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 141161برلم  24104142، ليد فى  44444.444،   مشيره اسماعيل عبدالواحد ابراهيم وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  1

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : كفرالزيات شارع الشيخ عمر بملن دمحم عبدالحليم امين الشوربجى

عن مكتب رحالت ،  141111برلم  24104144، ليد فى  5444.444رحاب عكاشه دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ايده عبدالمادر عثمان سالمبجهة : شونى بملن/ع

عن مكتب  141101برلم  24104141، ليد فى  14444.444سالم تاج الدين سالم السيد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شارع خالد لاسم العجيزى بملن/دمحم دمحم السيد فهمى 21رحالت ، بجهة : 

 141100برلم  24104141، ليد فى  144444.444ماله ،   ايهاب فارس عبدالعظيم رسالن نصير  ، تاجر فرد ، رأس -  4

 حاره عبدالجواد بملن/حسن ابراهيم ابوالسعود 3عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن  141121برلم  24104114، ليد فى  14444.444سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 فر خضر بملن طلعت توفيك حسن عوضمزرعه ارانب ، بجهة : ك

عن اسمده ورليه  141134برلم  24104114، ليد فى  5444.444السحيتى للتنميه الزراعيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ومخصبات زراعيه ومبيدات وبذور زراعيه ومبيدات صحه عامه ، بجهة : الجميزه ملن راندا ابراهيم عوض وهيب

 141140برلم  24104111، ليد فى  1444.444حميد موسى عبدالحميد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا عبدال -  1

 عن كافيه ، بجهة : زفتى ش ابوالحسايب بملن محمود عبداللطيؾ مصلحى ابوسريه

عه مواشى ، عن مزر 141144برلم  24104111، ليد فى  24444.444سعد مسعد سعد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بجهة : كتامه بملن/ مسعد سعد ابراهيم عالم

عن مزرعه  141156برلم  24104114، ليد فى  54444.444احمد صديك احمد ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 تربيه مواشى ، بجهة : مسجد وصيؾ بملن هيثم يحيى احمد ؼطاس

عن  141161برلم  24104115، ليد فى  12444.444رأس ماله ،  اسالم عصام عثمان محمود دمحم  ، تاجر فرد ،  -  14

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : زفتى شارع سعد زؼلول ملن/ممدوح مصطفى ابوزهره

عن  141114برلم  24104115، ليد فى  14444.444شريؾ عادل عبدالكريم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لن/جمال احمد اسماعيل حسنمكتب رحالت ، بجهة : اخناواى م

عن ورشه لحام  141104برلم  24104116، ليد فى  544.444تهانى على دمحم على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 كهرباء ، بجهة : السنطه البلد بملن حمدى احمد الدسولى الهش

عن استيراد  141103برلم  24104116، ليد فى  544444.444احمد المطب دمحم البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 وتصدير الوميتال وخامتهاّ ، بجهة : شمرؾ ملن خالد يحى محمود عبدالصمد 10والمجموعه  6من المجموعه  36فيما عدا الفمره 

 عن مزرعه 141043برلم  24104116، ليد فى  144444.444وليد طه سليمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن بملن فاروق وليد طه سليمان داود

عن تشكيل  141016برلم  24104111، ليد فى  14444.444عالء سعيد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 سالمهبالستين ، بجهة : لحافه الؽفران الطريك السريع خلؾ ميزان بسكول االتحاد بملن دمحم سعيد دمحم 
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عن  141031برلم  24104111، ليد فى  12444.444عمر فتحى رجب احمد عميله حصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مصنع بويات ، بجهة : الفرستك ملن اسماء مصطفى عبدالؽنى نعيم

عن مزرعه  141044برلم  24104121، ليد فى  254444.444مزرعه بكر للمواشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مواشى ، بجهة : ابوسريه سندبسط ملن على عبداللطيؾ مصلحى ابوسريه

