومنفردين ولهم حك التوليع نيابه عن الشركه ويشترط ان يكون هذا التوليع باسم وتحت عنوان الشركه ومتعلم

يمثل الشركه امام الجهات الحكوميه واالداريه والمؤسسات العامه والخاصه واالفراد وله ان يتعالد مع الغير فى العمل نيابه عن 

الشركه ولصالحها ولهما حك الرهن بكافه انواعه وحك االلتراض من جميع البنون والمصارف وغيرها ولهما حك كفاله الغير ، 

 135541برلم       21191421تاريخ : 

تشكيل مجلس االداره/ المهندس/ خالد احمد سليمان نصار  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والمهندس/ طارق احمد  -  53

احمد خالد احمد نصار عضو مجلس االداره المنتدب مولود  -1949/11/9سليمان نصار نائب رئيس مجلس االداره مولود 

السيده/ امانى دمحم محمود الشافعى  -1945/12/3ابوحمزه مندور عضو مجلس االداره مولوده  السيده / نجوى دمحم -1969/6/22

 2119على تجديد وتعين مجلس االداره لمده ثالث سنوات لادمه تبدا من السنه الحاليه 1953/1/5عضو مجلس االداره مولوده 

 93373برلم       21191431، تاريخ :  2121وتنتهى فى السنه الماليه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 113932برلم       21191411، تاريخ :  2819  2118/6/28-ناهد عبدالمنعم محمود لاسم  ج -  1

 115911برلم       21191411، تاريخ :  2818  2119/3/11-اميمه سيد عبدالعزيز المنشى  ج -  2

 119169برلم       21191411، تاريخ :  2792  2119/3/11-منال محمود عباس ابراهيم  ج -  3

 119169برلم       21191411، تاريخ :  2793  2114/3/11-منال محمود عباس ابراهيم  ج -  4

 119169برلم       21191411، تاريخ :  2794  2119/3/11-منال محمود عباس ابراهيم  ج -  5

 125923برلم       21191411، تاريخ :  2815  2117/1/3-مصطفى دمحم السيد خضير  ج -  6

 112727برلم       21191411، تاريخ :  2788  2118/2/12-بدالحميد احمد عطيه  جع -  7

 117157برلم       21191411، تاريخ :  2799  2118/2/25-دمحم براغيت  ج -  8

 112275برلم       21191411، تاريخ :  2789  2116/3/21-ناصر جوده سليمان حبش  ج -  9

 112275برلم       21191411، تاريخ :  2791  2111/3/21-ناصر جوده سليمان حبش  ج -  11

 112275برلم       21191411، تاريخ :  2791  2116/3/21-ناصر جوده سليمان حبش  ج -  11

 137625برلم       21191412، تاريخ :  2836  2119/5/18-زكريا على حامد الممدم  ج -  12

 111561برلم       21191412، تاريخ :  2833  2111/12/13-شرين سالمه دمحم دمحم هدى  ج -  13

 111561برلم       21191412، تاريخ :  2834  2115/12/13-شرين سالمه دمحم دمحم هدى  ج -  14

 95571برلم       21191412، تاريخ :  2842  2114/5/8-رتيبه حامد حموده احمد حموده  ج -  15

 95571برلم       21191412، تاريخ :  2842  2119/5/8-ج  رتيبه حامد حموده احمد حموده -  16

 111616برلم       21191412، تاريخ :  2849  2115/12/23-اشرف احمد احمد مصطفى الطليمى  ج -  17

 135847برلم       21191412، تاريخ :  2864  2117/7/12-السيد احمد السيد المغربى  ج -  18

 136136برلم       21191412، تاريخ :  2841  2117/11/9-والتصدير  جالشرلاوى لالستيراد  -  19

 55515برلم       21191412، تاريخ :  2851  2118/6/23-عطيات شبل على الطويل  ج -  21

 121625برلم       21191412، تاريخ :  2862  2115/4/23-حسين كامل دمحم عبدالعال  ج -  21

 131575برلم       21191412، تاريخ :  2829  2119/3/18-ف  جمؤمن مصطفى زكى الشري -  22

 119181برلم       21191412، تاريخ :  2823  2115/4/5-عبدالهادى ابراهيم دمحم الحبال  ج -  23
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 116119برلم       21191416، تاريخ :  3281  2119/4/6-السيد على دمحم ابواحمد  ج -  159

