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 --لطور بملن// دمحم السٌد محمود جاد هللا  مركز -دماط  -االلبان ، بجهة : عزبه السراٌا الكبرى 

عن بٌع سلع  39154برلم  25195418، لٌد فى  155550555السٌد عبد السالم السٌد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 --مركز طنطا بملن// دمحم السٌد عبد السالم السٌد لندٌل  --تموٌنٌه ، بجهة : كفر عصام 

عن  39166برلم  25195421، لٌد فى  5555550555مد السٌد شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه السٌد اح -  55

وتصدٌر االدوات الكهربائٌة والنجف ومستلزماتها واالدوات  - 19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

ئٌة ، بجهة : شارع محمود مسلم متفرع من شارع ترعه المرشٌة بملن// المٌكانٌكٌه ومستلزماتها واالالت والمعدات والصناعات الغذا

 السنطه --ابراهٌم عبد العزٌز عطٌه الشربٌنى 

عن تجاره الفاكهه  39175برلم  25195422، لٌد فى  655550555حمدى دمحم عبد هللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 السنطه --بملن// هانى دمحم عبد النبى نعامه -ٌه والخضروات بالجمله ، بجهة : شارع الجمهور

عن  39184برلم  25195423، لٌد فى  155550555هانى دمحم ابراهٌم عبد اللطٌف الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كفر الزٌات --شارع سعد زغلول مع شارع صالح الدٌن بملن// هانى دمحم سعد الشٌن  22تجاره مصوغات ، بجهة : عمار رلم 

عن مزرعه  39195برلم  25195424، لٌد فى  2555550555على سٌد احمد على حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 --مركز السنطه بملن// مجدى سٌد احمد على حسب هللا  --مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن  39196برلم  25195424، لٌد فى  1555550555ماله ،  ماجد ابراهٌم عبد السالم ابو صالحه  ، تاجر فرد ، رأس  -  54

 --مركز طنطا بملن// زٌنب عوض احمد لفص  --تصدٌر نحل ، بجهة : شبشٌر الحصه 

عن عصٌر لصب ،  39595برلم  25195415، لٌد فى  55550555احمد دمحم دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --ن// جالل عبد العزٌز الحسانٌن مركز لطور بمل --بجهة : دماط 

عن مزرعه  39152برلم  25195415، لٌد فى  555550555رضا مسعد على الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 --مركز لطور بملن// مسعد على الدسولى عبد الرازق  --مواشى ، بجهة : عزبه العابد لطور 

عن سوبر  39159برلم  25195416، لٌد فى  155550555مصطفى دمحم رضا السٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 بملن // محمود عبدالممتدر حامد جمال الدٌن--مركز زفتى  -ماركت ، بجهة : شرشابه 

عن تجاره  39124برلم  25195417، لٌد فى  55550555احمد صبحى مصلحى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 طنطا --االحذٌه والشنط ، بجهة : شارع االمٌن بملن// هانى عبد العلٌم حمد صالح 

عن مزرعه  39133برلم  25195417، لٌد فى  655550555فتحى بسٌونى بسٌونى ذره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 --بسٌون بملن// ابراهٌم فتحى بسٌونى ذره مركز  --كوم النجار  -مواشى ، بجهة : عزبه السالم 

 39141برلم  25195417، لٌد فى  255550555احمد رشدى عبد المعطى عبد الفتاح عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لطور --عن ورشه الومٌتال ، بجهة : لطور المحطه بملن// ورثه فرٌد عبد العزٌز السعودى 

عن  39142برلم  25195417، لٌد فى  15555550555وهاب هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السباعى عبد ال -  61

 --مركز زفتى بملن// احمد السباعى عبد الوهاب هندى  --مزرعه مواشى ، بجهة : كفر ابرى 

عن  39579م برل 25195411، لٌد فى  255550555دمحم منٌر منصف عبد السالم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 --مركز لطور بملن// منٌر منصف عبد السالم حبٌب  --تصدٌر زٌوت عطرٌه ، بجهة : شبرا بلوله 

عن بماله ،  39574برلم  25195415، لٌد فى  355550555خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم عجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 -- احمد حسب هللا مركز بسٌون بملن// دمحم دمحم --بجهة : كوم النجار 



 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 تجاره  39566برلم  25195415، لٌد فى  125550555نجوى ابراهٌم السٌد على صبٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 --مركز طنطا بملن// هانم شحاته سالم الخطٌب  --ادوات كهربائٌة ، بجهة : فٌشا سلٌم 

عن  39543برلم  25195458، لٌد فى  1555550555أس ماله ،  المصرى لتصوٌر حفالت الفٌدٌو  ، تاجر فرد ، ر -  65

مكتب تصوٌر حفالت فٌدٌو فٌما عدا ما ٌتعلك بالدعاٌه واالعالن ، بجهة : شارع السٌد عبد اللطٌف مع شفٌك بملن// بسٌونى بسٌونى 

 طنطا --مرسى فاٌد 

عن بماله ،  39519برلم  25195454، لٌد فى  55550555امل السٌد حلمى السٌد عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 --مركز السنطه بملن// دمحم ابراهٌم ابو العزم لمر  --بجهة : البدنجانٌه 

عن مكتب  39515برلم  25195453، لٌد فى  15550555دسولى صبرى الدسولى راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 --مركز لطور بملن// وجٌهه عبد المعطى سعد الفمى  --بجهة : كفر سعدون مماوالت عامه ) مماوالت حفر وردم ( ، 

عن  38997برلم  25195453، لٌد فى  555550555مصطفى دمحم المهدى محمود دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 --وٌش مركز السنطه بملن// دمحم المهدى محمود در -مٌت غزال  -مصنع بالستٌن ، بجهة : عزبه دروٌش 

عن مكتبه  38973برلم  25195451، لٌد فى  55550555فوزى دمحم محمود الدسولى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 بملن // عبدالحمٌد السٌد علٌوه--مركز كفر الزٌات  -وخردوات ، بجهة : الدلجمون 

عن محل سٌرامٌن  39586برلم  25195414د فى ، لٌ 125550555البربرى للسٌرامٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 --مركز لطور بملن// فوزى عبد الغنى بسٌونى االضم  -الدولى  -ورخام ، بجهة : عزبه الستت 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  39594برلم  25195415، لٌد فى  155550555صٌدلٌه د/ سامح ماهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 --طه بملن// ماهر دمحم عبد المجٌد البسطوٌسى مركز السن --الجعفرٌه 

عن بماله ،  39547برلم  25195459، لٌد فى  55550555ابراهٌم رمضان عبدالمادر راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 بملن // رجب رمضان عبدالمادر راشد--مركز لطور  -بجهة : العتوه المبلٌه 

عن مكتبة  39539برلم  25195458، لٌد فى  155550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نفٌسه محى عبد الهادى  الراع -  73

 --مركز السنطه بملن// السٌد مهدى حامد البٌومى الراعى  --وخردوات ، بجهة : شبرا لاص 

عن بماله ،  39117برلم  25195416، لٌد فى  155550555دمحم الزعفرانى عبدالفتاح الشبٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 بملن // احمد سٌد احمد دمحم الممرى--مركز طنطا  -بجهة : نفٌا 

عن تجاره ادوات  39123برلم  25195417، لٌد فى  355550555عبٌر نصر دمحم شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 --مركز لطور بملن// دمحم احمد دمحم العجمى  --منزلٌه ، بجهة : شبرا بلوله 

عن مكتب  39549برلم  25195459، لٌد فى  155550555صالح اسماعٌل دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 بملن // ٌاسر اسماعٌل دمحم عطٌه--مركز زفتى  -رحالت ، بجهة : كفر سنباط 

عن تجاره  39558برلم  25195453، لٌد فى  125550555دمحم وحٌد عبد العزٌز حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 طنطا --سٌجر بملن// عبد هللا عبد الرحمن ابو سمره  -منظفات ، بجهة : شارع الترب امام المركز الطبى 

عن بٌع منظفات  38993برلم  25195452، لٌد فى  55550555البشبٌشى لبٌع المنظفات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 --مركز لطور بملن// اسامه على ابراهٌم ربٌع  --الشٌن  -كفر الشٌخ  -صناعٌه ، بجهة : طرٌك بسٌون 

عن بماله  38998برلم  25195453، لٌد فى  55550555سمر السعٌد ابراهٌم بسٌونى المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 --مركز طنطا بملن// سامى محمود احمد الشاعر  --، بجهة : شمرف 

عن  39148برلم  25195418، لٌد فى  515550555احمد محمود الباجورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم ماهر  -  85

 بسٌون --صالون حالله ، بجهة : شارع المتٌت زاوٌه الخطٌب بملن// سهام نصر ابرهٌم بدور 



 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  39156برلم  25195421، لٌد فى  1555550555دمحم عبد الفتاح عبد التواب طوالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 --مركز لطور بملن// احمد عبد الفتاح عبد التواب طوالن  --مزرعه مواشى ، بجهة : خباطه 

 39158برلم  25195421، لٌد فى  155550555حازم شولى بسٌونى عبد الرحمن شواطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 --مركز بسٌون بملن// ابراهٌم عبد هللا دمحم ٌغرى  --صالحجر  عن تجاره مبٌدات واسمده زراعٌه وتماوى ، بجهة :

عن مزرعه مواشى ،  34184برلم  25195422، لٌد فى  555550555دمحم خالد دمحم حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 --مركز طنطا بملن// خالد دمحم حامد حجاب  --بجهة : مٌت السودان 

عن مزرعه مواشى ،  34184برلم  25195422، لٌد فى  555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خالد دمحم حجاب   -  84

 --ونشاطه مماوالت حكومٌه  --مركز طنطا بملن// خالد دمحم احمد حجاب  --بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه مٌت السودان 

عن مكبس دهانات ،  39251برلم  25195435ٌد فى ، ل 255550555اٌمان دمحم السٌد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 --مركز لطور بملن// حسن فرج حسن الطوخى  --بجهة : دماط 

عن مكتب  39113برلم  25195416، لٌد فى  555550555احمد دمحم دمحم الدسولى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بملن // السٌده احمد بسٌونى كركور--مركز كفر الزٌات  -مماوالت ورفع المشارٌع االنشائٌه ، بجهة : كفر حشاد 

عن  39592برلم  25195415، لٌد فى  55550555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد الفتاح احمد العنانى جوشن  ، تاج -  87

 --مركززفتى بملن// احمد العزب غراب  --تجاره خرده ، بجهة : كفر عنان 

عن مزرعه  39156برلم  25195416، لٌد فى  1555550555بسٌونى على دمحم غلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 بملن // عبدالعاطى على دمحمج غلوش --مركز لطور  -الجدٌده تبع ابشواى  مواشى ، بجهة : عزبه البكرى

عن صٌانه االجهزه  39545برلم  25195458، لٌد فى  15550555حاتم احمد رمضان حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 طنطا --المنزلٌه ، بجهة : كوبرى لحافه بملن// شعبان ابراهٌم عبد الحك الجندى 

عن  39523برلم  25195454، لٌد فى  555550555دمحم عبد الرحمن عبد الوهاب العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 طنطا --االستاد بملن// شركه فٌوتشر هوم لالستثمار العمارى  -شارع فاروق غرابه مع شارع الجٌش  5مطعم ، بجهة : عمار رلم 

عن  39513برلم  25195453، لٌد فى  155550555اجر فرد ، رأس ماله ،  همت مصطفى شعبان ٌوسف حبٌشى  ، ت -  91

 --مركز السنطه بملن// ابراهٌم محمود عبد الوارث حسان  --مكتب رحالت ، بجهة : كفر الشٌخ مفتاح 

مكره عن س 39135برلم  25195417، لٌد فى  155550555حنان حسٌن عبد المنعم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 طنطا --الحكمه بملن// رضوى فرٌد عبد المادر  -شارع عبد الرازق عماره  2سٌارات ، بجهة : 

عن  39557برلم  25195453، لٌد فى  555550555كرم ابراهٌم عبد الجلٌل شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 --رى بملن// رضا عامر على غزال مركز المحله الكب --تجاره االدوات الصحٌه ، بجهة : المعتمدٌه 

عن تجاره مالبس  38985برلم  25195452، لٌد فى  125550555احمد احمد دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 لطور --لطور المحطه بملن// ابو الحسن دمحم االشمونى  -جاهزه وخردوات ، بجهة : شارع البنن االهلى 

عن مزرعه  38987برلم  25195452، لٌد فى  555550555طوٌسى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسنٌن دمحم البس -  95

 --مركز زفتى بملن// سهام عبد الحمٌد ابراهٌم المصرى  --مواشى ، بجهة : العاٌشه 
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مركز السنطه بملن// جمعه ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن  --مٌن ، بجهة : شبرا بلوله مماوالت عامه وتورٌدات االدوات الصحٌه والسٌرا

-- 



 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  28194برلم  25195418، لٌد فى  1555550555حماده ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

مركز السنطه بملن// محمود  --حٌه شبرا بلوله مماوالت عامه وتورٌدات االدوات الصحٌه والسٌرامٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بنا

 --ونشاطه معرض ادوات صحٌه وتجاره سٌرامٌن  --حسن العزب 
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 طنطا --شارع االمبابى بملن// نجالء محمود لاسم  153الدوٌه ، بجهة : عن تجاره مستلزمات طبٌه ومستلزمات االطفال فٌما عدا ا

عن  39191برلم  25195424، لٌد فى  5555550555مكتب الشب لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 طنطا --ورى احمد دمحم صبرى الكف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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
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 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
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 --ونشاطه مكتب مماوالت 

عن تجاره  39578برلم  25195411، لٌد فى  5550555دمحم دمحم سٌد احمد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 --مركز لطور بملن// مروه ابو العز دمحم المكاوى  --المبٌدات ، بجهة : محله مسٌر 

برلم  25195459، لٌد فى  255550555الشرٌف لتجارة الخردوات ولزازم المطابخ بالجمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

بملن // انشراح سعٌد --طنطا -شارع درب المالح  18عن تجارة الخردوات ولوازم المطابخ بالجمله ، بجهة : عمار رلم  39556

 على عبدالعال
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 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
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 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    
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 طنطا --مصنع الكاوتش بملن// عبد المولى فرغلى اسماعٌل ، عن مخبز لصناعه الخبز ، بجهة :  39591برلم 
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كفره المرشى بملن //  -التركٌب  ، عن مخبز لصناعه الخبز البلدى ، بجهة : شارع حسن طه مع شارع 39575برلم  25195415

 ثان طنطا --عبد المولى فرغلى اسماعٌل 

ٌونس دمحم ٌونس وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت هندسٌه وتسوٌك عمارى ) تمسٌم اراضى وبٌع وتاجٌر عمارات (   ،رأس مالها    -  4

) تمسٌم اراضى وبٌع وتاجٌر عمارات  ، عن مماوالت هندسٌه وتسوٌك عمارى 39177برلم  25195422،لٌدت فى  155550555

 اول طنطا --حاره احمد دمحم من شارع عبد الحلٌم بملن// سعٌد محمود ابراهٌم  14( ، بجهة : 

 25195415،لٌدت فى  65550555االمام على السعٌد ٌوسف وشركاه   شركة  ،  تجاره منتجات االلبان   ،رأس مالها    -  5
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 -الكبرى 
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25195451، وفى تارٌخ    22916حسن دمحم احمد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 اعتزاله التجاره لوفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

سجل  اعتزاله تم محو/شطب ال   25195451، وفى تارٌخ    7772هشام عمر للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    25859مجدى بنٌامٌن سٌد احمد عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195452، وفى تارٌخ    14525عماد السعٌد عوض عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195452، وفى تارٌخ    17928عبد الوهاب عبد الممصود عبد هللا مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195452، وفى تارٌخ    38937برلم :  دعاء ابراهٌم عبد الغنى الشنراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 6

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195452، وفى تارٌخ    14525عماد السعٌد عوض عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 تم الغاء هذا المٌد اللغاء المحل الرئٌسى العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195453، وفى تارٌخ    7474دمحم السٌد احمد السٌد رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195453، وفى تارٌخ    29444حفٌظه احمد ابو العنٌن رحاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 التجاره نهائٌا السجل  اعتزاله

تم محو/شطب    25195453، وفى تارٌخ    27186دمحم فرج ابراهٌم حسن على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

حو/شطب السجل  تم م   25195454، وفى تارٌخ    22415محمود دمحم السٌد الصواف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195454، وفى تارٌخ    14215خالد عادل عطٌه دمحم حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اعتزاله التجاره فى هذا الفرع بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25195454، وفى تارٌخ    24537لٌده برلم :  دمحم عبد الفتاح دمحم احمد الحصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 13