 141013برلم  24104124، ليد فى  25444.444عبدالفتاح عبدالعزيز سيد احمد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن انتاج مستلزمات النحل والمحاصيل الزراعيه ، بجهة : شبشير الحصه ملن عبدالعزيز سيد احمد الشامى

عن مصنع  141010برلم  24104124، ليد فى  54444.444،  السيد دمحم ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  10

 اول طريك اخناواى ملن السيد دمحم ابراهيم السيد واعر -بالستين ، بجهة : طنطا 

عن ورشه صيانه  141001برلم  24104125، ليد فى  5444.444ناهد النشار دمحم حواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ار ملن/محمود حسن باللماكينات رى ، بجهة : ابي

عن مخبز  141006برلم  24104125، ليد فى  12444.444عماد عبدالفتاح امام المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع عباس العماد بملن ابراهيم عطيه جمال الدين 4وحلوانى ، بجهة : طنطا 

عن مركز  140451برلم  24104120، ليد فى  12444.444 نجالء احمد السيد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  22

تنميه مهارات الطفل فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص االزمه ، بجهة : العايشه بملن سمير عبداللطيؾ 

 عبداللطيؾ الشناوى

عن  140461برلم  24104134فى ، ليد  144444.444ضحى عزالرجال المنسوبى االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 تجاره مالبس واكسسوار حريمى ، بجهة : كفر عصام البلد بملن احمد دمحم ابراهيم عباس

 140403برلم  24104131، ليد فى  5444.444مصطفى عبدالممصود عبدالبارى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 دالممصود عبدالبارى عبدالعالعن بماله ، بجهة : كفر كالالباب ملن/ عاطؾ عب

عن  141154برلم  24104141، ليد فى  154444.444حسن ابراهيم دمحم احمد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مكتب تشؽيل سيارات ، بجهة : زفتى ش البحر عزبه ديب ملن ابراهيم دمحم احمد الشرلاوى

عن شراء وبيع  141161برلم  24104141، ليد فى  14444.444، رأس ماله ،  اعمار المرشدى للعمارات  ، تاجر فرد  -  26

 وبناء وتاجير عمارات ، بجهة : كفر الزيات ش طلعت حرب بملن ريهام اسماعيل دمحم دياب

عن  141114برلم  24104142، ليد فى  64444.444اسالم محمود دمحم محمود دمحم المش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 جاره حمص وحلويات ، بجهة : ميدان السيد البدوى بملن/فريد حسنين عبدالمنعم صمرت

عن  141114برلم  24104142، ليد فى  64444.444اسالم محمود دمحم محمود دمحم المش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مرتجاره حمص وحلويات ، بجهة : ميدان السيد البدوى بملن/فريد حسنين عبدالمنعم ص

عن مطعم فول  141441برلم  24104143، ليد فى  54444.444دمحم سامى عبدالؽفار شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ش على مبارن ملن حسن دمحم سيد عبدالعاطى  5وفالفل ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن مطعم فول  141441برلم  24104143فى  ، ليد 54444.444دمحم سامى عبدالؽفار شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 وفالفل ، بجهة : كفر كال الباب بملن/ سامى عبدالؽفار شعير ونشاطه استيراد وتصدير

عن مطعم كشرى ،  141105برلم  24104141، ليد فى  24444.444كشرى نيو درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 علمين ملن مجدى ابراهيم دمحم مصطفى نصارش كفر عصام مع نادى الم 61 -بجهة : طنطا 

عن  141115برلم  24104140، ليد فى  54444.444محمود دمحم البهى محمود سالم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

ن سعيد منوؾ بمل-تجاره مواد ؼذائيه والحاصالت الزراعيه وتوريدات ، بجهة : الدلجمون ش نور االسلم متفرع من السكه الحديد 

 دمحم ابراهيم حموده
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عن تجاره  141125برلم  24104114، ليد فى  15444.444نعيم عماد نعيم بالى جورجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مستحضرات تجميل واالكسسوارات ، بجهة : شارع على مبارن مع االشول بملن/ رضا لدسى رزق