 124192برلم       21191416، تاريخ :  3282  2111/4/19-السيد دمحم سالمه حسن  ج -  161

 124192برلم       21191416، تاريخ :  3283  2116/4/19-السيد دمحم سالمه حسن  ج -  161

 124125برلم       21191416، تاريخ :  3261  2116/4/9-عاطف فوزى عوض عالم  ج -  162

 112428برلم       21191416، تاريخ :  3311  2111/4/4-نوره عباس عباس سلطان زغبه  ج -  163

 112428لم   بر    21191416، تاريخ :  3312  2116/4/4-نوره عباس عباس سلطان زغبه  ج -  164

 131962برلم       21191416، تاريخ :  3279  2115/1/13-صبحى دمحم ابراهيم درويش  ج -  165

 131691برلم       21191416، تاريخ :  3273  2119/4/8-نبيله دمحم كمال الدين عبدالعال  ج -  166

 111414رلم   ب    21191416، تاريخ :  3281  2117/3/22-جورج فوزى اسكندر  ج -  167

 91213برلم       21191416، تاريخ :  3274  1995/6/21-حمزة مبرون على مراد  ج -  168

 91213برلم       21191416، تاريخ :  3275  2111/6/21-حمزة مبرون على مراد  ج -  169

 91213برلم       21191416، تاريخ :  3276  2115/6/21-حمزة مبرون على مراد  ج -  171

 91213برلم       21191416، تاريخ :  3277  2111/6/21-حمزة مبرون على مراد  ج -  171

 91213برلم       21191416، تاريخ :  3278  2115/6/21-حمزة مبرون على مراد  ج -  172

 84175برلم       21191416، تاريخ :  3293  1997/5/16-سعديه عبدالمجيد عبدالعزيز  ج -  173

 84175برلم       21191416، تاريخ :  3294  2112/5/16-سعديه عبدالمجيد عبدالعزيز  ج -  174

 84175برلم       21191416، تاريخ :  3295  2117/5/16-سعديه عبدالمجيد عبدالعزيز  ج -  175

 84175برلم       21191416، تاريخ :  3296  2112/5/16-سعديه عبدالمجيد عبدالعزيز  ج -  176

 84175برلم       21191416، تاريخ :  3297  2117/5/16-سعديه عبدالمجيد عبدالعزيز  ج -  177

 116171برلم       21191417، تاريخ :  3318  2119/4/13حاتم فاروق عباس دمحم على  ج/  -  178

 137613برلم       21191417، تاريخ :  3359  2119/5/12-احمد ايمن السيد عبدهللا  ج -  179

 115412برلم       21191417، تاريخ :  3357  2118/12/31-خيرى فتوح احمد الميسى  ج -  181

 122159برلم       21191417، تاريخ :  3344  2111/7/11-عبدالحليم حافظ عبدالحليم بدر  ج -  181

 122159برلم       21191417، تاريخ :  3345  2115/7/11-عبدالحليم حافظ عبدالحليم بدر  ج -  182

 117158برلم       21191417، تاريخ :  3365  2119/8/9-امينه اسماعيل البابلى  ج -  183

 117158برلم       21191417، تاريخ :  3366  2114/8/9-امينه اسماعيل البابلى  ج -  184

 113432برلم       21191417، تاريخ :  3332  2118/5/2-دمحم السيد ابوراوى  ج -  185
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 134129برلم       21191417، تاريخ :  3323  2116/3/21-عبدالناصر زكريا احمد الشرلاوى  ج -  186

 45985برلم       21191417، تاريخ :  3326  1999/11/25-محفوظ حسين حنفى  ج -  187

 45985برلم       21191417، تاريخ :  3327  2114/11/25-محفوظ حسين حنفى  ج -  188

 45985برلم       21191417، تاريخ :  3328  2119/11/25-محفوظ حسين حنفى  ج -  189

 45985برلم       21191417، تاريخ :  3329  2114/11/25-محفوظ حسين حنفى  ج -  191

 137113برلم       21191417، تاريخ :  3321  2118/11/23دمحم رمضان السيد ابراهيم مرعى  ج/  -  191