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا الفرع بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25195454، وفى تارٌخ    32856حٌاه دمحم عزت فرٌد البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    25195454، وفى تارٌخ    14683 دمحم عٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 15

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195454، وفى تارٌخ    22415محمود دمحم السٌد الصواف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 ا وذلن لشطب المحل الرئٌسىاعتزاله التجاره نهائٌ



 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

تم محو/شطب السجل     25195454، وفى تارٌخ    38258السٌد احمد ابراهٌم وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    35392هبه عزت عبدالجواد بدوى موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل وذلن بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    32626فاطمه عبد الفتاح دمحم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    38369،  سبك لٌده برلم :   محمود رافت عبد الخالك عمل  ،  تاجر فرد   - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    27754على شولى دمحم راشد المالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195458، وفى تارٌخ    13157اد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مرفت السٌد احمد حم   - 22

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    23153هند سامى عبد الحافظ حسن الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    24587احمد عبد الرحمن السٌد السعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

  تم محو/شطب السجل   25195459، وفى تارٌخ    13188النجار لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195459، وفى تارٌخ    24593صباح السٌد مصطفى البحٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195459، وفى تارٌخ    35496اسماعٌل رجب عبد الهادى مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    34889دمحم ابراهٌم فرغلى شالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195415، وفى تارٌخ    6925رضا الجوهرى لالدوات الصحٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    6925رضا الجوهري ٌوسف سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    19714م : احمد ماهر دمحم عمٌله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195411، وفى تارٌخ    25235حماده دمحم شفٌك الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195411، وفى تارٌخ    38379فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامٌه ابو الفتوح دمحم سوٌلم  ،  تاجر    - 33

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب    25195414، وفى تارٌخ    18868محمود دمحم عبد المعطى عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195414، وفى تارٌخ    31554ن عبد الرحمن سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رامً دمحم شعبا   - 35

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195414، وفى تارٌخ    26153هانى مجدى رزق شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    9153دمحم رضا رزق جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    25195415، وفى تارٌخ    12418ابوالفتوح للمحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 ٌاالتجاره نهائ

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    33878هٌثم دمحم ابراهٌم الهمشري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    35114امٌن عبد الفتاح امٌن عٌشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195416، وفى تارٌخ    35615عمر عبدالمحسن عمر مروان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195416، وفى تارٌخ    671رضا عبد الحسٌب دمحم ابراهٌم ابو الغٌط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195416، وفى تارٌخ    22793خالد ابراهٌم على ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195416، وفى تارٌخ    37465ٌده برلم : عبد الموى دمحم نبٌل عبد الموى احمد الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 44

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجارة نهائٌا

تم    25195416، وفى تارٌخ    38234ورشه الوكٌل للخراطه وتشكٌل المعادن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195417، وفى تارٌخ    2281لمدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حنان دمحم على حسن ا   - 46

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195417، وفى تارٌخ    5855بهجت صلٌب جرجس ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 السجل  وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25195418، وفى تارٌخ    37666الدسولى بسٌونى الدسولى العربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    1477رٌمون نبٌل توفٌك جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 2519/4/18فى  2684ذا المحل بموجب طلب تاشٌر رلم الغاء ه

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    1477رٌمون نبٌل توفٌك جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 2519/4/18فى  2684الغاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر رلم 



 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

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    1477سبك لٌده برلم :  رٌمون نبٌل توفٌك جرجس  ،  تاجر فرد  ،    - 51

 2519/4/18فى  2684الغاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    9755سعد دمحم سعد الدٌن دمحم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 ٌااعتزاله التجاره نهائ

تم    25195421، وفى تارٌخ    14723دمحم مصطفى عبدالممصود عبدالمعطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195421، وفى تارٌخ    21597نشوه ابراهٌم عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

ب السجل  تم محو/شط   25195421، وفى تارٌخ    33995فاٌزه فتحً عبد الفتاح عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195421، وفى تارٌخ    8261زٌنب دمحم عبدالفتاح الحنفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195421، وفى تارٌخ    35264ماهر شبل ابو السعود هالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195422، وفى تارٌخ    28155اشرف عبد الجلٌل عبد الحمٌد عبد الغنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 محو/شطب السجل  الغاء هذا المحل اللغاء المحل الرئٌسى

تم محو/شطب السجل     25195422، وفى تارٌخ    25882،  سبك لٌده برلم : مجدى امٌن على الخطٌب  ،  تاجر فرد     - 59

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195422، وفى تارٌخ    22585صٌدلٌه د / دمحم صالح الدٌن متولى عجالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 2519/4/22فى  2754محو/شطب السجل  الغاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    13952جالل فؤاد وهدان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    795رضا دمحم موسى شعٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195423، وفى تارٌخ    26128كمال حسٌن الدمحمى عباطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 اعتزاله التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   25195423، وفى تارٌخ    26128كرٌم حسٌن الدمحمى عباطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25195423، وفى تارٌخ    19538عبد الحكٌم اسامه عبد الحكٌم الحسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195424، وفى تارٌخ    17525دمحم فوزى دمحم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195424، وفى تارٌخ    38515السٌد عادل عبد الجواد عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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

تم محو/شطب    25195424، وفى تارٌخ    9646،  سبك لٌده برلم :   وائل الحسٌنى عبدالحمٌد السنٌطى  ،  تاجر فرد   - 68

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195424، وفى تارٌخ    24161دمحم زكى دمحم محمود العفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195428، وفى تارٌخ    38495حبسه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى احمد مصطفى    - 75

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195428، وفى تارٌخ    38828تامر الزغبى بالل فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195428، وفى تارٌخ    35256 طه وافى الجربانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طه دمحم   - 72

 اعتزاله التجاره فى هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

ل  تم محو/شطب السج   25195435، وفى تارٌخ    27885احمد شعبان الكنانى عنتر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195435، وفى تارٌخ    33626حسن رمضان ابو الٌزٌد داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195435، وفى تارٌخ    22571فهٌم ٌوسف ابراهٌم سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 اعتزاله التجاره فً هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195451وفً تارٌخ ،   33761هانى عٌد حامد حسن جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   17674ٌاسر عبد الحمٌد رجب الكاشف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195451وفً تارٌخ ،   3437ولٌد مرزوق محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  25195451وفً تارٌخ ،   38773انس رمزى عبد الغفار جلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   65550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195451وفً تارٌخ ،   35675الدسولى الدسولى احمد كلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   515550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195452وفً تارٌخ ،   383حامد انور السٌد الفمً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195452 وفً تارٌخ ،  37251دمحم عبد الخالك عبد العزٌز سٌد احمد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   455550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195453وفً تارٌخ ،   13942دٌنا دمحم حسن الصفطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195453وفً تارٌخ ،   38955زكى دمحم زكى مكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195453وفً تارٌخ ،   38947دمحم عٌسى عبد الفتاح موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195453وفً تارٌخ ،   4654محمود حلمً محمود المحروله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195453وفً تارٌخ ،   29312احمد اسماعٌل على السٌد حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195453 وفً تارٌخ ،  38574دمحم فؤاد على على عمرو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195454وفً تارٌخ ،   25723حسام الدٌن محمود دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195454وفً تارٌخ ،   6852اشرف السٌد ابراهٌم االخناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195454وفً تارٌخ ،   38944رزق دمحم شحته الحسٌنى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195454وفً تارٌخ ،   38943فؤاد احمد فؤاد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   515550555له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195454وفً تارٌخ ،   15655هانى عادل شنوده مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   755550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195454وفً تارٌخ ،   37949عبد النبى توفٌك احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   755550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195457وفً تارٌخ ،   16296احمد عطٌه ابراهٌم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   4555550555ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال   25195457وفً تارٌخ ،   35318احمد مرعى فنون ابراهٌم العتروسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195458وفً تارٌخ ،   29354لٌده برلم منتهى دمحم عبد السالم الشملى  تاجر فرد ،، سبك  -  22

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25195458وفً تارٌخ ،   38797احمد دمحم عبد الرحٌم حسٌن مصطفى الزاغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   255550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   25195458وفً تارٌخ ،   32661حموده رمضان رمضان كحله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195458وفً تارٌخ ،   36975تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود احمد دمحم على خمٌس   -  25

 جنٌه   515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195458وفً تارٌخ ،   34287ٌاسر دمحم عبد هللا الدعلوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   555550555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195458وفً تارٌخ ،   38558هبه دمحم اسماعٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   28966اجر فرد ،، سبك لٌده برلم عطٌه السٌد عطٌه دٌاب  ت -  28

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   33236جمالت احمد محمود لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   31684دمحم طه عبد المنعم العكشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   15465فرد ،، سبك لٌده برلم  عزة احمد احمد بركه  تاجر -  31

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   23675رضا دمحم محمود نافع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195459وفً تارٌخ ،   36413ورده اسماعٌل حسن عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   25172محٌى دمحم دمحم البهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   33682اشرف دمحم دمحم على البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25195415وفً تارٌخ ،   4688عنتر سعد حامد شوشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   7555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   28891احمد محمود دمحم حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   55550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   35556احمد عزٌز عبدالفتاح احمد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   37512حماده حسٌن ابو زٌد الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   35466العاٌدى للمماوالت والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195411وفً تارٌخ ،   15559عبدالرحمن عالء دمحم جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   55555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195411وفً تارٌخ ،   37965ٌاره عبد الفتاح زكرٌا التراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195411وفً تارٌخ ،   39573نعمه فاروق احمد زلط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   255550555، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195414وفً تارٌخ ،   34449طه عبد الهادى على دٌدح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   125550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195414وفً تارٌخ ،   17145م سناء عبد المجٌد عبد الحمٌد الجعبٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  45

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

تم تعدٌل   25195414وفً تارٌخ ،   39555عبدالموجود عبدالعزٌز عبدالموجود عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   655550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، رأس المال , وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195414وفً تارٌخ ،   25756على دمحم النبراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195414وفً تارٌخ ،   38791سبك لٌده برلم حنان منٌر عٌسوى صفٌه  تاجر فرد ،،  -  48

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195414وفً تارٌخ ،   38984نجوى على بدوى سعدون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   1555550555المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال   25195414وفً تارٌخ ،   17997باسم ٌاسٌن عبد العزٌز السٌد فٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   21599جر فرد ،، سبك لٌده برلم مسعد دمحم سلٌمان السحٌتى  تا -  51

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   23784ماهر ابراهٌم دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   7555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   18385جمال حسن السٌد الكوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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
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 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان ,  25195452وفً تارٌخ  27167صفوت عبد الجٌد عبد النبى شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 --مركز المحله الكبرى بملن// اسماء عبد الجواد دمحم سعٌد  --، له محل رئٌسى بناحٌه شبرا بابل  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38996سلوى محمود السٌد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 --خلٌل دمحم خلٌل الشاعر  مركز كفر الزٌات بملن// احمد --الـتأشٌر:   ، كفر دٌما 

تم تعدٌل العنوان ,  25195452وفً تارٌخ  27167صفوت عبد الجٌد عبد النبى شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

ونشاطه  --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن محمود منصور --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبرابابل 

 --عن المعادن واستخراج واستغالل خامات المناجم التنمٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38985احمد احمد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 لطور  --لطور المحطه بملن// ابو الحسن دمحم االشمونى  -الـتأشٌر:   ، شارع البنن االهلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38989ٌد على السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود الس -  19

 --مركز السنطه بملن// هدى على الرٌاش الجورج  --الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38986هانى دمحم ابراهٌم السطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 --مركز طنطا بملن// فاطمه حسٌن مختار مصطفى غٌث --الـتأشٌر:   ، كفر خضر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195452وفً تارٌخ  38988اٌمان محمود عبد الفتاح ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مصطفى فؤاد حامد الشرلاوى مركز السنطه بملن//  --وصف الـتأشٌر:   ، شنراق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38992سماسم السٌد حسانٌن الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز طنطا بملن// صبحى دمحم محمود خطاب  --الـتأشٌر:   ، شونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  29537الدٌب لالجهزه الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -كفر الزٌات  --شارع االمام على مع الشٌخ صالح بملن// احمد امٌن الشٌخ  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195452وفً تارٌخ  29537تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الدٌب لبٌع الحاسبات ومستلزماتها ،  -  24

 -كفر الزٌات  --شارع االمام على مع الشٌخ صالح بملن// احمد امٌن الشٌخ  25وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195452فً تارٌخ و 23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 --ونشاطه بٌع مالبس جاهزه رجالى واحذٌة  --مدٌنه نصر  -شارع عباس العماد  37وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25195452وفً تارٌخ  38993البشبٌشى لبٌع المنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 --مركز لطور بملن// اسامه على ابراهٌم ربٌع  --الشٌن  -كفر الشٌخ  -الـتأشٌر:   ، طرٌك بسٌون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38994محمود عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 طنطا  --ن// محمود ابراهٌم محمود عبده كفر عصام بمل --شارع ابراهٌم حموده  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38991جمعه السباعى على مكرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بسٌون  --ٌولٌو بملن// مٌاده عبد الرحمن دمحم شامه  23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  38981سبك لٌده برلم     نبٌل احمد احمد جسار ، تاجر فرد ،  -  29

 --المحله الكبرى  --المدٌنه الثانٌه نادى الشرطه بملن// شركه مصرؤ للغزل والنسٌج  7، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38987حسنٌن دمحم البسطوٌسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --مركز زفتى بملن// سهام عبد الحمٌد ابراهٌم المصرى  --الـتأشٌر:   ، العاٌشه 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38982دمحم صبحى عبد الغفار الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --هاشم دمحم محمود راضى مركز لطور بملن//  --الـتأشٌر:   ، عزبه راضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38984نجوى على بدوى سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --مركز لطور بملن// حسن حلمى دمحم الجخو  --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38554لم    السٌد لطفى السٌد ابو عٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  33

ثان  --شارع عمرو بن العاص بملن// نجوى عبد الرحمن جمعه وسها عبد الرحمن جمعه  14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 -طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  12158دمحم حسن دمحم الطٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

ونشاطه تشغٌل المونٌوم وزجاج واستٌراد  -الجٌزه  288المنطمه الصناعٌه االولى منطمه  -، الغاء الفرع بناحٌه السادس من اكتوبر 

 --وتصدٌر ومماوالت لعدم استكمال االجراءات  -19والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  38995 عامر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه دمحم -  35

 طنطا  --شارع المدارس بملن// احمد دمحم صبرى الكفورى  13، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25195452وفً تارٌخ  38983بثٌنه عبد العال ابو جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 --مركز لطور بملن// دمحم السٌد محمود جاد هللا  -دماط  -الـتأشٌر:   ، عزبه السراٌا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  38995بطه حمدى زٌن العابدٌن لنابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 بسٌون  --ر دمحم احمد الصاوى هدٌب ٌولٌو بملن// سمٌ 23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39559نجالء دمحم عبد الصمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 --مركز طنطا بملن// حمٌده ابراهٌم السعدنى  --الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا الشرلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39515تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهال ناصر دمحم عبد المولى ،  -  39

 طنطا  --الطرٌك السرٌع لحافه بملن// عماد احمد حمدى ابو العماٌم  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39551مدحت دمحم عبد العزٌز ابو بلطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 --مركز كفر الزٌات بملن// على عبد الخالك حسن كرٌم  --الـتأشٌر:   ، كفر االشمر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  39553وجٌده عبد الباسط طه المتولى ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 --بملن// حمدى ابراهٌم الدسولى الدٌب  مركز زفتى --وصف الـتأشٌر:   ، كفر الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39552صٌدلٌه د/ دمحم رضا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 --مركز زفتى بملن// احمد عاطف احمد راغب زهره  --الـتأشٌر:   ، حانوت 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  38998تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر السعٌد ابراهٌم بسٌونى المزٌن ،  -  43

 --مركز طنطا بملن// سامى محمود احمد الشاعر  --وصف الـتأشٌر:   ، شمرف 

, تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  22611السما للدٌكور والدهانات والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 -الدلى  -شارع عبد الرازق دمحم من شارع وزراه الزراعه  6وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  38997مصطفى دمحم المهدى محمود دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 --نطه بملن// دمحم المهدى محمود دروٌش مركز الس -مٌت غزال  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه دروٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  39515دسولى صبرى الدسولى راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 --مركز لطور بملن// وجٌهه عبد المعطى سعد الفمى  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر سعدون 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  25453جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم  احمد ابراهٌم زٌدان ، تا -  47