عن تجاره  141154برلم  24104114، ليد فى  144444.444س ماله ،  زكى دمحم زكى االشعل  ، تاجر فرد ، رأ -  34

 عطور وادوات تجميل ، بجهة : كفر عصام البلد بملن احمد السيد ابراهيم عبدالسميع

عن  141116برلم  24104116، ليد فى  21444.444محمود عبدالعظيم عبدالحى مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 كفر عنان بملن عبده مصطفى عبدالوكيل لنبر-جده الشركسى -ب ، بجهة : زفتى تجاره اعالؾ وحبو

عن بيع  141111برلم  24104115، ليد فى  25444.444الشيماء على دمحم دمحم الشلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 حدايد ، بجهة : كفور بلشاى بملن طه دمحم احمد دمحم سلطان

عن تجاره  141101برلم  24104116، ليد فى  5444.444يار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فوده لتجاره لطع ؼ -  31

 شفا بملن نها دمحم مصطفى شحاته-لطع ؼيار واكسسوارت السيارات ، بجهة : عزبه البهوتى 

 141012برلم  24104111، ليد فى  1444444.444عبدالحى البندارى عبدالحى البندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عن مكتب استثمار عمارى ، بجهة : كنيسه دمشيت بملن فتحيه بسطامى سليمان شعبان

عن  142111برلم  24104111، ليد فى  254444.444ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 جيهه عبدالحميد على كسابتوريدات عموميه ومستلزمات مياه ، بجهة : شبرا اليمن ملن و

عن  142111برلم  24104111، ليد فى  254444.444ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 توريدات عموميه ومستلزمات مياه ، بجهة : شبرا اليمن ملن وجيهه عبدالحميد على كساب ونشاطه صناعه مالبس جاهزه

عن حدايد  141044برلم  24104121، ليد فى  14444.444مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه خميس فهيم  -  41

 وبويات ، بجهة : اشناواى بملن/ رضا رمضان عبدالفتاح العطار

عن االستيراد  141061برلم  24104122، ليد فى  544444.444عمر دمحم عبدالمادر سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

والتصدير لمطع ؼيار السيارات والمحاصيل الزراعيه والمعدات الزراعيه  6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه  فيما عدا

 واللوادر والحفارات ، بجهة : زفتى االسعاؾ بملن/ ام دمحم السيد السباعى فرن

عن  141066برلم  24104122فى  ، ليد 34444.444عبدالحميد محمود عبدالحميد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 عبدالحى بملن/ محمود عبدالحميد احمد الجندى--مكتب رحالت وتاجير السيارات ، بجهة : دلبشان 

عن معمل تفريخ  140443برلم  24104125، ليد فى  14444.444محمود دمحم على الخياط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 طواب بجوار ماكينه المياه من ابن الفارض بملن/ناديه ابراهيم متولىشارع ال 14، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  140441برلم  24104125، ليد فى  25444.444اسالم الرفاعى ابراهيم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مكتب تصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : كفر الباجه بملن/ نوال عامر دمحم صبره

عن مكتب  140415برلم  24104125، ليد فى  14444.444د دمحم دمحم الؽريب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جيهان احم -  46

 رحالت ، بجهة : طوخ مزيد بملن العزب السيد العزب نصار

عن مطعم ،  140436برلم  24104121، ليد فى  54444.444سمير كمال دمحم احمد الوكيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بجهة : زفتى شارع درب المعمل امام التامينات المديمه بملن/ كمال دمحم احمد الوكيل

عن ورشه  141164برلم  24104141ليد فى  ، 14444.444السعيد حماده السعيد يادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 كتامه بملن حماده السعيد يادم -استورجى )دهان ؼرؾ نوم ( ، بجهة : عزبه لطب