 137113برلم       21191417، تاريخ :  3321  2118/11/23 رمضان السيد مرعى  ج/ دمحم -  192

 118399برلم       21191418، تاريخ :  3375  2118/11/5دمحم فتحى خالد الطمالوى  ج/  -  193

 131349برلم       21191418، تاريخ :  3398  2114/8/23-احمد دمحم احمد العيسوى الخولى  ج -  194

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3391  2112/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود عبدالمجيد  ج -  195

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3392  2117/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود عبدالمجيد  ج -  196

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3393  2112/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود عبدالمجيد  ج -  197

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3394  2117/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود عبدالمجيد  ج -  198

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3391  2112/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود  ج -  199

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3392  2117/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود  ج -  211

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3393  2112/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود  ج -  211

 54255برلم       21191418، تاريخ :  3394  2117/11/25-دمحم عدلى عبدالممصود  ج -  212

 132922برلم       21191418، تاريخ :  3396  2115/6/31وليد عبدالنبى السيد ابوالسباع  ج/  -  213

 131669برلم       21191418، تاريخ :  3387  2119/4/5-محمود عبدالواحد احمد عبدالنبى الشريف  ج -  214

 124929  برلم     21191418، تاريخ :  3386  2116/8/6-فوزيه دمحم على كحيل  ج -  215

 123788برلم       21191418، تاريخ :  3413  2111/3/9-احمد العربى عباس على المليجى نصر  ج -  216

 123788برلم       21191418، تاريخ :  3414  2116/3/9-احمد العربى عباس على المليجى نصر  ج -  217

 112531برلم       21191418: ، تاريخ  3371  2119/3/16-صالح عبدالمنعم دمحم سرور  ج -  218

 135853برلم       21191418، تاريخ :  3379  2117/7/15-صالحه فتحى السيد االلرع  ج -  219

 127752برلم       21191418، تاريخ :  3424  2117/12/2-زكى على على عبده  ج -  211

 81664برلم       21191418 ، تاريخ : 3412  2111/11/9-ثريا دمحم عبداللطيف الرشيدى  ج -  211

 81664برلم       21191418، تاريخ :  3413  2115/11/9-ثريا دمحم عبداللطيف الرشيدى  ج -  212
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 81664برلم       21191418، تاريخ :  3414  2111/11/9-ثريا دمحم عبداللطيف الرشيدى  ج -  213

 81664برلم       21191418، تاريخ :  3415  2115/11/9-ثريا دمحم عبداللطيف الرشيدى  ج -  214

 91456برلم       21191418، تاريخ :  3417  2115/3/7-دمحم احمد دمحم غريب  ج -  215

 91456برلم       21191418، تاريخ :  3418  2111/3/7-دمحم احمد دمحم غريب  ج -  216

 91456برلم       21191418، تاريخ :  3419  2115/3/7-دمحم احمد دمحم غريب  ج -  217

 129151برلم       21191418، تاريخ :  3415  2118/6/19-احمد عيد طه دمحم لنومه  ج -  218

 137293برلم       21191418، تاريخ :  3372  2118/12/16-السيد على السيد حجازى  ج -  219

 113558برلم       21191418، تاريخ :  3384  2118/9/23-محمود احمد محمود احمد محجوب  ج -  221

 113558برلم       21191418، تاريخ :  3383  2118/5/14-محمود احمد محمود احمد محجوب  ج -  221

 113994برلم       21191418، تاريخ :  3425  2113/7/7-عبدالحميد كمال عبدالحميد عبدالحليم  ج -  222

 113994برلم       21191418، تاريخ :  3426  2118/7/7-عبدالحميد كمال عبدالحميد عبدالحليم  ج -  223

 77811برلم       21191418، تاريخ :  3379  2119/6/4-مصطفى لطفى حامد برين  ج -  224

 88116برلم       21191421، تاريخ :  3451  2119/2/22احمد عبدالعاطى على ابولمر  ج/  -  225

 134726برلم       21191421، تاريخ :  3433  2116/9/21  ج/ التهامى دمحم التونى عطايه هللا -  226

 114117برلم       21191421، تاريخ :  3432  2116/12/11-صيدليه دكتور/ هشام دمحم نجيب مهران  ج -  227

 68723برلم       21191421، تاريخ :  3427  2111/2/6-لويس  فؤاد جرجس  سليمان  ج -  228