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد الفتاح الشرنوبى احمد شرٌف 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25195453وفً تارٌخ  13942دٌنا دمحم حسن الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

  --مركز السنطه بملن// محمود امٌن احمد نصار  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مٌت حواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195453وفً تارٌخ  39511دعاء احمد السٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 --دمحم السرسى  مركز زفتى بملن// على --، السمالوٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  38999وائل زكرٌا السباعى رزق راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 --مركز السنطه بملن// دمحم مرسى عباس الشناوى  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  39557كرم ابراهٌم عبد الجلٌل شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 --مركز المحله الكبرى بملن// رضا عامر على غزال  --وصف الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  39513همت مصطفى شعبان ٌوسف حبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 --مركز السنطه بملن// ابراهٌم محمود عبد الوارث حسان  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ مفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  12535احمد رمضان عٌد دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 --بنفس العنوان  --تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد المنعم موسى عٌسى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل  25195453وفً تارٌخ  39555سلٌمان عبد الحمٌد سلٌمان عبد الحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 زفتى  --د الممصود البرى كفر عنان بملن// احمد عبد المادر عب -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابراهٌم خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39558دمحم وحٌد عبد العزٌز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 طنطا  --سٌجر بملن// عبد هللا عبد الرحمن ابو سمره  -الـتأشٌر:   ، شارع الترب امام المركز الطبى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  39514حسن عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عفاف عبد المنعم -  56

 --مركز السنطه بملن// دمحم على مجاهد بدر  --وصف الـتأشٌر:   ، تطاى 

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 25195453وفً تارٌخ  39555دمحم احمد احمد صٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 --مركز طنطا بملن// علٌه متولى السٌد حجاج  --، محله روح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39517سلوى عادل دمحم الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 --مركز السنطه بملن// دمحم عبد المادر دمحم الشٌن  --الـتأشٌر:   ، بالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39554انوار عبد الباسط طه المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 --مركز زفتى بملن// رجب دمحم عبد الحمٌد على الدٌب  --الـتأشٌر:   ، كفر الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39556خالد عبد العزٌز دمحم خزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 --مركز زفتى بملن// دمحم فرج احمد عسكر  -الـتأشٌر:   ، حنون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  39512سامى دمحم عبد الغنى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 --كرٌمه عبد هللا عثمان الشعٌرى مركز زفتى بملن//  --الـتأشٌر:   ، كفر شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195453وفً تارٌخ  38955زكى دمحم زكى مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 -بنفس العنوان  --، تعدٌل الملن بجعله بملن// ورثه دمحم زكى مكاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  39522،  سبك لٌده برلم    نادٌه دمحم محمود ابو شارب ، تاجر فرد  -  63

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع ابو بكر الصدٌك بملن // دمحم زكى احمد المدبولى 



 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

وان , تم تعدٌل العن 25195454وفً تارٌخ  24537دمحم عبد الفتاح دمحم احمد الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 --وجعله الٌـــــوجــــد  2517/3/15فى  2256وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  31656سعفان محمود سعفان االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 --ن االبٌض الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// سعفان محمود سعفا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  14215خالد عادل عطٌه دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 -وجعله الٌـــــوجـــــد  2514/8/12فى  3292الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  39521م    مروه فتحى محمود ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  67

 طنطا  --شارع تكٌه المنشاوى بملن// مٌرفت عبد الحمٌد طه الخطٌب  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  39525احمد عادل السٌد دمحم النوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 زفتى  --، شارع الجٌش بملن// السٌد احمد السٌد نصار  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  38362عبد هللا ابراهٌم عبد هللا دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد هللا ابراهٌم عبد هللا دمحم العزب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  32474دمحم خٌرى عبد هللا عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 --مركز لطور بملن// ولٌد خٌرى عبد هللا عبد المادر  --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  32474دمحم خٌرى عبد هللا عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

ونشاطه معرض لتجاره  --مركز لطور بملن// ولٌد خٌرى عبد هللا عبد المادر  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بلتاج 

 --السٌارات 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  39519امل السٌد حلمى السٌد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

  --مركز السنطه بملن// دمحم ابراهٌم ابو العزم لمر  --وصف الـتأشٌر:   ، البدنجانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195454وفً تارٌخ  39518فرٌد دمحم احمد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 --لن// ابراهٌم كامل ابراهٌم النجار مركز كفر الزٌات بم --، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  32474دمحم خٌري عبدهللا عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

تجاره لطع  ونشاطه --مركز لطور بملن// ولٌد خٌرى عبد هللا عبد المادر  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه بلتاج 

 --غٌار السٌارات والموتوسكٌالت 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  39523دمحم عبد الرحمن عبد الوهاب العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 --ثمار العمارى االستاد بملن// شركه فٌوتشر هوم لالست -شارع فاروق غرابه مع شارع الجٌش  5وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  39535مصطفى كامل السٌد على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 --مركز بسٌون بملن // جمال عبد الحمٌد عبد ربه  --الـتأشٌر:   ، كفر الحمام 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  39531د ،  سبك لٌده برلم    مروه عبد الحلٌم عبد المادر شحاته ، تاجر فر -  77

 --مركز السنطه بملن// سمٌر دمحم عبد الفتاح حسٌن  --وصف الـتأشٌر:   ، المنشاه الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  25815فتحى فتحى عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ثانى طنطا  --شارع شولى بملن// احمد السٌد دمحم عبده  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  39526هانى احمد دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 --لسٌد رزق مركز لطور بملن// امالن على ا --الـتأشٌر:   ، كوم على 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  39527محمود عبد الفتاح حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم دمحم حسن سلٌمان  --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  39529ولٌد ابراهٌم دمحم الحلوانى ابو كتاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 طنطا  --الكاكوال بملن// سعٌد دمحم احمد  25وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء امام شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  35392ه برلم    هبه عزت عبد الجواد بدوى موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  82

 وجعله الٌــــوجـــــد 2518/4/2فى  2355وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25195457وفً تارٌخ  39528الست جاد حامد السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 --مركز طنطا بملن// عبد الرحمن احمد عبد الرحمن السعداوى  --الـتأشٌر:   ، نواج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  39532دمحم السٌد دمحم حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 طنطا  --ن// عالء شكرى على النجار الـتأشٌر:   ، اخر شارع الحلو تماطع شارع االزهر مع االمام البخارى بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  39525دٌنا متولى الحسٌنى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 --مركز المحله الكبرى بملن// متولى الحسٌنى ٌونس  --الـتأشٌر:   ، صفط تراب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  39524، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم حسٌن منصور دمحم خٌر هللا  -  86

 --مركز طنطا بملن// شولى عبد الرازق ابراهٌم محروس  --وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25195458وفً تارٌخ  39542ندا سعد مصطفى شرباش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 --مركز لطور بملن// سعد مصطفى الهنداوى شرباش  --الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  15136طارق دمحم زٌن العابدٌن الدمرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

المحله  --// دمحم زٌن العابدٌن الدمرداش شارع فهمى عطٌه السكه الوسطى بملن 18وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 --الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39544هشام سعٌد دمحم عامر الجلمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد دمحم عامر الجلمدى  --الـتأشٌر:   ، دلرن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  33811م البلماسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي دمحم ابراهٌ -  95

ونشاطه تجاره  --مركز طنطا بملن// فوزى دمحم ابراهٌم البلماسى  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه حصه شبشٌر 

 -االلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  32661سبك لٌده برلم      حموده رمضان رمضان كحله ، تاجر فرد ، -  91

المحله الكبرى  --الوراله من نعمان االعصر بملن// احمد عبد الحمٌد الخرجاوى  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع الزراق 

-- 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39533فوزى فوزى عبد الواحد بر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 طنطا  --شارع ابو الفتوح السلخانه المدٌمه بملن// موسى فوزى عبد الواحد بر  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39541هدى حمدى زكرٌا الشركسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

  --مركز لطور بملن// دمحم دمحم السٌد الحلوانى  --ماط الـتأشٌر:   ، د

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  13225دمحم نصرالدٌن عطٌه حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 طنطا  --حمد الشٌخ شارع عبد الحلٌم من عمر بن عبد العزٌز بملن// محمود السٌد ا 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  4429دمحم عبدهللا احمد سلٌمان الصفتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 --بنفس العنوان  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم عبد هللا احمد سلٌمان الصفتى 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39546لشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسام دمحم عز الدٌن عباس ا -  96

 بملن // كرٌم على عطٌه بركات--مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، كفر خزاعل 

عدٌل تم ت 25195458وفً تارٌخ  23598اسماعٌل صالح اسماعٌل سٌد احمد المبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// اسماعٌل صالح اسماعٌل سٌد احمد المبانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39534حلمى ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 --امال عبد المنعم صابر سالمه مركز زفتى بملن//  -الـتأشٌر:   ، دمنهور الوحش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39545حاتم احمد رمضان حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، كوبرى لحافه بملن// شعبان ابراهٌم عبد الحك الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  39545سبك لٌده برلم     محمود ابراهٌم بدٌوى الغباشى ، تاجر فرد ،  -  155

 --مركز طنطا بملن// سمٌه دمحم عبد السمٌع عبد الستار كساب  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25195458وفً تارٌخ  33811حمدى دمحم ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 --مركز طنطا بملن// فوزى دمحم ابراهٌم البلماسى  --الـتأشٌر:   ، حصه شبشٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  33811حمدى دمحم ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

ونشاطه تجاره االطراف الصناعٌه  --ا بملن// دمحم ابراهٌم البلماسى مركز طنط --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه حصه شبشٌر 

- 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39535عمرو وجٌه السعٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 طنطا  --شارع كفر عصام بملن// اسامه دمحم دمحم الحبشى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39537و دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر -  154

 --مركز زفتى بملن// دمحم دمحم عبد الغفار شاهٌن  --الـتأشٌر:   ، مٌت الرخا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  8316شرٌف ٌوسف دمحم المنٌاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --المحله الكبرى  --شارع العمرٌه بملن// شرٌف ٌوسف دمحم المنٌاوى  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  39539نفٌسه محى عبد الهادى  الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

  --مركز السنطه بملن// السٌد مهدى حامد البٌومى الراعى  --ا لاص وصف الـتأشٌر:   ، شبر

تم تعدٌل العنوان  25195458وفً تارٌخ  39536عبد الناصر احمد عبد الرحمن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 --مركز زفتى بملن// ٌاسٌن احمد عبد الرحمن بركات  --, وصف الـتأشٌر:   ، كفر شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  39538وصٌفه ابراهٌم اسماعٌل بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 -كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع اسماعٌل الدردٌرى بملن// عبد الرؤف مصطفى علٌوه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  39543المصرى لتصوٌر حفالت الفٌدٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع السٌد عبد اللطٌف مع شفٌك بملن// بسٌونى بسٌونى مرسى فاٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39549   صالح اسماعٌل دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  115

 بملن // ٌاسر اسماعٌل دمحم عطٌه--مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، كفر سنباط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39551دمحم شعبان دمحم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن // محمود جمال سعٌد الهباب--ز لطور مرك -الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم  25195459وفً تارٌخ  39556الشرٌف لتجارة الخردوات ولزازم المطابخ بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن // انشراح سعٌد على عبدالعال--طنطا -شارع درب المالح  18تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 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 تعدٌل  25195459وفً تارٌخ  39555عبدالموجود عبدالعزٌز عبدالموجود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بملن // وفاء ابو النصر عبدالعظٌم--مركز زفتى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دمنهور الوحش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  17881  عصام على حسن الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  114

بملن // حمدى على حسن --مركز المحله الكبرى -بناحٌه المعتمدٌه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مصنع ترٌكو

 الزغل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39555هبه السٌد السٌد ٌونس سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن // هشام عاطف جابر عبدالرحمن--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  2261اسامه بسٌونى دمحم بسٌونى ابو دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن // هشام بسٌونى دمحم ابو الدهب--لطور  -ٌه وصف الـتأشٌر:   ، شارع التامٌنات االجتماع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  17881عصام على حسن الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 بملن // حمدى على حسن الزغل--مركز المحله الكبرى  -الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  17881جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام على حسن الزغل ، تا -  118

بملن //  --م المحله الكبرى  -المعتمدٌه  -الزغل  -بناحٌه عزبه ابو المكارم -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مدشه حبوب 

 على حسن الزغل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39557ك لٌده برلم    احمد جمال محمود منصور ، تاجر فرد ،  سب -  119

 بملن // جمال محمود منصور --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  39547ابراهٌم رمضان عبدالمادر راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن // رجب رمضان عبدالمادر راشد--مركز لطور  -وه المبلٌه وصف الـتأشٌر:   ، العت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39554احمد كمال عبدالغفار زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن // عبدالمطلب ابراهٌم عبدالحمٌد ابو احمد--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، الكرسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39553تامر السٌد عبدالمادر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن // عبدالمادر السٌد دروٌش--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، شبرارٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459فً تارٌخ و 29554مؤسسه ربٌع عبد الفتاح للموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // دمحم عبدالفتاح  لطب عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39548شرٌف حمدى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 // وصٌفه صالح ندابملن --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  39552كامل سعٌد اخنوخ دوٌسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن // االمٌر سعٌد اخنوخ دوٌسه--طنطا  -شارع درب التراسٌن من شارع صبرى 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  13948د ،  سبك لٌده برلم    احمد صمر عبدالعزٌز الخولى ، تاجر فر -  126

 بملن // ابراهٌم الدسولى ابراهٌم عٌنر--مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت النور 

العنوان ,  تم تعدٌل 25195459وفً تارٌخ  2261اسامه بسٌونً دمحم بسٌونً ابودهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

ونشاطه مكتب -بملن // هشام بسٌونى دمحم ابو الدهب --لطور -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه شارع التامٌنات االجتماعٌه 

 6من المجموعه  36والفمره 19استٌراد ماعدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415رٌخ وفً تا 33682اشرف دمحم دمحم على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع الخطٌب بملن// اشرف دمحم دمحم على البربرى



 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 تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39566نجوى ابراهٌم السٌد على صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 --طنطا بملن// هانم شحاته سالم الخطٌب مركز  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195415وفً تارٌخ  39559مكتب غنٌم للنمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 --مركز السنطه بملن// سمٌحه احمد ابو زٌد  --شبرا بٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39558سبك لٌده برلم      دمحم صالح الدٌن دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ، -  131

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم صالح الدٌن دمحم الجٌزاوى --وصف الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39571احمد دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 بملن // على بسٌونى سٌداحمد النواسانى--لطور  -لـتأشٌر:   ، شارع الخلٌج ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39563اسالم عبد الوهاب دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 -مركز لطور بملن// سالم علوانى سالم دمحم  --وصف الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39565شرٌف دمحم ابو الحسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 طنطا  --العجٌزى بملن// دولت عبد الشهٌد السٌد  -شارع المنحر  23الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39569 باسم دمحم متولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

  --مركز سمنود بملن // عبد الحمٌد دمحم متولى سٌد احمد ومحمود واٌهاب سٌد احمد المتولى سٌد احمد  --الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39572صبحى السٌد حواش دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن // غازى ابراهٌم جمٌل--مركز المحله الكبرى  -الـتأشٌر:   ، السجاعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  33682اشرف دمحم دمحم على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

ونشاطه تجاره الحبوب  -كفر الزٌات  --لخطٌب بملن// اشرف دمحم دمحم على البربرىالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع ا

-- 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  33682اشرف دمحم دمحم على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 بملن // جٌهان عبدالرؤف العسكرى --كفر الزٌات  -شارع تحوٌله المعاهده  112الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39565، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بردٌس ابراهٌم على عبد الجواد شرم -  139

 --مركز كفر الزٌات بملن// عزت عبد السالم عبد الرؤف  --وصف الـتأشٌر:   ، بنوفر 

العنوان , تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  39575هانى تٌسٌر ابو الٌزٌد ابو سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز طنطا بملن// تٌسٌر ابو الٌزٌد سمن  --وصف الـتأشٌر:   ، كنٌسه دمشٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  34572جهاد عبد الفتاح سعد والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 كفر الزٌات --بد العزٌز احمد الدٌهى شارع جراهم بملن// دمحم ع 14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39561عصام العزب محمود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 المحله الكبرى  --منشٌه السالم بملن// العزب محمود غنٌم  -الـتأشٌر:   ، شارع االمام النواوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39564لسٌد راكح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق ابراهٌم ا -  143