عن مطعم فول  141441برلم  24104143، ليد فى  54444.444دمحم سامى عبدالؽفار شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40
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 ش عطيه يوسؾ من ش الحكمه ملن احمد عبدالمنعم احمد موسى 1وفالفل ، بجهة : طنطا 

عن  141115برلم  24104142، ليد فى  54444.444يم الؽايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء عبدالحليم دمحم عبدالحل -  51

 مزرعه مواشى ، بجهة : جناج بملن/عبدالحسيب دمحم ابراهيم العالم

عن تجاره مواد  143244برلم  24104144، ليد فى  14444.444اسامه شعبان دمحم المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ، بجهة : بسيون شارع مصطفى كامل من شارع المدارس ملن/محسن عبدالمجيد دمحم رحومه ؼذائيه

عن تجاره مواد  143244برلم  24104144، ليد فى  14444.444اسامه شعبان دمحم المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

هر بسيونى على الديب الستؽالله خدمات المحمول افتتح يوليو ملن/دمحم طا 23ؼذائيه ، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان بسيون 

 143244وتابع لرلم  2411/11/1

 

عن تجاره  141111برلم  24104140، ليد فى  5444.444سماح دمحم عبدالعال الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 نى بيومى مجاهدسوق الؽزال ملن شريؾ الحسي-لوازم محمول ، بجهة : زفتى ش عبدالسالم عارؾ 

عن تجاره نحل  141122برلم  24104114، ليد فى  54444.444عثمان لتجاره نحل العسل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 العسل ، بجهة : شبشير الحصه ملن/دمحم اسماعيل احمد عثمان

عن منجد  141131برلم  24104111 ، ليد فى 12444.444ياسر مصباح ابوالعنين المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 افرنجى ، بجهة : فيشا سليم بملن احمد البهى احمد عبدالرحمن

عن خلط  141155برلم  24104114، ليد فى  12444.444ؼاده اسماعيل على دمحم وهيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 عام دمحم ابراهيم النحراوىوتعبئه وتوزيع الدهانات الديكوريه ، بجهة : بسيون ش بربش بملن ان

عن  141151برلم  24104114، ليد فى  12444.444عبدالعزيز حامد عبدالعزيز المزين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مكتب مماوالت عموميه ، بجهة : المضابه بملن/ حامد عبدالعزيز دمحم المزين

عن تجاره  141166برلم  24104115، ليد فى  5444.444له ،  وفيمه المراعى احمد التالوى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  50

 عطور ، بجهة : تماطع شارع نادى المعلمين مع شارع كفر عصام بملن/عفاؾ فهمى بدر ابوابراهيم

عن  141165برلم  24104115، ليد فى  54444.444محمود جمال بدر عبدالعزيز البعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 حاره ابوحلوه من ش سعد الدين بملن سناء حرزهللا اسماعيل بدوى 4جمده ومنتجاتها ، بجهة : طنطا عمار رلم بيع لحوم م

عن مكتب  141100برلم  24104116، ليد فى  144444.444كمال دمحم شبل رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مماوالت عامه ، بجهة : نواج بملن/احمد ربيع احمد شبشوب

عن بماله  141011برلم  24104111، ليد فى  21444.444دمحم سمير عبدالحميد ابوالليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش الكهرباء بملن ايمان توفيك علوان 3وتموين ، بجهة : سبرباى عمار رلم 

عن  141033برلم  24104111، ليد فى  14444.444راندا عبدالؽنى مسلم حسن خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 تجاره ادوات كهربائيه ، بجهة : تاج العجم بملن/احمد محمود الطيب حسين

 141011برلم  24104124، ليد فى  12444.444دمحم عبدالؽنى عبدالمادر عبدالفتاح الطوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ان ملن عبدالؽنى عبدالمادر عبدالفتاح الطوىعن لطع ؼيار سيارات ، بجهة : طنطا ش حسن رضوان برج الرضو