 68723برلم       21191421، تاريخ :  3428  2115/2/6-لويس  فؤاد جرجس  سليمان  ج -  229

 68723برلم       21191421، تاريخ :  3429  2111/2/6-لويس  فؤاد جرجس  سليمان  ج -  231

 68723برلم       21191421، تاريخ :  3431  2115/2/6-لويس  فؤاد جرجس  سليمان  ج -  231

 88126برلم       21191421، تاريخ :  3447  1999/2/23-نبويه اسماعيل الماضى  ج -  232

 88126برلم       21191421، تاريخ :  3448  2114/2/23-نبويه اسماعيل الماضى  ج -  233

 88126برلم       21191421، تاريخ :  3449  2119/2/23-نبويه اسماعيل الماضى  ج -  234

 88126برلم       21191421، تاريخ :  3451  2114/2/23-سماعيل الماضى  جنبويه ا -  235

 88126برلم       21191421، تاريخ :  3451  2119/2/23-نبويه اسماعيل الماضى  ج -  236

 135612برلم       21191421، تاريخ :  3438  2117/5/3دمحم حامد ابراهيم على جعفر  ج/  -  237

 134111برلم       21191421، تاريخ :  3435  2116/4/11ن لطب سليمان عرلوب  ج/ ماهر سليما -  238

 115111برلم       21191422، تاريخ :  3484  2118/11/14-صيدليه عالء الشريف  ج -  239
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 112521برلم       21191422، تاريخ :  3495  2117/12/19-احمد ابوالمحاسن احمد يحى  ج -  241

 121892برلم       21191422، تاريخ :  3498  2111/1/11-د صالح السيد احمد عبدهللا الصو  جالسي -  241

 121892برلم       21191422، تاريخ :  3499  2115/1/11-السيد صالح السيد احمد عبدهللا الصو  ج -  242

 89713برلم       21191422، تاريخ :  3488  2114/11/29-مصطفى زكى محمود السيد سويلم  ج -  243

 84266برلم       21191422، تاريخ :  3473  2112/6/9-جمال دمحم ابراهيم العفيفى  ج -  244

 84266برلم       21191422، تاريخ :  3474  2112/6/9-جمال دمحم ابراهيم العفيفى  ج -  245

 84266برلم       21191422، تاريخ :  3474  2112/6/9-جمال دمحم ابراهيم العفيفى  ج -  246

 84266برلم       21191422، تاريخ :  3475  2112/6/9-جمال دمحم ابراهيم العفيفى  ج -  247

 84266برلم       21191422، تاريخ :  3476  2117/6/9-جمال دمحم ابراهيم العفيفى  ج -  248

 84327برلم       21191422، تاريخ :  3513  2112/6/21فاطمه متولى على رمضان  ج/  -  249

 84327برلم       21191422، تاريخ :  3514  2117/6/21فاطمه متولى على رمضان  ج/  -  251

 73856برلم       21191422، تاريخ :  3472  2117/9/22-دمحم عسر حسن عايد  ج -  251

 112521رلم   ب    21191422، تاريخ :  3494  2118/1/6-احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  ج -  252

 121263برلم       21191422، تاريخ :  3511  2118/8/29-مصطفى دمحم الغلياط  ج -  253

 52161برلم       21191422، تاريخ :  3515  2116/9/19عبدالخالك عبدالمجيد عجوه  ج/  -  254

 76298رلم   ب    21191422، تاريخ :  3477  2118/11/26-ابراهيم السيد متولى عسكر  ج -  255

 118886برلم       21191423، تاريخ :  3517  2119/1/12-دمحم عبدالفاضل السيد الخشن  ج -  256

 118886برلم       21191423، تاريخ :  3517  2119/1/12-الخشن للمماوالت العامه  ج -  257

 131261برلم       21191423، تاريخ :  3546  2119/1/15-اعتماد السيد على عبدالحميد النادى  ج -  258

 122971برلم       21191423، تاريخ :  3528  2111/11/8-سامح زكى عبدالغنى الشيخ  ج -  259

 122971لم   بر    21191423، تاريخ :  3529  2116/11/8-سامح زكى عبدالغنى الشيخ  ج -  261