 طنطا  --شارع الكاكوال من الجالء بملن// نفٌسه دمحم حسٌن المط  25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25195415تارٌخ  وفً 39568مها رمضان عبد المنعم رمضان السنطٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --مركز زفتى بملن// فتحى دمحم موافى على  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195415وفً تارٌخ  39562على دمحم على غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 المحله الكبرى  --دسولى المهدى ، شارع نعمان االعصر بملن// دمحم ال



 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 تعدٌل العنوان  25195415وفً تارٌخ  39567رهام عبد الرحمن عبد المجٌد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بسٌون  --, وصف الـتأشٌر:   ، المتٌت بملن// دمحم واحمد وسهٌر احمد ٌوسف ابراهٌم مرزوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  39573، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نعمه فاروق احمد زلط -  147

 بملن // ابراهٌم السٌد سالم لبده--مركز المحله الكبرى  -االبشٌط  -الـتأشٌر:   ، عزبه شوٌكار 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  39574خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم عجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 --مركز بسٌون بملن// دمحم دمحم احمد حسب هللا  --وصف الـتأشٌر:   ، كوم النجار 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  39585اٌهاب متولى عبد الغفار ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 --بملن// متولى عبد الغفار دمحم ابو رٌه  مركز زفتى --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  26729عماد ٌونس على ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --مركز بسٌون بملن// عصام ٌونس على ابو طالب  -سالمون  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عزبه لاسم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  39579دمحم منٌر منصف عبد السالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 --مركز لطور بملن// منٌر منصف عبد السالم حبٌب  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  39583دمحم محمود السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن // محمود السٌد دمحم عبدالرحمن--طنطا  -المرشى -وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم زتونه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  39578دمحم دمحم سٌد احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 --مركز لطور بملن// مروه ابو العز دمحم المكاوى  --، محله مسٌر الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  39576سلٌم ٌسرى سلٌم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم صبحى ابراهٌم غنام  --الـتأشٌر:   ، كفر ابو جندى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  39577لٌد فوزى لطب السٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    و -  155

 طنطا  --العجٌزى بملن// ابراهٌم محمود دمحم اللحلح  -شارع عبد الحمٌد علوان  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  37965ك لٌده برلم    ٌاره عبد الفتاح زكرٌا التراوى ، تاجر فرد ،  سب -  156

 المحله الكبرى  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع طلعت حرب برج الصفا والمروه بملن// عبد الفتاح زكرٌا التراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  39581احمد دمحم عبد هللا دحرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 --مركز زفتى بملن// احمد عبد هللا حسٌن دحرج  --الـتأشٌر:   ، كفر مٌت الحارون 

تم تعدٌل  25195411وفً تارٌخ  39582ابراهٌم صالح الدسولى سلٌمان الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 --مركز زفتى بملن// صالح الدسولى سلٌمان الدسولى  --ارون العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر مٌت الح

تم تعدٌل  25195412وفً تارٌخ  39172ابو فدان لالدوات الكهربائٌة والحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ا طنط --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع توفٌك غرابه بملن// حماده امام على ابو فدان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  39588عاطف الشناوى ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --مركز لطور بملن // سعدٌه الشناوى الجنزورى  --وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414تارٌخ  وفً 39587مرٌم غالى فرج ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 طنطا  --شارع المزاز من الحكمه بملن// فؤاد لبٌب صلٌب  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195414وفً تارٌخ  25756على دمحم النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 --دمحم متولى النبراوى  ، تعدٌل الملن بجعله بملن// صالح



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  36965عمرو محى الدٌن دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

-بملن// نجوى احمد عبد الموى  1مدخل  4بلون  816المحمودٌه المنخفضه عملٌه  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه السالم 

- 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  17997باسم ٌاسٌن عبد العزٌز السٌد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 كفر الزٌات  --شارع الجٌش بملن// بسٌونى مصطفى عوض هللا  75وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عماره رلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39157برلم    على شولى دمحم راشد المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  197

 بملن // اٌناس شولى دمحم راشد المالح--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، اسدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39111طه السٌد عبدالهادى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 بملن // وجٌهه جمعه السٌد عبدالعال --مركز السنطه  -، منشاه عبدهللا    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39115دمحم عبدالسالم ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 شامىبملن // عبدالفتاح محمود ال--كفر الزٌات  -شارع االمام على 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39156بسٌونى على دمحم غلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بملن // عبدالعاطى على دمحمج غلوش --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، عزبه البكرى الجدٌده تبع ابشواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39112رلم    هانى جورج عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  251

 بملن // صالح دمحم على عبدالمجٌد--طنطا -الـتأشٌر:   ، شارع الحلو اسفل مستشفى الشروق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  39119صٌدلٌه د/ رٌهام دمحم الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 بملن // السٌد عبدالممصود عبدالممصود حسن--مركز طنطا  -تأشٌر:   ، شوبر الـ

تم تعدٌل  25195416وفً تارٌخ  39125محمود عبدالونٌس عبدالعزٌز دمحم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لجٌد السٌد بداربملن // دمحم عبدا--مركز طنطا  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  37351مرسى عبد الفتاح على حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بملن // مصطفى دمحم كامل عبدالحلٌم محرم--مركز طنطا -الـتأشٌر:   ، تعدل الى الرجدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  39155د ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم ٌوسف دمحم على الدٌن ، تاجر فر -  255

 بملن // احمد دمحم ٌوسف دمحم على الدٌن --مركز كفر الزٌات  -وصف الـتأشٌر:   ، لسطا 

ل العنوان تم تعدٌ 25195416وفً تارٌخ  15615ابراهٌم دمحم عبدالرازق عبدالحلٌم عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 بملن // احمد فتحى عبده كشن--طنطا  -, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه شارع الكورنٌش بجوار المزلمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39138خالد دمحم عبد المطلب سالم ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 طنطا  --لد بن الولٌد بملن// علٌا السٌد حماد سالم شارع خا 7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39131ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 زفتى  --كفر عنان بملن// ماجده عبد الواحد توفٌك عبده  -شارع ابراهٌم ابو سمٌره  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  8431دمحم كمال ابراهٌم سالم الزناري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

ونشاطه  -مركز السنطه بملن// حسام الدٌن كمال ابراهٌم الزنارى  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر الشٌخ مفتاح 

 --رب مصنع فالتر مٌاه للش

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  25267ثابت الستٌراد وتصدٌر الفاكهه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 المحله الكبرى  --وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى اخر منشٌه ابو راضى بملن// احمد احمد محروس ثابت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39135رد ،  سبك لٌده برلم    حنان حسٌن عبد المنعم حسٌن ، تاجر ف -  211

 طنطا  --الحكمه بملن// رضوى فرٌد عبد المادر  -شارع عبد الرازق عماره  2الـتأشٌر:   ، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25195417وفً تارٌخ  39137صبرٌن خلٌل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --مركز بسٌون بملن// خلٌل على عبد الفتاح خلٌل  --الـتأشٌر:   ، الفرستك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39145احمد دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 طنطا --د حسانٌن ابو الفتوح الـتأشٌر:   ، شارع عبد الحلٌم بجوار جباسه السٌد لطب بملن// خالد احم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  8431دمحم كمال ابراهٌم سالم الزنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

  --مركز السنطه بملن// حسام الدٌن كمال ابراهٌم الزنارى  --الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ مفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  8431دمحم كمال ابراهٌم سالم الزنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 --ونشاطه بٌع فالتر مٌاه  -طنطا  --سعد من ترعه سناره بملن// وداد محمود المصاص شارع سعٌد  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39129احمد دمحم عبد الرازق الكحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 --واد الشحات مركز زفتى بملن// عادل عبد الج --وصف الـتأشٌر:   ، منشٌه المباشرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39133فتحى بسٌونى بسٌونى ذره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 --مركز بسٌون بملن// ابراهٌم فتحى بسٌونى ذره  --كوم النجار  -الـتأشٌر:   ، عزبه السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39126فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام طلعت عبد الستار عبد الحمٌد ، تاجر  -  225

 --مركز السنطه بملن // مصطفى عبد الودود السٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، السنطه 

 تم تعدٌل العنوان , 25195417وفً تارٌخ  39135اٌمان محمود عبد المعطى ابو سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز لطور بملن// صالح ابراهٌم على فاٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، صرد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39128عبد السالم ابراهٌم عبد السالم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 -هٌم عطا مركز لطور بملن// ابراهٌم عبد السالم ابرا --وصف الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ  39141احمد رشدى عبد المعطى عبد الفتاح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لطور  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن// ورثه فرٌد عبد العزٌز السعودى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39142بك لٌده برلم    احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  س -  224

 --مركز زفتى بملن// احمد السباعى عبد الوهاب هندى  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  39127فاتن حامد مهدى حامد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز السنطه بملن// محمود دمحم محمود عمار  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل العنوان  25195417وفً تارٌخ  39134كٌرلس بهجت صلٌب جرجس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 طنطا  --العجٌزى بملن// باسم صبحى فرج هللا  -, وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد الجواد رجب من سكه تال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39124احمد صبحى مصلحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 طنطا  --شارع االمٌن بملن// هانى عبد العلٌم حمد صالح  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39139حسٌن دمحم السٌد ابو عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 --مركز طنطا بملن// سمر عبد المغنى السٌد عزب  --الـتأشٌر:   ، سبرباى 

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ  36822منصف ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن ٌوسف عبد ال -  229

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// مرفت عبد الستار دمحم نصار وسامح ومحمود وذكى رضوان دمحم زكى 

  --رضوان 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  25267بك لٌده برلم    ثابت الستٌراد وتصدٌر الفاكهه ، تاجر فرد ،  س -  235

المحله  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  للنشاط بناحٌه الطرٌك الدائرى منشٌه ابو راضى بملن// احمد احمد محروس ثابت 

 -ونشاطه ممر ادارى لمكتب استٌراد وتصدٌر فاكهه  -الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  39123تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر نصر دمحم شلتوت ،  -  231

  --مركز لطور بملن// دمحم احمد دمحم العجمى  --الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25195417وفً تارٌخ  39136سها دمحم محمود دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد الهادى عبد المعبود صالح  --الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

تم تعدٌل العنوان  25195417وفً تارٌخ  39132عماد الدٌن جمال عبد المعطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  --بد المعطى ابراهٌم مركز لطور بملن// جمال ع --, وصف الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  37164احمد ماهر عوض على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 زفتى  --بنفس الملن  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع عزت الشرلاوى من شارع الجٌش المبلى 

تم تعدٌل  25195418وفً تارٌخ  37164واعمال اللحام والخراطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشرلاوى للتورٌدات  -  235

 زفتى  --بنفس الملن  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع عزت الشرلاوى من شارع الجٌش المبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39155 اسماء حسن حسن ابو رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 لطور  --لطور المحطه بملن// اسماعٌل احمد ابراهٌم  -الـتأشٌر:   ، شارع المدرسه المشتركه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39143الدمحمى سامى الدمحمى ابو جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 --مركز لطور بملن// سمٌر راغب عبده عبده  --أشٌر:   ، ابشواى الملك الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39152منٌر عدلى مسعود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 طنطا  --مجموعه ج سوق الجمله للخضر والفاكهه بملن// مجلس المدٌنه  31الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39147صابر بسٌونى سالم ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 طنطا  --شارع ترعه سناره من النادى بملن// دمحم رضا احمد محمود عبد العال  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  39148،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم ماهر احمد محمود الباجورى ، تاجر فرد -  245

 بسٌون  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع المتٌت زاوٌه الخطٌب بملن// سهام نصر ابرهٌم بدور 

,  تم تعدٌل العنوان 25195418وفً تارٌخ  14515دمحم توفٌك دمحم على غنٌم مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 --مركز السنطه بملن// دمحم توفٌك دمحم على غنٌم مفتاح  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مٌت غزال 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  28194حماده ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 --لسنطه بملن// جمعه ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن مركز ا --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  28194حماده ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

رض ادوات ونشاطه مع --مركز السنطه بملن// محمود حسن العزب  --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبرا بلوله 

 --صحٌه وتجاره سٌرامٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  28194حماده ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

نشاطه و --مركز السنطه بملن// جمعه ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبرا بلوله 

 --مماوالت عامه وتورٌدات االدوات الصحٌه والسٌرامٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39149دمحم حسن جمعه علوان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 بسٌون  --شارع المتٌت بملن// خالد بدر عبد الحمٌد الشامٌه  3الـتأشٌر:   ، 



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

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  39151ود عبد اللطٌف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم محم -  246

 زفتى  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع فلسطٌن بملن// محمود عبد اللطٌف مصطفى جاد المولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418ٌخ وفً تار 39146سامى عبد اللطٌف بسٌونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 --مركز طنطا بملن// نبٌله عبد العزٌز نوح  --وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه 

تم تعدٌل العنوان  25195418وفً تارٌخ  39153احمد دمحم عدلى عبد الممصود نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

  --لطور بملن// نادٌه احمد دمحم محمود مركز  --, وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  39144هانى دمحم احمد لوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 --مركز السنطه بملن// ماهر دمحم احمد لوش  --، كفر الشٌخ مفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39154اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبد السالم السٌد لندٌل ، ت -  255

 --مركز طنطا بملن// دمحم السٌد عبد السالم السٌد لندٌل  --الـتأشٌر:   ، كفر عصام 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25195418وفً تارٌخ  1477رٌمون نبٌل توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله درب الصباغ من شارع الصاغه بملن// رامى نبٌل توفٌك جرجس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  1477رٌمون نبٌل توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 -والتاشٌر بجعله الٌـــــوجــــد 2511/5/3فى  1544ع برلم الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  1477رٌمون نبٌل توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

والتاشٌر بجعله  2559/1/16فى  35والغاء الفرع المودع برلم  2557/8/13فى  1521الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

 الٌـــــوجـــــد

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  15576اسامه فتح هللا عبدالمادر فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع علم الروم تمسٌم المعلمٌن خلف لٌسكو بملن// خالد شحاته السٌد حسٌن 

 --ونشاطه دهانات 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  15576سامه فتح هللا عبدالمادر فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  255

 -السادس من اكتوبر  1عمد تانى الدور االرضى مكتب رلم  257ع  5وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الحى 

 العموله ونشاطه مكتب توزٌع الدهانات والحداٌد ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39145هانى على سٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد على السٌد حجازى --الـتأشٌر:   ، ابٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  39155احمد دمحم وهب هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 طنطا  --شارع الجمهورٌه اخر الحلو بملن// دمحم احمد دمحم وهب هللا  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  39164هانى عبد العزٌز دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 -مركز لطور بملن// عبد العزٌز دمحم اسماعٌل  --ط وصف الـتأشٌر:   ، امٌو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  39165عٌد فوزى حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 --مركز طنطا بملن// احمد دمحم ابراهٌم الهنداوى  --الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  5293ادي مجاهد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعدالدٌن عبداله -  265

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// مجاهد عبد الهادى ابو طالب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  39156دمحم عبد الفتاح عبد التواب طوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 --مركز لطور بملن// احمد عبد الفتاح عبد التواب طوالن  --وصف الـتأشٌر:   ، خباطه 
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25195421وفً تارٌخ  39158حازم شولى بسٌونى عبد الرحمن شواطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 --ن بملن// ابراهٌم عبد هللا دمحم ٌغرى مركز بسٌو --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، صالحجر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  31634ابراهٌم ٌوسف دمحم الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 -طنطا ثان  --بملن// انشراح عبد السالم بدوى  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله داٌر الناحٌه امام مسجد الفتح االسالمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  39157سماح دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 --مركز لطور بملن// دمحم عبد الحمٌد متولى لموره  --الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  8634لم    اكرامى السٌد دمحم السٌد ابوشٌالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  265

 --مركز طنطا بملن// دمحم محمود سٌد على عثمان  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله برما 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  39166اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 السنطه  --صف الـتأشٌر:   ، شارع محمود مسلم متفرع من شارع ترعه المرشٌة بملن// ابراهٌم عبد العزٌز عطٌه الشربٌنى و

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  35356عادل على عدس عبد الصمد عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 --بنفس العنوان  --بملن// دمحم على عدس عبد الصمد عموش  وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  39165عبد هللا صالح عبد الحمٌد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 طنطا  --شارع بطرس بملن// طارق حسانٌن مصطفى كرات  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  39162صالح على كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نجالء دمحم -  269