عن  140414برلم  24104125، ليد فى  144444.444صباح سعيد ابراهيم دمحم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 تعبئه وتؽليؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : المضابه ملن ابراهيم عبدالرحمن اسماعيل الؽايش

عن  140420برلم  24104121، ليد فى  12444.444ع الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سمير فتحى ابوسري -  66

 مكتب مماوالت لتجليخ وتجليه الرخام والجرانيت ، بجهة : اكوه الحصه بملن/سمير فتحى ابوسرسع الصعيدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  140444برلم  24104120ى ، ليد ف 544.444ابراهيم عبدالؽفار ابراهيم فرج هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 شارع بالل بن رباح محله مرحوم ملن/ السيد عبدالؽفار ابراهيم فرج هللا 11بلدى نصؾ الى ، بجهة : عمار رلم 

عن  140451برلم  24104120، ليد فى  12444.444هبه فاروق عبدالعزيز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 سكه صناديد المديمه بملن وليد دمحم احمد السيدسوبرماركت ، بجهة : طنطا 

عن  140456برلم  24104120، ليد فى  21444.444مراد سمير عبدالرؤؾ دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 مكتب تاجير سيارات ، بجهة : سبرباى بملن / حسام عبدهللا دمحم الجرؾ

عن  140424برلم  24104121، ليد فى  5444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالرسول موسى ابراهيم شلبى  ،  -  14

 ش الشهيد احمد بدوى من السد العالى بملن دمحم السيد احمد االبيارى 1تجاره االدوات الصحيه ولوازمها ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن تجاره  140454برلم  24104120د فى ، لي 54444.444بسيونى عطيه دمحم السمالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اعالؾ ، بجهة : دفره بملن فاطمه على احمد ابوسليمان

عن  141151برلم  24104141، ليد فى  14444.444ندا لتجارة المواد البتروليه والزيوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 على ابوالنصر دمحم المكاوى تجارة الزيوت والمواد البتروليه ، بجهة : ش ابوبكر الصديك بملن

 141113برلم  24104143، ليد فى  25444.444عبدالعليم عبدالفتاح دمحم مصطفى سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 عن مخبز بلدى ، بجهة : االنبوطين بملن صاحب الشان

عن كوفى شوب ،  141143برلم  24104141، ليد فى  5444.444جمال السيد عيد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بجهة : الدور االرضى بالعمار الخامس من مسجد النور شارع البحر سبرباى بملن/سناء عبدالرحمن سليمان

 141123برلم  24104114، ليد فى  544444.444عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز االزهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

والتصدير لطع ؼيار سيارات ، بجهة : سندبسط بملن يحيى  6من المجموعه  36والفمره  10لمجموعه عن االستيراد فيما عدا ا

 عبدالعزيز االزهرى

 141130برلم  24104111، ليد فى  45444.444سالى ابراهيم ابوزيد مرسى احمد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عن بيع سجاد ، بجهة : كفرالزيات شارع الجالء بملن/ محسن على خيطر جمال الدين

عن شراء وبيع  141152برلم  24104114ى ، ليد ف 54444.444حاتم على عبدالؽفار الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الجيش اعلى بنن االسكان والتعمير بملن فيبى الممص يعموب -وبناء وتاجير عمارات ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  141112برلم  24104115، ليد فى  5444.444بسمه متولى حلمى عثمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 زفتى ش الجيش بملن احمد حسب دمحم ليلهمالبس جاهزه ، بجهة : 

 141106برلم  24104116، ليد فى  54444.444ابراهيم مجدى كمال ابوالمعاطى يمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 عن تجاره اعالؾ ، بجهة : دمنهور الوحش بملن كمال مجدى كمال ابوالعاطى يمانى

 141102برلم  24104116، ليد فى  5444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،   المرسى صالح المرسى ناصؾ الجندى  ، -  14

 عن توريد اعالؾ ومخالفات الزراعيه ، بجهة : الروضه ملن دمحم صالح المرسى ناصؾ الجندى