 137428برلم       21191423، تاريخ :  3521  2119/2/9-دمحم فوزى دياب السيد البرى  ج -  261

 95161برلم       21191423، تاريخ :  3543  2119/1/4-صالح عثمان دمحم عسكر  ج -  262

 95161 برلم      21191423، تاريخ :  3544  2119/5/19-صالح عثمان دمحم عسكر  ج -  263

 83545برلم       21191423، تاريخ :  3516  2112/2/2-دمحم على على الشوربجى  ج -  264

 83545برلم       21191423، تاريخ :  3517  2117/2/2-دمحم على على الشوربجى  ج -  265

 111742برلم       21191423، تاريخ :  3519  2117/5/17-عباس دمحم عباس دمحم  ج -  266
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 133356برلم       21191423، تاريخ :  3531  2115/11/11-امال فرج سعد السودانى  ج -  267

 122971برلم       21191423، تاريخ :  3526  2111/11/9-سامح احمد زكى عبدالغنى الشيخ  ج -  268

 122971 برلم      21191423، تاريخ :  3527  2115/11/9-سامح احمد زكى عبدالغنى الشيخ  ج -  269

 113721برلم       21191424، تاريخ :  3569  2113/6/2-د/ ياسر دمحم كمال الدين رسالن  ج -  271

 113721برلم       21191424، تاريخ :  3571  2118/6/2-د/ ياسر دمحم كمال الدين رسالن  ج -  271

 95191برلم       21191424، تاريخ :  3583  2119/1/12-عبدالمنعم عبدالحميد فليفل  ج -  272

 58137برلم       21191424، تاريخ :  3596  2119/7/25-رجوات عبدهللا عبدالمجيد جاد هللا  ج -  273

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3598  2115/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  274

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3598  2115/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  275

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3599  2111/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  276

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3599  2111/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  277

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3611  2115/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  278

 61211برلم       21191424، تاريخ :  3611  2115/5/14-سيد سعيد الزفتاوى  ج -  279

 117631برلم       21191424، تاريخ :  3581  2118/6/7-دمحم عبدالمنعم دمحم ابوزيد  ج -  281

 131623برلم       21191424، تاريخ :  3576  2119/3/26-ابراهيم دمحم ديكو  ج -  281

 115829برلم       21191424، تاريخ :  3572  2119/3/2-رداش احمد الدمرداش  جالدم -  282

 135157برلم       21191424، تاريخ :  3589  2117/1/15-طارق عادل عبدالفتاح حسين الغر  ج -  283

 87951برلم       21191424، تاريخ :  3556  2119/2/15-فوزى الحسينى عبدالحميد الرخاوى  ج -  284

 129193برلم       21191424، تاريخ :  3563  2118/6/15-عبدالسالم دمحم منصور صبره  ج -  285

 137356برلم       21191424، تاريخ :  3584  2119/1/9-دمحم الخولى للرحالت  ج -  286

 92114برلم       21191424، تاريخ :  3587  2116/2/11-هانم عبدالحميد مسعود الفمى  ج -  287

 92114برلم       21191424، تاريخ :  3586  2111/2/11-هانم عبدالحميد مسعود الفمى  ج -  288

 96888برلم       21191428، تاريخ :  3651  2115/4/17-خالد دمحم احمد سالم لالستيراد والتصدير  ج -  289

 96888برلم       21191428، تاريخ :  3651  2115/4/17-خالد دمحم احمد عبالغفار  ج -  291

 135416برلم       21191428، تاريخ :  3614  2117/3/14-بسمه مبارن شحاته عبدالسالم  ج -  291

 87573برلم       21191428خ : ، تاري 3652  2113/12/24-حسن عبدالخالك عبدالرحمن عطيه  ج -  292

 87573برلم       21191428، تاريخ :  3653  2118/12/24-حسن عبدالخالك عبدالرحمن عطيه  ج -  293
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 87573برلم       21191428، تاريخ :  3655  2118/12/24-حسن عبدالخالك عبدالرحمن عطيه  ج -  295

 92566برلم       21191428، تاريخ :  3622  2111/7/29-عبدالحميد عبدالحميد احمد طه .  ج -  296

 92566برلم       21191428، تاريخ :  3623  2116/7/29-عبدالحميد عبدالحميد احمد طه .  ج -  297
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