 -كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن// نصر دمحم دمحم حامد 

تم تعدٌل  25195421وفً تارٌخ  39167عزٌز دمحم صبرى عزٌز الدٌن عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 طنطا  --شارع االمبابى بملن// نجالء محمود لاسم  153العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  1635دمحم ونٌس كامل على بلٌكع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 --ز عبد الحلٌم حصان الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// رجب عبد العزٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  39161اموره سعد مصطفى الشوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

  --مركز المحله الكبرى بملن// عٌشه احمد حسن الشٌخ  --الـتأشٌر:   ، محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان ,  25195421وفً تارٌخ  39168رد ،  سبك لٌده برلم    هاله رشدى ابو السعود شمس الدٌن ، تاجر ف -  273

 --مركز السنطه بملن// عبد المادر دمحم ابو العزم ابو العزم  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25195421وفً تارٌخ  39163فاطمه رمضان ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 --مركز لطور بملن// دمحم سعدون دمحم خضر  --الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  39159محمود شرٌف سعٌد دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 --مركز طنطا بملن// شرٌف سعٌد دره  --الـتأشٌر:   ، شمرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  39176داٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العبد لتجاره الح -  276

 طنطا  --حى الغفران بملن// محمود مرسى مسعود سكٌنه  -شارع ام المرى  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195422خ وفً تارٌ 34184دمحم خالد دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 --ونشاطه مزرعه مواشى  --مركز طنطا بملن// خالد دمحم حامد حجاب  --، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت السودان 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25195422وفً تارٌخ  39175حمدى دمحم عبد هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 السنطه  --بملن// هانى دمحم عبد النبى نعامه -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه 



 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 تعدٌل  25195422وفً تارٌخ  22585صٌدلٌه د / دمحم صالح الدٌن متولى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

طنطا والغائه  --ن// دمحم صالح الدٌن متولى عجالن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله شارع صدلى بمل

 --بجعله الٌـــــوجــــد

تم تعدٌل  25195422وفً تارٌخ  22585صٌدلٌه د / دمحم صالح الدٌن متولى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 طنطا  --دمحم صالح الدٌن متولى عجالن شارع حسن رضوان بملن//  34العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان  25195422وفً تارٌخ  39173وائل دمحم عبد هللا عبد السالم الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 كفر الزٌات  --شارع عصفور بملن// عصام دمحم سٌف العزب  35, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  39169امد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان احمد ح -  282

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع االسكندرٌه الزراعى بملن// دمحم سالمه حسن سالمه واحمد ودمحم محمود ابو لٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  39165عبد هللا صالح عبد الحمٌد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع الحلو مع شارع الفالوجا بجوار مدرسه لاسم امٌن بملن// اسماعٌل دمحم 

 --ه مطعم طنطا  ونشاط --اسماعٌل نصٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  39175الهامى سامى حامد ابراهٌم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

  --مركز لطور بملن// سامى حامد ابراهٌم العطار  --وصف الـتأشٌر:   ، عزبه على عبده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  39174ٌده برلم    سهام جمال دمحم ابو عجٌله ، تاجر فرد ،  سبك ل -  285

 --مركز كفر الزٌات بملن// اٌمن دمحم مصطفى رضوان  -الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195422وفً تارٌخ  34184دمحم خالد دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

  --مركز طنطا بملن// خالد دمحم حامد حجاب  --ٌت السودان ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195422وفً تارٌخ  34184دمحم خالد دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

  --مماوالت حكومٌه  ونشاطه --مركز طنطا بملن// خالد دمحم احمد حجاب  --، له محل رئٌسى بناحٌه مٌت السودان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  39171استودٌو ٌاسر البحرٌه للتصوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 --مركز لطور بملن// محمود السٌد عمر الشاهد  --وصف الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  39165لٌده برلم     عبد هللا صالح عبد الحمٌد االحول ، تاجر فرد ،  سبك -  289

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحلو مع شارع الفالوجا بجوار مدرسه لاسم امٌن بملن// اسماعٌل دمحم اسماعٌل نصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  27472دمحم مسعد دمحم حموده النمورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ابراهٌم السٌد الجمل 

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  25283عبد الصمد عبد الوهاب ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

  --ور بملن// ٌوسف دمحم ٌوسف الشناوى الجنزورى مركز لط --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  25283عبد الصمد عبد الوهاب ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 --رى مركز لطور بملن// ٌوسف دمحم ٌوسف الشناوى الجنزو --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الشٌن 

 --ونشاطه مدشه اعالف 

تم تعدٌل العنوان  25195423وفً تارٌخ  39184هانى دمحم ابراهٌم عبد اللطٌف الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 كفر الزٌات  --شارع سعد زغلول مع شارع صالح الدٌن بملن// هانى دمحم سعد الشٌن  22, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  13329اشرف السٌد احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم ابو شادى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الرٌانٌه 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195423فً تارٌخ و 39185رافت دمحم دمحم محمود المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 مركز كفر الزٌات بملن// سحر صالح رٌاض العربى  --الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  34452دمحم عاطف دمحم عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 زفتى  --ه شارع المصرف سندبسط بملن// على عبد السمٌع حماد الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعل

تم تعدٌل العنوان  25195423وفً تارٌخ  39185نسرٌن نبٌل عبد الرحمن حسٌن عربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 --مركز زفتى بملن// ابراهٌم عبد الفتاح عشماوى صمر  --, وصف الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  39181هشام دمحم فرٌد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

  --مركز زفتى بملن// دمحم فرٌد شرٌف ابراهٌم  --الـتأشٌر:   ، كفر نواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195423وفً تارٌخ  18945خالد دمحم السٌد حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 بنفس العنوان  --، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// غاده فؤاد فاروق ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  39183لدرٌه السٌد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 --كبرى بملن// السٌد احمد لاسم عثمان مركز المحله ال --الـتأشٌر:   ، بلمٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  39178مصطفى دمحم سالمه الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم سالمه الكفراوى  --الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  39179، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه فهٌد عامر الهبٌان  -  352

 --مركز زفتى بملن// خالد عبد الرحمن فرج جرامون  --الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌدى 

تعدٌل العنوان , تم  25195423وفً تارٌخ  39182دمحم عبد هللا متولى متولى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 --مركز السنطه بملن// حمدى توفٌك نصار  --وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  25283عبد الصمد عبد الوهاب ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

مركز لطور بملن// ٌوسف دمحم دمحم ٌوسف الشناوى  --ٌن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / الش

 --ونشاطه خرازه بالستٌن  -الجنزورى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  37379رجب كمال عبدالعزٌز عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 --بنفس العنوان  -نجار وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// جهاد احمد دمحم ال

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  38843نجاح سٌد احمد سٌد احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

  --مركز السنطه بملن// ماٌسه سٌد احمد سٌد احمد جبر  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر مٌت حواى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  38843ر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجاح سٌد احمد سٌد احمد جبر ، تاج -  357

  -ونشاطه مبٌدات زراعٌه  --مركز السنطه بملن// سامى دمحم محمود دمحم محمود  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر مٌت حواى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424 وفً تارٌخ 39195الشحات جبرٌل اسماعٌل ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 --مركز لطور بملن // الشحات جبرٌل اسماعٌل ربٌع  --وصف الـتأشٌر:   ، بتاج 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  39193نجفه بالل مختار ابراهٌم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 طنطا  --حسٌن سامى عبد العظٌم الصفتى شارع احمد ماهر بملن//  18وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  39194سالمه ابو الفتح حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 كفر الزٌات  --شارع فاروق السٌد بملن// ابو الفتح حسٌن عماد  13الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  7478ا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جون فخرى جرجس حن -  311

 --شارع صفوت منصور من محمود سامى البارودى بملن// عبد الستار عرفات االبٌارى  29الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  39187عبد الرحمن ابراهٌم دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 طنطا  --كفره السجن بملن// عماد وامل وجهاد ابراهٌم دمحم ابو العال  -شارع التحرٌر  36وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  39192د ،  سبك لٌده برلم    حازم عٌسى ابراهٌم على ، تاجر فر -  313

 لطور  --الـتأشٌر:   ، شارع لطور المحطه بملن// صبحٌه احمد دمحم حبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  39196ماجد ابراهٌم عبد السالم ابو صالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 --مركز طنطا بملن// زٌنب عوض احمد لفص  --ف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه وص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  39195على سٌد احمد على حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 -- مركز السنطه بملن// مجدى سٌد احمد على حسب هللا --الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  39197حسٌن ابراهٌم الدسولى انور ابراهٌم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 --مركز طنطا بملن// سامٌه عبد الحمٌد محمود ابو طاحون  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  651،  سبك لٌده برلم     كامٌلٌا دمحم دمحم السحٌمً ، تاجر فرد -  317

ونشاطه مكتب مماوالت  -طنطا  --شارع االستاد بجوار مخزن المرافك بملن// اسامه دمحم نصر  26، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / 

 --عامه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  39189م    هانى عمر بٌومى غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  318

 --مركز لطور بملن// دالٌا لطفى احمد عبد المادر  --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  39191مكتب الشب لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 السنطه  --الجالء بملن// عبد الجواد عبد الرازق دمحم الشب  وصف الـتأشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  651كامٌلٌا دمحم دمحم السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 طنطا  --شارع االستاد بجوار مخزن المرافك بملن// اسامه دمحم نصر  26، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  38843جاح سٌد احمد سٌد احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ن -  321

 --مركز السنطه بملن// ماٌسه سٌد احمد سٌد احمد جبر  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / كفر مٌت حواى 

 -ونشاطه بماله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  23314مود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضٌاء الدٌن رضوان مح -  322

ونشاطه تجاره  -شبرا  --أ شارع خلوصى بملن// نادٌه منٌر زكرى بطرس  94وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه 

 --مالبس واحذٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  35256،  سبك لٌده برلم     طه دمحم طه وافى الجربانى ، تاجر فرد -  323

 --مركز كفر الزٌات بملن// الهام دمحم طه وافى الجربانى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  35256طه دمحم طه وافى الجربانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 --وجعله الٌـــــوجـــــد  2519/3/4فى  1422الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل  25195428وفً تارٌخ  34931عز العرب للمماوالت والتجاره واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 --، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع عمر بن عبد العزٌز بملن// احمد دمحم رمضان حبٌب   العنوان , وصف الـتأشٌر: 

 --ونشاطه ورشه الومٌتال 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  39199اٌمن محمود دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 طنطا --ابت بملن// خالد السٌد احمد النحاس شارع حسان بن ث 14الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  34931دمحم عزت احمد عز العرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبد العزٌز بملن// احمد دمحم رمضان حبٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  34931لعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عزت احمد عز ا -  328

ونشاطه  -كفر الزٌات  --شارع شبرا رٌس بملن// على خضر احمد ابو شوشه  8الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه عمار رلم 

 --مكتب مماوالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  39198سبك لٌده برلم    جمال دمحم على ابو الحمد ، تاجر فرد ،   -  329

 --مركز لطور بملن// ورثه خدٌجه دمحم السٌد عابدٌن  --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

عنوان , تم تعدٌل ال 25195428وفً تارٌخ  38545دمحم ابراهٌم عبد المعبود ابراهٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ثان طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع راضى خلف ناٌف عماد بملن// ابراهٌم عبد المعبود ابراهٌم غنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  38657دمحم منٌر زكى النهطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 --ن بجعله بملن// دمحم منٌر زكى النهطاوىالـتأشٌر:   ، تعدٌل المل

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  39255طارق دمحم عبد الحمٌد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 --مركز طنطا بملن// المتولى عبد الغنى المتولى الخواجة  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  39254 السٌد دمحم الحمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ دمحم -  333

 --مركز طنطا بملن// مبروكه ابو الٌزٌد الدسولى الخواجه  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  39255صٌدلٌه د/ حسن حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لطور  --الـتأشٌر:   ، شارع الخلٌج بملن// دمحم عوض دمحم عوض 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  39252دمحم شعبان عبد الغفار شبل شوٌته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 --// عطٌه ذكى عبد النبى عبده مركز كفر الزٌات بملن --وصف الـتأشٌر:   ، الطالبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  8857علً حامد علً ابوعلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم حامد على ابو على 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  39256تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبد الممصود دمحم ابو رواش ،  -  337

 طنطا  --شارع زتونه متفرع من جانبٌه المرشى بملن// حماده ابراهٌم عبد الممصود دمحم ابو رواش  8وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  39253فاتن الحسٌنى دمحم اسماعٌل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 --مركز السنطه بملن// احمد عبد الحمٌد احمد الراعى  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195435وفً تارٌخ  39257بماله منه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 --السنطه بملن// شرٌف نبٌل عبد الخالك المرسًمركز  --السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  22571فهٌم ٌوسف ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

  2515/6/3فى  3436الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  39251اٌمان دمحم السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 --مركز لطور بملن// حسن فرج حسن الطوخى  --الـتأشٌر:   ، دماط 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195451وفً تارٌخ  3251ر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   موسى اسماعٌل نص -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجارة عمارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195451وفً تارٌخ  22569رانٌا مجاهد الحسٌنى زردق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه وتجارة  - 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  تعدل الى مكتب 

 تماوى ومحاصٌل زراعٌه ومحطه فرز وتعبئه جمٌع انواع الخضروات والفاكهه

نشاط , وصف تم تعدٌل ال25195452وفً تارٌخ  27167صفوت عبد الجٌد عبد النبى شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله معمل تعبئه مستحضرات طبٌه فٌما عدا االدوٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 25195452وفً تارٌخ  383حامد انور السٌد الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 رات والغاء مادون ذلنالنشاط بجعله استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195452وفً تارٌخ  27193النمر للمماوالت العامه والمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195452وفً تارٌخ  27193ك لٌده برلم   النمر للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سب -  6

 اضافه نشاط تورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد الكهربائٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195452وفً تارٌخ  29537الدٌب لالجهزه الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 دٌل النشاط بجعله تجاره االجهزه الكهربائٌة والغاء مادون ذلنتع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195452وفً تارٌخ  29537الدٌب لبٌع الحاسبات ومستلزماتها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره االجهزه الكهربائٌة والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195453وفً تارٌخ  9358عبدهللا علً غدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم  -  9

 تعدٌل النشاط بجعله معصره زٌوت نباتٌه والغاء مادون ذلن

, وصف  تم تعدٌل النشاط25195453وفً تارٌخ  4654محمود حلمً محمود المحروله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز الى كامل والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195453وفً تارٌخ  13942دٌنا دمحم حسن الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

رفع المخلفات من المنازل بخصوص هذه تعدٌل النشاط بجعله تنظٌف السجاد والمفروشات والتعالد مع الشركات والمستشفٌات و

 الخدمات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195454وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

ٌر وتجاره الحاصالت الزراعٌه وتصد - 19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعغدا الفمره 

 والصناعات الغذائٌة والصناعات الطبٌه واالدوٌه ومستحضرات التجمٌل ومواد البناء والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195454وفً تارٌخ  38943فؤاد احمد فؤاد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اجهزه محمول جدٌده والغاء مادون ذلنتعدٌل النشاط بجعله بٌع 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195454وفً تارٌخ  6852اشرف السٌد ابراهٌم االخناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر منتجات بالستٌن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195454وفً تارٌخ  32376لٌده برلم   زمزم دمحم حسٌن حبٌبه ، تاجر فرد ،  سبك  -  15

 تعدٌل النشاط بجعله مخبز بلدى الى كامل والغاء مادون ذلن



 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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195454وفً تارٌخ  38944رزق دمحم شحته الحسٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 جعله بٌع اجهزه محمول جدٌده والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط ب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195454وفً تارٌخ  9139احمد فخرالدٌن محمود ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

لنشاط وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه الى ا --19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ماعدا الفمره 

 االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195457وفً تارٌخ  16296احمد عطٌه ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع نتف وتسرٌح كتان وتصدٌر الكتان ومشتماته والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195457وفً تارٌخ  9758ٌده برلم   احمد دمحم علً الشمباري ، تاجر فرد ،  سبك ل -  19

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره منظفات صناعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25195457وفً تارٌخ  15846دمحم نزٌه عبدالمحسن جبر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اط بجعله مزرعه مواشى والغاء مادون ذلنوصف التأشٌر:  تعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195458وفً تارٌخ  12955نادٌه نجاح عبدالرحٌم طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ورشه نجاره مٌكانٌكٌه لتصنٌع باب وشبان والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195458وفً تارٌخ  38932لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد السمٌع سعد حسن س -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع مالبس جاهزه دون المالبس والشارات العسكرٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195458وفً تارٌخ  32661حموده رمضان رمضان كحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