عن  141021برلم  24104111، ليد فى  14444.444مصطفى سامى مصطفى السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --يارات ، بجهة : كفر سبطاس ملن رمضان على عبدالواحد سالم ورشه اصالح س

عن  141025برلم  24104111، ليد فى  144444.444عرفه رمضان سيداحمد سالم لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مزرعه مواشى ، بجهة : بلكيم بملن رمضان سيد احمد سالم لنديل

عن  141034برلم  24104111، ليد فى  5444.444نى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بديعه عبدالجواد اسماعيل العوا -  13

 مكتب رحالت ، بجهة : محله مرحوم بملن جمال دمحم على احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 141042برلم  24104121، ليد فى  254444.444شاديه عبدالعاطى حسن عبدهللا خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 السنطه البلد ملن مصطفى بدراوى الصاوى على سليمان عن مزرعه مواشى ، بجهة :

عن  141062برلم  24104122، ليد فى  544444.444احمد عبدالعليم السيد ابراهيم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

لفتوح عبدالفتاح والتصدير ، بجهة : شبرالاص بملن/ امال دمحم ابوا 6من المجموعه  36والفمره  10استيراد ماعدا المجموعه 

 عبدالرحمن سليم

عن  141016برلم  24104122، ليد فى  254444.444عنتر دمحم على عموش سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مزرعه تربيه مواشى ، بجهة : كفور بلشاى ملن/ ساميه دمحم ابراهيم على عموش

عن  141051برلم  24104122، ليد فى  14444.444ماله ،  سمر عبدالحليم عبدهللا المليوبى  ، تاجر فرد ، رأس  -  11

 صيدليه ، بجهة : كفر ابو داود ملن عبدالحليم عبدهللا عبدالحليم المليوبى

عن اكسسوار  141014برلم  24104122، ليد فى  14444.444احمد وجدى احمد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

  من ش طه الحكيم ملن جمال دمحم السعيد عبدهاحمد عبدهللا 11محمول ، بجهة : طنطا  

عن مطعم  141061برلم  24104122، ليد فى  5444.444للكشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   4مطعم درويش  -  10

 االستاد بملن اسالم سعيد على البليهى-ش ابراج المحافظه  1كشرى ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  140416برلم  24104125، ليد فى  54444.444ر فرد ، رأس ماله ،  زكريا متولى حسين عبدهللا  ، تاج -  04

 خراطه ولحام ، بجهة : سندبسط ملن منى البسيونى ابو سعده

عن ورشه  140431برلم  24104121، ليد فى  5444.444هند صالح احمد ابو جرز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ن بملن سامى عبدالعاطى سويلمنجاره باب وشبان ، بجهة : كفر علوا

عن  140441برلم  24104120، ليد فى  1444.444ايمن احمد عبدالجواد حسين شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 تجاره خردوات ، بجهة : كفر الزيات ش احمد شولى بملن صبرى عبدهللا السيد عبدالحميد

عن  140424برلم  24104121، ليد فى  154444.444، رأس ماله ،   انوار دمحم احمد مصطفى مرسى  ، تاجر فرد -  03

 مصنع تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : زفتى ش حامد ضبيع من ارض الجزيره بملن محمود عبدالعظيم الطبال

عن مكتب  140464برلم  24104120، ليد فى  5444.444ام السعد عطيه السيد طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 الت ، بجهة : كفر الشرفا الشرلى بملن ثروت عبدالمجيد احمد سرحانرح

عن ورشه  140464برلم  24104120، ليد فى  54444.444محمود شعبان حسن دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 تصنيع احذيه ، بجهة : طنطا شارع حسن ابوحلوه بملن السيد عبدالعزيز حسن دمحم

عن مكتب  141165برلم  24104142، ليد فى  544444.444حدوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بسمه حسين فتحى -  06