التأشٌر:  اضافه نشاط نسٌج مٌكانٌكى وتصنٌع فوط وتصدٌر الفوط والبرنس واستٌراد االالت وماكٌنات النسٌج والمعدات ولطع 

 الغٌار والخامات وجمٌع مستلزمات االنتاج الخاصه بتشغٌل المنشاه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25195458وفً تارٌخ  15136تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم زٌن العابدٌن الدمرداش ،  -  24

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع مفروشات وتطرٌز دون ما ٌتعلك بالمالبس والشارات العسكرٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459وفً تارٌخ  2261اسامه بسٌونً دمحم بسٌونً ابودهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل الى مكتب استٌراد ما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195459تارٌخ وفً  28966عطٌه السٌد عطٌه دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اضافه نشاط تصنٌع طحٌنه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459وفً تارٌخ  38889رضا الرفاعى فرج على عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 هالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مدشه اعالف دش وخلط االعالف للماشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459وفً تارٌخ  9175ٌاسر نبٌل عبدالرحٌم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ورشه موبٌلٌا والغاء ما دون ذلن

م تعدٌل النشاط , وصف ت25195415وفً تارٌخ  37512حماده حسٌن ابو زٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره لطع غٌار السٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195415وفً تارٌخ  21258دمحم امٌن احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

وتصدٌر المواد الغذائٌة والتوكٌالت التجارٌه  --19لمجموعه وا 6من المجموعه  36تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعدا الفمره 

 وتجاره المواد الغذائٌة ومستلزمات الفنادق والمطاعم والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  33682اشرف دمحم دمحم على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الحبوب والغاء ما دون ذلن التأشٌر:  تعدل الى تجارة



 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 تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  24845سومٌه دمحم عبد العزٌز الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره ادوات نظافه ومستحضرات تجمٌل والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  37965اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاره عبد الفتاح زكرٌا التراوى ، ت -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع وتعبئه وتغلٌف مستحضرات التجمٌل والغاء مادون ذلن

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا25195411وفً تارٌخ  22599سعٌد ابراهٌم دمحم الرفاعى بتن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت وتورٌدات وتركٌب المصاعد والساللم المتحركه مع الجهات الحكومٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  36629ابراهٌم دمحم ابراهٌم البرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اط غسٌل سٌارات الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نش

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  34449طه عبد الهادى على دٌدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25195414وفً تارٌخ  17145ٌده برلم   سناء عبد المجٌد عبد الحمٌد الجعبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  37

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بٌع كاوتش وبطارٌات سٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط 25195414وفً تارٌخ  36822حسن ٌوسف عبد المنصف ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 دٌل النشاط بجعله مخبز الى كامل والغاء مادون ذلن, وصف التأشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195415وفً تارٌخ  18845على احمد على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع كرتون مضلع فٌما عدا اعمال الطباعه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  21599السحٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعد دمحم سلٌمان -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع لتصنٌع منتجات المطاط والكاوتشون وتصدٌر لطع غٌار السٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  34565دمحم طارق على المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدل الى صٌانه وبٌع لطع غٌار اجهزه كهربائٌه والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  23923احمد نجٌب عبد العزٌز العجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اره مستحضرات تجمٌل والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تج

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  32814عاٌده احمد عبدالسالم خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره حداٌد وبوٌات وتصدٌر لوازم الحداٌد والبوٌات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  11891مد العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد سعد حا -  44

وتصدٌر لطع غٌار السٌارات والغاء  --19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعدا الفمره 

 مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  24656رد ،  سبك لٌده برلم   هانى السٌد عبد ربه دمحم على ، تاجر ف -  45

وتجاره المعدات واالالت الزراعٌه   --19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعدا الفمره 

 والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195418وفً تارٌخ  1477م   رٌمون نبٌل توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  46

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب مصوغات ذهبٌه جمله والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25195421وفً تارٌخ  5293سعدالدٌن عبدالهادي مجاهد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 جمله وتصدٌره والغاء مادون ذلنوصف التأشٌر:  تجاره زجاج بال



 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 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195421وفً تارٌخ  9975دعاء دمحم عبدالرحٌم حوام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 تعدٌل النشاط بجعله مماوالت وتشطٌبات وتورٌد حدٌد ومعدات واجهزه كهربائٌة والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25195422وفً تارٌخ  39135المعطى ابو سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان محمود عبد  -  49

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط خلط وتعبئه اعالف الى النشاط االصلى

وصف تم تعدٌل النشاط , 25195423وفً تارٌخ  38367عطٌات عطٌه عبد هللا ابو عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل الشناط بجعله مخبز بلدى سٌاحى والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195423وفً تارٌخ  34452دمحم عاطف دمحم عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع تمطٌع رخام والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25195423وفً تارٌخ  17634ذكى محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل مصطفى  -  52

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع معدات تغلٌف حلوى وخطوط انتاج معجنات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195424وفً تارٌخ  15248امانى رٌاض عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تورٌد مستلزمات طبٌه وتجهٌزات معامل التحالٌل الطبٌه  فٌما عدا االدوٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195424وفً تارٌخ  28642طارق دمحم عبده الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره اكسسوار محمول والغاء مادون ذلن

م تعدٌل النشاط , وصف ت25195428وفً تارٌخ  35256طه دمحم طه وافى الجربانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره حداٌد ولوازم النجاره والدٌكور والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195428وفً تارٌخ  37125خالد على احمد على الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 لغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت حكومٌه وا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195428وفً تارٌخ  38654نجوان دمحم رفعت دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط اٌجار سٌارات خدمه لٌموزٌن وبٌع وشراء واستبدال الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195428وفً تارٌخ  5799بك لٌده برلم   امٌمه صالح الدٌن ٌوسف مهنا ، تاجر فرد ،  س -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز الى كامل والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195435وفً تارٌخ  22571فهٌم ٌوسف ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

وتصدٌر االت زراعٌه ومعدات  19والمجموعه  6من المجموعه  36كتب استٌراد فٌما عدا الفمره التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله م

 والغاء مادون ذلن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 25195451وفً تارٌخ  38977فٌروز احمد سلطان مطحنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39512سامى دمحم عبد الغنى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص



 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

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا25195457وفً تارٌخ  39525دٌنا متولى الحسٌنى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  39524ابراهٌم حسٌن منصور دمحم خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25195458وفً تارٌخ  39542ندا سعد مصطفى شرباش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  33682اشرف دمحم دمحم على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195414وفً تارٌخ  39585مكتبه عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195414وفً تارٌخ  39586البربرى للسٌرامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39153مصطفى عبده دمحم فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39133نى ذره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى بسٌونى بسٌو -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39149دمحم حسن جمعه علوان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  39151ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم محمود عبد اللطٌف مصطف -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39166اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39196ابو صالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد ابراهٌم عبد السالم -  14

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195435وفً تارٌخ  39257بماله منه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38981سبك لٌده برلم     نبٌل احمد احمد جسار ، تاجر فرد ، -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39554انوار عبد الباسط طه المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39556ك لٌده برلم   خالد عبد العزٌز دمحم خزٌم ، تاجر فرد ،  سب -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  39522نادٌه دمحم محمود ابو شارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195457وفً تارٌخ  39528الست جاد حامد السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195457وفً تارٌخ  39532دمحم السٌد دمحم حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39544سعٌد دمحم عامر الجلمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39566نجوى ابراهٌم السٌد على صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195411وفً تارٌخ  39582صالح الدسولى سلٌمان الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم -  24

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  39589احمد عبد الحمٌد دمحم غٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  39157ى شولى دمحم راشد المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عل -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39129احمد دمحم عبد الرازق الكحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  39146عبد اللطٌف بسٌونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195418وفً تارٌخ  39153احمد دمحم عدلى عبد الممصود نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  39175الهامى سامى حامد ابراهٌم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  39192حازم عٌسى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  39253فاتن الحسٌنى دمحم اسماعٌل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  27167صفوت عبد الجٌد عبد النبى شموٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38996سلوى محمود السٌد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  39521مروه فتحى محمود ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  39529براهٌم دمحم الحلوانى ابو كتاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد ا -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  39552كامل سعٌد اخنوخ دوٌسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195415وفً تارٌخ  39559نٌم للنمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب غ -  38

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  39581احمد دمحم عبد هللا دحرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195414وفً تارٌخ  39595سى بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اشرف عبد المهٌمن عٌ -  45

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  39115دمحم عبدالسالم ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39122عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ساره ماهر احمد -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39144هانى دمحم احمد لوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39154ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبد السالم السٌد لندٌ -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195422وفً تارٌخ  34184دمحم خالد دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195423وفً تارٌخ  39184، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم ابراهٌم عبد اللطٌف الشاذلى -  46

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  39256ابراهٌم عبد الممصود دمحم ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195451وفً تارٌخ  38973شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فوزى دمحم محمود الدسولى -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195453وفً تارٌخ  39555سلٌمان عبد الحمٌد سلٌمان عبد الحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39558دمحم وحٌد عبد العزٌز حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195453وفً تارٌخ  39514عفاف عبد المنعم حسن عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص, وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  39545حاتم احمد رمضان حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39545محمود ابراهٌم بدٌوى الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39565شرٌف دمحم ابو الحسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة 25195415وفً تارٌخ  39597ابراهٌم عبد الممصود عبد الحى العالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195415وفً تارٌخ  39599الزناتى صبحى عبد الفتاح الجزاٌرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  39156بسٌونى على دمحم غلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39135حنان حسٌن عبد المنعم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39137صبرٌن خلٌل دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39145بد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ع -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  39189هانى عمر بٌومى غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39191تصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب الشب لالستٌراد وال -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  651كامٌلٌا دمحم دمحم السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38986تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم ابراهٌم السطٌحه ،  -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38988اٌمان محمود عبد الفتاح ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  39525، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل السٌد دمحم النوٌهى  -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  39534حلمى ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39547اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم رمضان عبدالمادر راشد ، ت -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39563اسالم عبد الوهاب دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  39578ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم سٌد احمد الشرلاوى ، تاج -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  39576سلٌم ٌسرى سلٌم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  39112ٌده برلم   هانى جورج عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  25267ثابت الستٌراد وتصدٌر الفاكهه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39156بك لٌده برلم   دمحم عبد الفتاح عبد التواب طوالن ، تاجر فرد ،  س -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195421وفً تارٌخ  39158حازم شولى بسٌونى عبد الرحمن شواطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  39171،  سبك لٌده برلم    استودٌو ٌاسر البحرٌه للتصوٌر ، تاجر فرد -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  39165عبد هللا صالح عبد الحمٌد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  39251اٌمان دمحم السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  38979صٌدلٌه د/ االء دمحم شلٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195451وفً تارٌخ  38985اسماعٌل شرف الدٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على  -  85

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38992سماسم السٌد حسانٌن الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195457وفً تارٌخ  39526احمد دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى  -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  39527محمود عبد الفتاح حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39541الشركسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى حمدى زكرٌا -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39571احمد دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195414وفً تارٌخ  39584رد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احمد عمٌر ، تاجر ف -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39119صٌدلٌه د/ رٌهام دمحم الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195416وفً تارٌخ  39125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالونٌس عبدالعزٌز دمحم الحصرى  -  88

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39131ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39164اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى عبد العزٌز دمحم اسماعٌل ، ت -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  39165عٌد فوزى حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  38999سبك لٌده برلم   وائل زكرٌا السباعى رزق راشد ، تاجر فرد ،   -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39557كرم ابراهٌم عبد الجلٌل شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195453وفً تارٌخ  39513سبك لٌده برلم     همت مصطفى شعبان ٌوسف حبٌشى ، تاجر فرد ، -  94

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39546بسام دمحم عز الدٌن عباس الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39554سبك لٌده برلم   احمد كمال عبدالغفار زهران ، تاجر فرد ،   -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39553تامر السٌد عبدالمادر دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39155بك لٌده برلم   احمد دمحم ٌوسف دمحم على الدٌن ، تاجر فرد ،  س -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39138خالد دمحم عبد المطلب سالم ابو سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  39145سبك لٌده برلم   هانى على سٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،   -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39155احمد دمحم وهب هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  25283،  سبك لٌده برلم   عبد الصمد عبد الوهاب ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد  -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39195على سٌد احمد على حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195424وفً تارٌخ  39197، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن ابراهٌم الدسولى انور ابراهٌم النوبى  -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38981نبٌل احمد احمد جسار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة 25195453وفً تارٌخ  38998اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر السعٌد ابراهٌم بسٌونى المزٌن ، ت -  156

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  32474دمحم خٌرى عبد هللا عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  39531مروه عبد الحلٌم عبد المادر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39555هبه السٌد السٌد ٌونس سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39561عصام العزب محمود غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  39583دمحم محمود السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة 25195414وفً تارٌخ  39588عاطف الشناوى ٌوسف الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39113احمد دمحم دمحم الدسولى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39117دمحم الزعفرانى عبدالفتاح الشبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195416وفً تارٌخ  15615ابراهٌم دمحم عبدالرازق عبدالحلٌم عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 صف التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  39143الدمحمى سامى الدمحمى ابو جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39152منٌر عدلى مسعود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  39175حمدى دمحم عبد هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  39183لدرٌه السٌد احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195435وفً تارٌخ  39254صٌدلٌه د/ دمحم السٌد دمحم الحمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195451وفً تارٌخ  38978وحٌد دمحم فهٌم عبداللطٌف شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38993البشبٌشى لبٌع المنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38994محمود عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39511دعاء احمد السٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  17881عصام على حسن الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39557د جمال محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39569باسم دمحم متولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39572واش دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبحى السٌد ح -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39154السكرى لتجاره اللحوم المجمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39118سعٌد شعالن خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌده ابراهٌم  -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195416وفً تارٌخ  39121سالى على عبدربه مصطفى البنهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  39132جمال عبد المعطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد الدٌن -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39163فاطمه رمضان ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195423وفً تارٌخ  39178 سالمه الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  39179فاٌزه فهٌد عامر الهبٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39195الشحات جبرٌل اسماعٌل ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39551مدحت دمحم عبد العزٌز ابو بلطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  39553وجٌده عبد الباسط طه المتولى ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  39518فرٌد دمحم احمد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: 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 تعدٌل نوع 25195458وفً تارٌخ  39536عبد الناصر احمد عبد الرحمن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  39549صالح اسماعٌل دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  39551دمحم شعبان دمحم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39562على دمحم على غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39593حامد محمود خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39594صٌدلٌه د/ سامح ماهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39115دمحم البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم اشرف ابراهٌم -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195417وفً تارٌخ  39128عبد السالم ابراهٌم عبد السالم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  39141ى عبد المعطى عبد الفتاح عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رشد -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39142احمد السباعى عبد الوهاب هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  28194حماده ابراهٌم دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  39185رافت دمحم دمحم محمود المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39187عبد الرحمن ابراهٌم دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  34931دمحم عزت احمد عز العرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  38974عادل اسماعٌل دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38991جمعه السباعى على مكرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  38997دمحم المهدى محمود دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39515دسولى صبرى الدسولى راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  33811 ابراهٌم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى دمحم -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  2261اسامه بسٌونى دمحم بسٌونى ابو دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  39565س ابراهٌم على عبد الجواد شرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بردٌ -  165

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39575هانى تٌسٌر ابو الٌزٌد ابو سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39155سلوى احمد ابراهٌم التباع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  39114دمحم ابراهٌم سعد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39123ر دمحم شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر نص -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39136سها دمحم محمود دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  39159محمود شرٌف سعٌد دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  39176العبد لتجاره الحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195423وفً تارٌخ  39182دمحم عبد هللا متولى متولى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  38843نجاح سٌد احمد سٌد احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  38975سالم سالم سالم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38982دمحم صبحى عبد الغفار الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38984وى على بدوى سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نج -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39538وصٌفه ابراهٌم اسماعٌل بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39543ر حفالت الفٌدٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المصرى لتصوٌ -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  39567رهام عبد الرحمن عبد المجٌد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39573اروق احمد زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمه ف -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39574خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم عجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195416وفً تارٌخ  39158 الجوهرى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى دمحم -  178

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  39126عصام طلعت عبد الستار عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  39135مان محمود عبد المعطى ابو سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  185

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39165عبد هللا صالح عبد الحمٌد االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39162نجالء دمحم صالح على كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195421وفً تارٌخ  39167عزٌز دمحم صبرى عزٌز الدٌن عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  39169دمحم رمضان احمد حامد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  39198جمال دمحم على ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38995نادٌه دمحم عامر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39559نجالء دمحم عبد الصمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  39515هال ناصر دمحم عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39539نفٌسه محى عبد الهادى  الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25195459وفً تارٌخ  39556شرٌف لتجارة الخردوات ولزازم المطابخ بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  195

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , 25195414وفً تارٌخ  39587مرٌم غالى فرج ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39151احمد فتوح الشحات فتوح عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39152رضا مسعد على الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  39134كٌرلس بهجت صلٌب جرجس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  39147صابر بسٌونى سالم ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195418وفً تارٌخ  39148ابراهٌم ماهر احمد محمود الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  39185نسرٌن نبٌل عبد الرحمن حسٌن عربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  39181هشام دمحم فرٌد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39193نجفه بالل مختار ابراهٌم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  39194سالمه ابو الفتح حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  38976فكرٌه عبدهللا ابراهٌم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38983بثٌنه عبد العال ابو جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38995بطه حمدى زٌن العابدٌن لنابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195454وفً تارٌخ  39523دمحم عبد الرحمن عبد الوهاب العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  39535مصطفى كامل السٌد على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  39537عمرو دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  39568مها رمضان عبد المنعم رمضان السنطٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 الشركة , وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  39585اٌهاب متولى عبد الغفار ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39116سعاد ابو فراج صالح ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39127فاتن حامد مهدى حامد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195421وفً تارٌخ  39161اموره سعد مصطفى الشوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195421وفً تارٌخ  39168هاله رشدى ابو السعود شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195422وفً تارٌخ  39173وائل دمحم عبد هللا عبد السالم الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  39255صٌدلٌه د/ حسن حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38987حسنٌن دمحم البسطوٌسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39552صٌدلٌه د/ دمحم رضا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  39519امل السٌد حلمى السٌد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39535عمرو وجٌه السعٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195459وفً تارٌخ  39555عبدالموجود عبدالعزٌز عبدالموجود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39564طارق ابراهٌم السٌد راكح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  39579دمحم منٌر منصف عبد السالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  39592احمد عبد الفتاح احمد العنانى جوشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 , وصف التأشٌر: خاصالشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39159مصطفى دمحم رضا السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  39124احمد صبحى مصلحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  39139حسٌن دمحم السٌد ابو عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  39155اسماء حسن حسن ابو رٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195412وفً تارٌخ  39172ابو فدان لالدوات الكهربائٌة والحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 خاص نوع الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  39255طارق دمحم عبد الحمٌد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  38985احمد احمد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  38989محمود السٌد على السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39555دمحم احمد احمد صٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  39517سلوى عادل دمحم الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  39533فوزى فوزى عبد الواحد بر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  39548مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف حمدى -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  39558دمحم صالح الدٌن دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  39577السٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد فوزى لطب  -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  39595احمد دمحم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  39111لعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه السٌد عبدالهادى عبدا -  238

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195417وفً تارٌخ  39125الوجٌه للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  8431اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم كمال ابراهٌم سالم الزنارى ، ت -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  39157سماح دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  39174سبك لٌده برلم    سهام جمال دمحم ابو عجٌله ، تاجر فرد ،  -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  39199اٌمن محمود دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195435وفً تارٌخ  39252لٌده برلم    دمحم شعبان عبد الغفار شبل شوٌته ، تاجر فرد ،  سبك -  244

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الدٌب لالجهزه الكهربائٌة   29537تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195452،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: النمر للمماوالت العامه والمصاعد   27193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195452،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: العالمٌه للخدمات المنزلٌه   13942تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال25195453،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: كرٌتى هوم للمماوالت   25453تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195453،  فى تارٌخ :   -  4

 ى: سٌكتور سٌفن  ال 3473تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مسعد السٌد دمحم البربرى   22921تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: مسعد السٌد دمحم البربرى   22921تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: االمل لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه   21258تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: استوب لوس لمستحضرات التجمٌل   37965تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: ام الدنٌا للرحالت   34449الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25195414،  فى تارٌخ :   -  15

الى: االستمرار لالستٌراد والتصدٌر  18385تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415،  فى تارٌخ :   -  11

 والتسوٌك العمارى والمماوالت  

 الى: الورشه الهندسٌه للخراطه   35535ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد25195416،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: مكتب الكواكب للرحالت   7283تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195416،  فى تارٌخ :   -  13

  الى: الفٌروز لمستحضرات التجمٌل  23923تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  14



 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

 الى: اعمار الشرق العمارٌه   39121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الٌــــــوجــــد   1477تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الشادوف للرحالت   12359م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس25195418،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: صٌدلٌه الرضوان   22585تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  18

   الى: براند شوز لتجاره االحذٌه 26658تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: طٌبه فٌد فٌد   39135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: مركز تلوٌن ماضى   12895تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195423،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: مركز تلوٌن ماضى   12895ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك25195423،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: االمل لتدوٌر الممامه   13329تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195423،  فى تارٌخ :   -  23

تلزمات الى: سٌجما مٌدٌكال لتورٌد المس 15248تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195424،  فى تارٌخ :   -  24

 الطبٌه وتجهٌزات معامل التحالٌل الطبٌه  

الى: نٌو ترى برو اي جى الضافات  33588تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195424،  فى تارٌخ :   -  25

 االعالف والمركزات  

 ورشه الثناء للنجاره المٌكانٌكٌه   الى: 38545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  26

الى: تى ام واى لتجاره الحداٌد ولوازم  35256تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  27

 النجاره والدٌكور  

 لتجاره االدوٌه البٌطرٌه  الى: السما  35438تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  28

الى: الشروق لالستٌراد والتصدٌر وتجاره  18133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195435،  فى تارٌخ :   -  29

 مواتٌر السٌارات المستعمله  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25195415، وفى تارٌخ    23742اسامه الحسٌنى امٌن البرعى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25195415، وفى تارٌخ    14996برلم : هانى بلتاجى عبدهللا بلتاجى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 2

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    31895ٌاسر العزب دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم الغاء المركز العام لنمله خارج المحافظه

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    31895ب دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ٌاسر العز   - 4

 تم الغاء المركز العام لنمله خارج المحافظه

تم    25195421، وفى تارٌخ    15512شركة دمحم جابر السٌد كشن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا محو/شطب السجل 

تم    25195421، وفى تارٌخ    27487ٌسرا احمد محمود لطب الجزار وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  15594علً شعبان سلٌمان علً محمود وشرٌكه السٌد شعبان سلٌمان علً محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   25555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195452تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال  25195415وفً تارٌخ   ، 19695من  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه شركة تضا -  2

 جنٌه   1555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195415وفً تارٌخ   ، 19695دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1555550555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصف ال



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25195458وفً تارٌخ  32658دمحم محسن ابراهٌم السٌد فٌاض وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

شٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع ابو بكر الصدٌك بجوار بنن االسكندرٌه بملن// اٌوب ابراهٌم اٌوب العنوان , وصف الـتأ

 -ونشاطه نفس نشاط المركز الرئٌسى  -كفر الزٌات  -احمد موسى 

دٌل العنوان , تم تع 25195415وفً تارٌخ  19695دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ثان طنطا  --شارع راغب باشا بملن/ جماالت عبد الفتاح ابو النجا  65وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  19695دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

بنفس  --مركز طنطا بملن// بشرى عبد الفتاح ابراهٌم الحفناوى  --ع للنشاط بناحٌه حصه شبشٌر وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

 -نشاط المركز الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  19695دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 ثان طنطا  --شارع راغب باشا بملن/ جماالت عبد الفتاح ابو النجا  65له وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجع

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  19695دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بنفس  --ى عبد الفتاح ابراهٌم الحفناوى مركز طنطا بملن// بشر --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه حصه شبشٌر 

 -نشاط المركز الرئٌسى 

تم تعدٌل  25195414وفً تارٌخ  8998شركه الهامى السٌد دمحم العدوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 اول طنطا  --مد السٌد دمحم العدوى شارع المحبه من شارع الحكمه بملن// اح 55العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل  25195414وفً تارٌخ  8998شركه عمرو الدمحمى دمحم عرابى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 طنطا  اول --شارع المحبه من شارع الحكمه بملن// احمد السٌد دمحم العدوى  55العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  8998عمرو الدمحمى دمحم عرابى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 اول طنطا  --شارع المحبه من شارع الحكمه بملن// احمد السٌد دمحم العدوى  55وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  31895كته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر العزب دمحم وشرٌ -  9

 -أ شارع د/ مصطفى الدٌوانس ) معمل السكر سابما ( 16بالعمار رلم  73و 71الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام الى شمه 

 --وبذلن ٌمحى المٌد من السجل  --لصر النٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  31895لعزب دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر ا -  15

أ شارع د/ مصطفى الدٌوانس ) معمل السكر سابما 16بالعمار رلم  73و 71وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام الى شمه 

 --وبذلن ٌمحى المٌد من السجل  --لصر النٌل  -( 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

علً شعبان سلٌمان علً محمود وشرٌكه السٌد شعبان سلٌمان علً محمود ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد  -  1

تم تعدٌل 25195452وفً تارٌخ  15594م   والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برل 19والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره 

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله تربٌه وتجاره النحل ومنتجاته وتعبئه العسل االبٌض  -  2

 19695الح  والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   واالسود وتصدٌر النحل ومنتجاته والمحاصٌل الزراعٌه ومنتجات االلبان والمو

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195415وفً تارٌخ 

دمحم الشحات فرج بدران وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله تربٌه وتجاره النحل ومنتجاته وتعبئه العسل االبٌض  -  3

 19695لمحاصٌل الزراعٌه ومنتجات االلبان والموالح  والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   واالسود وتصدٌر النحل ومنتجاته وا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195415وفً تارٌخ 

لٌدها دمحم عبد المعطى احمد العجمى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركه بجعله مماوالت والغاء مادون ذلن ،  سبك  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195418وفً تارٌخ  27477برلم   

دمحم عبدالمعطى احمد العجمى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركه بجعله مماوالت والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها  -  5

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر: 25195418وفً تارٌخ  27477برلم   

د/ على سعٌد على شمس وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف الى غرض الشركه التصنٌع لدى الغٌر وانتاج وتجاره مستحضرات  -  6

التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه وانتاج وتجاره وتوزٌع وتصدٌر والتصنٌع لدى الغٌر االغذٌه الخاصه واالدوٌه 

ٌطرٌه وخاماتها واللماحات واالمصال البٌطرٌه والمطهرات واضافات االعالف للشركه واالتجار للغٌر وذلن بعد البشرٌه واالدوٌه الب

تم تعدٌل النشاط 25195421وفً تارٌخ  37931الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن من الجهات المختصه ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

الدكتور / على سعٌد على وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف الى غرض الشركه التصنٌع لدى الغٌر وانتاج وتجاره  -  7

مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه وانتاج وتجاره وتوزٌع وتصدٌر والتصنٌع لدى الغٌر االغذٌه الخاصه 

ماتها واللماحات واالمصال البٌطرٌه والمطهرات واضافات االعالف للشركه واالتجار للغٌر واالدوٌه البشرٌه واالدوٌه البٌطرٌه وخا

تم 25195421وفً تارٌخ  37931وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن من الجهات المختصه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

عٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله بٌع اسفنج ومراتب سوست والغاء مادون ذلن ،  محمود ٌوسف محمود دمحم  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195435وفً تارٌخ  35158سبك لٌدها برلم   

تب سوست والغاء مادون ذلن ،  محمود ٌوسف محمود دمحم عٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط بجعله بٌع اسفنج ومرا -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195435وفً تارٌخ  35158سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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 تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195454وفً تارٌخ  18568عصام دمحم حسب النبى حسن الجبار وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 25195423وفً تارٌخ  347سعد سعد عرفه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 سٌطةب

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195423وفً تارٌخ  347رضا محمود محمود كوته وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195423وفً تارٌخ  347رضا محمود محمود كوته وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 طةالتأشٌر: توصٌة بسٌ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195423وفً تارٌخ  347رضا محمود محمود كوته وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة25195423وفً تارٌخ  347سٌف كٌم ، سبك لٌدها برلم    -  6

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركه الهامى السٌد دمحم  8998شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195414،  فى تارٌخ :   -  1

 العدوى وشرٌكه

الى: دمحم عبد المعطى احمد  27477الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   25195418،  فى تارٌخ :   -  2

 العجمى وشرٌكه

الى: الدكتور / على سعٌد  37931شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195421،  فى تارٌخ :   -  3

 على وشركاه

 الى: سعد سعد عرفه وشركاه 347الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   25195423،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: سعد سعد عرفه وشركاه 347شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195423،  فى تارٌخ :   -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ضم الى عضوٌه الشركه / عمرو نادى عبد هللا دمحم سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منضم ـــــ كما ضم الى عضوٌه  -  1

الماهره شرٌن متضامن منضم ، كما ضم  28211565151911رلم لومى  1982/11/6الشركه / دمحم امٌن دمحم رشاد مولود فى 

الماهره شرٌن  27912535155631رلم لومى  1979/12/3 سرحان مولود فى الى عضوٌه الشركه / عماد نادى عبد هللا دمحم

 28251255155456رلم لومى  1982/1/25متضامن منضم ، كما ضم الى عضوبه الشركه / عاصم نادى عبد هللا دمحم مولود فى 

رلم ،  1964/8/25لود فى الملٌوبٌه شرٌن متضامن منضم ، كما ضم الى عضوٌه الشركه / نجوى خلٌل منٌب عبد الرحمن مو

 18511برلم       25195458تارٌخ : 



 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

 26458258855155ضم الى عضوٌه الشركه / عمرو نادى عبد هللا دمحم سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لومى  -  2

دمحم عرٌبى وعبد  خالد عزت محمود مصباح و ابراهٌم السعٌد -شرٌكه متضامنه منضمه ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه كال من :

المغنى اسماعٌل سعد السنٌطى واحمد السعٌد دمحم عرٌبى واستلم جمٌعهم كافه حمولهم تجاه الشركه وتخالصوا ــــ كما تعدل حك 

لهما االداره والتولٌع بجعله من الناحٌه المالٌه واالدارٌه لعمرو نادى عبد هللا دمحم سرحان ودمحم امٌن دمحم رشاد مجتمعان او منفردان و

 18511برلم       25195458الحك فى تمثٌل الشركه وفى التولٌع على كافه المستندات الخاصه بالشركه والتولٌع ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / عمرو نادى عبد هللا دمحم سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نٌابه عن الشركه امام كافه  -  3

وابرام التعالدات باسم الشركه ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى اتخاذ المرارات الالزمه ولهم  الجهات الحكومٌه والغٌر الحكومٌه

الحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات وفتح واغالق الحسابات فى كافه البنون فى جمهورٌه 

تولٌع على عمود شراء وبٌع اصول وسٌارات الشركه على عمود الرهن مصر العربٌة او خارجها فى التولٌع نٌابه عن الشركه وال

 18511برلم       25195458وااللتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه من البنون والشركات ، تارٌخ : 

السٌد / ربٌع مبرون دمحم ضم السٌد / تامر احمد دمحم عفٌفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كما خرج من عضوٌه الشركه  -  4

 34515برلم       25195459راضى الصعٌدى من عضوٌه الشركه واستلم كافه مستحماته وتخالص ، تارٌخ : 

ضم السٌد / تامر احمد دمحم عفٌفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كما خرج من عضوٌه الشركه السٌد / ربٌع مبرون دمحم  -  5

 34515برلم       25195459واستلم كافه مستحماته وتخالص ، تارٌخ : راضى الصعٌدى من عضوٌه الشركه 

دمحم الشحات السٌد فرج بدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها موكله للطرفٌن مجتمعٌن او  -  6

وبعنوانها وٌحك لهم التعامل مع البنون ، منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه ومن اغراضها 

 19695برلم       25195415تارٌخ : 

دمحم الشحات السٌد فرج بدران  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها موكله للطرفٌن مجتمعٌن او  -  7

اغراضها وبعنوانها وٌحك لهم التعامل مع البنون ،  منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه ومن

 19695برلم       25195415تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / احمد السٌد دمحم العدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منضم ــــ كما خرج من عضوٌه الشركه /  -  8

ــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / الهامى عمرو الدمحمى دمحم عرابى واستلم كافه حموله تجاه الشركه وتخالص ــ

 8998برلم       25195414السٌد دمحم العدوى واحمد السٌد دمحم العدوى مجتمعٌن او منفردٌن بنفس الصالحٌات السابمه ، تارٌخ : 

ـــ كما خرج من عضوٌه الشركه / ضم الى عضوٌه الشركه / احمد السٌد دمحم العدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منضم ـ -  9

عمرو الدمحمى دمحم عرابى واستلم كافه حموله تجاه الشركه وتخالص ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / الهامى 

 8998رلم   ب    25195414السٌد دمحم العدوى واحمد السٌد دمحم العدوى مجتمعٌن او منفردٌن بنفس الصالحٌات السابمه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / احمد السٌد دمحم العدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  منضم ــــ كما خرج من عضوٌه الشركه  -  15

/ عمرو الدمحمى دمحم عرابى واستلم كافه حموله تجاه الشركه وتخالص ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌكٌن / الهامى 

 8998برلم       25195414عدوى واحمد السٌد دمحم العدوى مجتمعٌن او منفردٌن بنفس الصالحٌات السابمه ، تارٌخ : السٌد دمحم ال

دمحم عبدالمعطى احمد العجمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ــــــــ خرج من عضوٌه الشركه / هٌثم عباس ابراهٌم االعصر  -  11

كما تعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / دمحم عبدالمعطى احمد العجمى و دمحم العماد وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه ــــ 

 27477برلم       25195418عماد الدٌن العماد الشاذلى مجتمعٌن ومنفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ــ خرج من عضوٌه الشركه / هٌثم عباس ابراهٌم االعصر دمحم عبدالمعطى احمد العجمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ــــــ -  12

وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه ــــ كما تعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / دمحم عبدالمعطى احمد العجمى و دمحم العماد 

 27477برلم       25195418عماد الدٌن العماد الشاذلى مجتمعٌن ومنفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌه  -  13

شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محمود كوته للوفاه الى  3الشركه عدد 

تعالى ـــــ وتعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى مجتمعٌن رحمه هللا 

 347برلم       25195423او منفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 



 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

و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌه  ضم الى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  14

شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محمود كوته للوفاه الى  3الشركه عدد 

الفرماوى مجتمعٌن رحمه هللا تعالى ـــــ وتعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم 

 347برلم       25195423او منفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌه  -  15

خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محمود كوته للوفاه الى شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما  3الشركه عدد 

رحمه هللا تعالى ـــــ وتعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى مجتمعٌن 

 347برلم       25195423او منفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌه ضم ال -  16

شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محمود كوته للوفاه الى  3الشركه عدد 

تولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى مجتمعٌن رحمه هللا تعالى ـــــ وتعدل بند االداره وال

 347برلم       25195423او منفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

ه ضم الى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌ -  17

شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محمود كوته للوفاه الى  3الشركه عدد 

رحمه هللا تعالى ـــــ وتعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى مجتمعٌن 

 347برلم       25195423الختصاصات السابمه ، تارٌخ : او منفردٌن بنفس ا

ضم الى عضوٌه الشركه / فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ــــ كما ضم الى عضوٌه  -  18

ود كوته للوفاه الى شركاء موصٌن مذكور اسمهم بعمد التعدٌل ـــــ كما خرج من عضوٌه الشركه / رضا محمود محم 3الشركه عدد 

رحمه هللا تعالى ـــــ وتعدل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن / سعد سعد عرفه حٌد و فاطمه الفرماوى دمحم الفرماوى مجتمعٌن 

 347برلم       25195423او منفردٌن بنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14613برلم       25195451، تارٌخ :  2273  2522/57/35ابوالٌزٌد عبدالعزٌز احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  1

 25514برلم       25195451، تارٌخ :  2258  2524/52/15عبد العزٌز صابر عبد العزٌز الشورى  سارى حتى  -  2



 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

 3251برلم       25195451رٌخ : ، تا 2253  2513/54/17 -موسى اسماعٌل نصر الوكٌل  ج  -  3

 3251برلم       25195451، تارٌخ :  2254  2523/54/17موسى اسماعٌل نصر الوكٌل  سارى حتى  -  4

 15684برلم       25195451، تارٌخ :  2264  2521/53/22مصطفً عباس رمضان الشبٌنً  سارى حتى  -  5

 17346برلم       25195452، تارٌخ :  2285  2523/4/11موسى سٌد احمد عوض حجازى  سارى حتى  -  6

 17452برلم       25195452، تارٌخ :  2358  2523/4/15عاطف دمحم نصر ابو الغٌط  سارى حتى  -  7

 14525برلم       25195452، تارٌخ :  2287  2522/5/7عماد السعٌد عوض عثمان  سارى حتى  -  8

 11816برلم       25195452، تارٌخ :  2284  2521/8/14ى سعٌد دمحم محمود رزق  سارى حت -  9

 17928برلم       25195452، تارٌخ :  2359  2523/6/5عبد الوهاب عبد الممصود عبد هللا مبارن  سارى حتى  -  15

 25191برلم       25195452، تارٌخ :  2315  2523/2/26عصام الدٌن محمود دمحم محمود الكٌال  سارى حتى  -  11

برلم       25195452، تارٌخ :  2296  2523/12/11مكتب رحالت احمد لاسم عبد الشافى عجٌمى  سارى حتى  -  12
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 14525برلم       25195452، تارٌخ :  2288  2523/15/27عماد السعٌد عوض عثمان  سارى حتى  -  13

 7474برلم       25195453، تارٌخ :  2313  2525/1/3دمحم السٌد احمد السٌد رجب  سارى حتى  -  14

 13942برلم       25195453، تارٌخ :  2335  2522/4/26دٌنا دمحم حسن الصفطى  سارى حتى  -  15

 2529برلم       25195453، تارٌخ :  2325  2522/11/4روحٌه دمحم ابراهٌم عطا  سارى حتى  -  16

 19555برلم       25195453، تارٌخ :  2355  2523/15/27اٌمن صبحى رمضان احمد  سارى حتى  -  17

 19576برلم       25195453، تارٌخ :  2317  2523/12/19عماد الدمحمى ابراهٌم عمران  سارى حتى  -  18

 5721برلم       25195453، تارٌخ :  2331  2524/4/22نادر عبدالمنجى عبدالسمٌع نصار  سارى حتى  -  19

 25735برلم       25195453، تارٌخ :  2351  2524/4/15ابو الٌزٌد شعبان  سارى حتى دولت عبدالمنعم  -  25

 12535برلم       25195453، تارٌخ :  2343  2521/9/14احمد رمضان عٌد دمحم كامل  سارى حتى  -  21

 4651برلم       25195454، تارٌخ :  2375  2523/11/11عبدالرؤف دمحم عبدالفتاح العشري  سارى حتى  -  22

 25745برلم       25195454، تارٌخ :  2374  2524/4/15ابراهٌم دمحم السٌد الكتامى  سارى حتى  -  23

 831برلم       25195454، تارٌخ :  2371  2517/4/17السٌد دمحم السٌد خضٌر  سارى حتى  -  24

 831برلم       25195454 ، تارٌخ : 2372  2522/4/17السٌد دمحم السٌد خضٌر  سارى حتى  -  25

 18638برلم       25195454، تارٌخ :  2356  2523/9/3دعاء الراعى عطٌه السٌسى  سارى حتى  -  26

 14683برلم       25195454، تارٌخ :  2379  2522/8/7دمحم دمحم عٌد شاهٌن  سارى حتى  -  27

 5735برلم       25195454، تارٌخ :  2357  2524/4/23مسعد جوده عوض النجار  سارى حتى  -  28

 3517برلم       25195456، تارٌخ :  1486  2523/6/1مرفت محمود عبدالحمٌد فراج  سارى حتى  -  29



 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

 25815   برلم    25195457، تارٌخ :  2395  2524/4/22فتحى فتحى عثمان على  سارى حتى  -  35

 8156برلم       25195457، تارٌخ :  2395  2525/3/25خالد زكرٌا كٌالنى لته  سارى حتى  -  31

 4157برلم       25195457، تارٌخ :  2396  2523/8/13عبدالرازق دمحم حلمً عبدالرازق شعبان  سارى حتى  -  32

 25569برلم       25195457، تارٌخ :  2454  2524/4/3منى احمد السٌد دمحم الحداد  سارى حتى  -  33

 5291برلم       25195457، تارٌخ :  2393  2524/2/21احمد عبدالسالم عبدهللا المنسً  سارى حتى  -  34

 5291برلم       25195457، تارٌخ :  2393  2524/2/21مكتب المنسى لالستٌراد والتجاره  سارى حتى  -  35

 5291برلم       25195457، تارٌخ :  2393  2524/2/21سارى حتى   مكتب المنسً لالستٌراد -  36

 25597برلم       25195457، تارٌخ :  2455  2524/2/17والء السٌد ابو المكارم ضبش  سارى حتى  -  37

 5775برلم       25195457، تارٌخ :  2387  2524/4/29دعاء ابراهٌم دمحم غنٌم  سارى حتى  -  38

 4141برلم       25195458، تارٌخ :  2416  2523/8/17امل دمحم بسٌونً  سارى حتى صالح ك -  39

 11245برلم       25195458، تارٌخ :  2435  2521/6/2احمد سمٌر صابر ابوزٌد مهنى  سارى حتى  -  45

 1555لم   بر    25195458، تارٌخ :  2424  2522/8/25مصطفً فتح الباب مصطفً فرج هللا  سارى حتى  -  41

 3473برلم       25195458، تارٌخ :  2425  2523/5/27نادٌه جرجس بدٌر تادرس  سارى حتى  -  42

 5336برلم       25195459، تارٌخ :  2449  29/3/2524جمال على ابوالعال احمد  سارى حتى  -  43

 17881برلم       25195459، تارٌخ :  2468  2523/56/52عصام على حسن الزغل  سارى حتى  -  44

 19519برلم       25195459، تارٌخ :  2454  2523/15/23افراج البندارى دمحم المرضاوى  سارى حتى  -  45

 25172برلم       25195459، تارٌخ :  2471  2524/52/25محٌى دمحم دمحم البهى  سارى حتى  -  46

 15851برلم       25195459، تارٌخ :  2458  2522/12/54نٌره سالمه دمحم دمحم االشطوخى  سارى حتى  -  47

 14838برلم       25195459، تارٌخ :  2475  2522/58/35دمحم عبدالنبى ابراهٌم دمحم جاد الرب  سارى حتى  -  48

 13188برلم       25195459، تارٌخ :  2455  2517/52/57 -النجار لالستٌراد والتصدٌر  ج  -  49

 13877برلم       25195459، تارٌخ :  2476  2522/54/18تٌراد والتصدٌر  سارى حتى البدرى لالس -  55

 18561برلم       25195415، تارٌخ :  2492  2523/6/17دمحم دراز عبد المطلب ابو العال دراز  سارى حتى  -  51

 12785برلم       25195415، تارٌخ :  2551  2521/12/13اسامه دمحم فرج احمد فرج  سارى حتى  -  52

 19714برلم       25195415، تارٌخ :  2513  2524/1/8احمد ماهر دمحم عمٌله  سارى حتى  -  53

 25282برلم       25195415، تارٌخ :  2486  2524/3/9هبه مرزوق على عمر اغا  سارى حتى  -  54

 25282برلم       25195415، تارٌخ :  2486  2524/3/9اغا لتجاره السٌارات  سارى حتى  -  55

 4688برلم       25195415، تارٌخ :  2559  2523/11/18عنتر سعد حامد شوشه  سارى حتى  -  56



 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

 4165برلم       25195411، تارٌخ :  2531  2523/8/17مجدي ابراهٌم دمحم مصطفً نصار  سارى حتى  -  57

 4165برلم       25195411، تارٌخ :  2531  2523/8/17نصار لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  58

 5481برلم       25195411، تارٌخ :  2523  2524/3/25اشرف دمحم عبدالمجٌد بسٌونً  سارى حتى  -  59

 6715برلم       25195411، تارٌخ :  2532  2519/15/1ابورٌه زكً ابوالفتوح ابورٌه  سارى حتى  -  65

 9474برلم       25195411، تارٌخ :  2527  25259/28امال رمضان دمحم شاهٌن  سارى حتى  -  61

 1برلم       25195411، تارٌخ :  2524  2521/12/24على حسن سٌد تسن  سارى حتى  -  62

 6177برلم       25195411، تارٌخ :  2518  2519/6/29دمحم راضً ابراهٌم زاٌد  سارى حتى  -  63

 14335برلم       25195414، تارٌخ :  2546  2523/12/4كرٌم مجاهد على مجاهد سراج الدٌن  سارى حتى  -  64

 16918برلم       25195414، تارٌخ :  2555  2523/3/7عادل صابر عزٌز جرجس  سارى حتى  -  65

 5593برلم       25195414، تارٌخ :  2535  2524/4/5مر  سارى حتى احمد فاروق دمحم السٌد عا -  66

 17145برلم       25195414، تارٌخ :  2555  2523/3/26سناء عبد المجٌد عبد الحمٌد الجعبٌرى  سارى حتى  -  67

 17997   برلم    25195414، تارٌخ :  2545  2523/6/12باسم ٌاسٌن عبد العزٌز السٌد فٌاض  سارى حتى  -  68

 18845برلم       25195415، تارٌخ :  2563  2523/9/26على احمد على حجازى  سارى حتى  -  69

 1635برلم       25195415، تارٌخ :  2586  2522/9/2دمحم ونٌس كامل على بلٌكع  سارى حتى  -  75

 14433برلم       25195415، تارٌخ :  2561  2522/7/3السعٌد سعد دمحم الحنفى  سارى حتى  -  71

 3476برلم       25195415، تارٌخ :  2573  2518/5/28سامٌه رشوان دمحم فاضل  سارى حتى  -  72

 3476برلم       25195415، تارٌخ :  2574  2523/5/26سامٌه رشوان دمحم فاضل  سارى حتى  -  73

 21599برلم       25195415ٌخ : ، تار 2559  2524/5/18مسعد دمحم سلٌمان السحٌتى  سارى حتى  -  74

 18385برلم       25195415، تارٌخ :  2577  2523/7/25جمال حسن السٌد الكوش  سارى حتى  -  75

 12295برلم       25195415، تارٌخ :  2565  2521/15/12ابراهٌم مصطفى دمحم رشٌدى  سارى حتى  -  76

 12418برلم       25195415، تارٌخ :  2584  2521/15/24ابوالفتوح للمحمول  سارى حتى  -  77

 5555برلم       25195416، تارٌخ :  2611  2519/53/29عائشه احمد حسن البهلول  سارى حتى  -  78

 5555برلم       25195416، تارٌخ :  2612  2524/53/29عائشه احمد حسن البهلول  سارى حتى  -  79

برلم       25195416، تارٌخ :  2658  2523/54/57ار السٌارات  سارى حتى الخطٌب لتجاره واستٌراد لطع غٌ -  85
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 25638برلم       25195416، تارٌخ :  2658  2523/54/57مصطفى احمد حسٌن احمد الخطٌب  سارى حتى  -  81

 25638م   برل    25195416، تارٌخ :  2657  2523/54/57مصطفى احمد حسٌن احمد الخطٌب  سارى حتى  -  82



 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

برلم       25195416، تارٌخ :  2657  2523/54/57الخطٌب لتجاره واستٌراد لطع غٌار السٌارات  سارى حتى  -  83
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 5412برلم       25195416، تارٌخ :  2591  2524/53/12دمحم خاطر الحسٌنى خاطر  سارى حتى  -  84
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 2281برلم       25195417، تارٌخ :  2659  2517/12/5حنان دمحم على حسن المدنى  سارى حتى  -  87
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 17374برلم       25195417، تارٌخ :  2622  2523/4/14دمحم شولى دمحم زمزم  سارى حتى  -  89

 4946   برلم    25195417، تارٌخ :  2636  2524/1/4احمد سامى دمحم شبانه  سارى حتى  -  95

 21525برلم       25195417، تارٌخ :  2628  2524/5/12جمعه موسى بسٌونى بلتاجى  سارى حتى  -  91
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 15648برلم       25195421، تارٌخ :  2755  2522/11/25عامر مصطفى عبد العاطى سمن  سارى حتى  -  154

 8261برلم       25195421، تارٌخ :  2735  2525/4/8زٌنب دمحم عبدالفتاح الحنفً  سارى حتى  -  155
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 14723م   برل    25195421، تارٌخ :  2725  2522/8/13دمحم مصطفى عبدالممصود عبدالمعطى  سارى حتى  -  159



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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