 رحالت ، بجهة : محله مرحوم ملن/دمحم ابراهيم على النحاس

عن مزرعه  141111برلم  24104143، ليد فى  244444.444دمحم فكرى السيد بدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 نطه البلد ملن فكرى السيد عبدالحميد بديرمواشى ، بجهة : الس

عن بماله ،  141106برلم  24104141، ليد فى  5444.444نهاد طلعت احمد دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 بجهة : كفر عصام البلد بملن/ على ابراهيم دمحم شاهين

عن ورششه  141151برلم  24104114، ليد فى  24444.444 الشريؾ لتشؽيل االلمونيوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  00

 ش على بن الكبير بملن صفاء احمد عبدالحليم سليمان 12تشؽيل معادن الوميتال ، بجهة : طنطا 

برلم  24104114، ليد فى  51444.444سمير عبدالرحمن محمود عبدالرحمن بخيت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 شارع الترعه العريضه بملن/دمحم احمد عبدالحميد 10حذيه ومستلزماتها ومنتجات الجلود ، بجهة : عن صناعه اال 141162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  141041برلم  24104116، ليد فى  14444.444ابوبكر كمال دمحم متولى ابوالعمايم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 يد امينش الجيش ملن عزه عبدالحم  31كافيتريا ، بجهة : كفر الزيات 

عن تعبئه  141041برلم  24104111، ليد فى  12444.444السيد عبدالؽفار مرسى خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 العجيزى ملن حسن عبدهللا ابوزيد -ش خالد لاسم امام المعسكر  11اسطوانات اكسجين ، بجهة : 

عن  141042برلم  24104116، ليد فى  54444.444ماله ،  ابراهيم وحيد ابراهيم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس  -  143

 صيانه وتجاره شاشات التليفزيون ، بجهة : زفتى شارع احمد جالل سكه طنطا بملن وحيد ابراهيم احمد المهدى

ن ع 141030برلم  24104111، ليد فى  5444.444عبدالوارث احمد دمحم شعبان السحيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 استديو تصوير ، بجهة : طنطا ميدان المرشى ملن مجلس المدينه

عن  141031برلم  24104111، ليد فى  12444.444امير اسكندر رمزى اسكندر حنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مكتب مستحضرات تجميل ، بجهة : طنطا ش المديريه برج طيبه ملن عبدالممصود انور ابراهيم

عن  141051برلم  24104121، ليد فى  54444.444ابراهيم حمدى عبدالسالم ابوديه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مزرعه مواشى ، بجهة : شمرؾ بملن مجدى عبدالسالم محمود ابوديه

 141050برلم  24104122، ليد فى  54444.444دمحم عبدالمنعم احمد احمد عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش دمحم فريد ملن هاجر دمحم على عبدهللا صمر 51عن تجاره مستحضرات التجميل والتصنيع لدى الؽير ، بجهة : طنطا 

عن مكتب  141014برلم  24104124، ليد فى  5444.444وائل صابر عبدالحميد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 فوظ الدسولى عبدالرؤؾ ابو عجوهرحالت ، بجهة : ابوالؽر ملن مح

عن  140441برلم  24104125، ليد فى  144444.444محمود السيد دمحم ابوحسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 مزرعه مواشى تسمين ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ثناء عبدالحفيظ المؽربى

عن تجاره  140441برلم  24104125، ليد فى  5444.444،   محمود السيد دمحم على المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  114

 ش ابراهيم عبدالممصود من ش حسن شحاته ملن زينب مصطفى دمحم على 4معادن ، بجهة : طنطا 

عن  140444برلم  24104121، ليد فى  144444.444محمود دمحم عبدالمنعم المرشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 يؾ مواد ؼذائيه ، بجهة : سندبسط ملن/ على ابراهيم رشاد الشاذلىتوريد وتوزيع وتؽل

عن مكتب  140435برلم  24104121، ليد فى  144444.444مسعد ممدوح امام البيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 توريد باليتات خشب ، بجهة : كفر سليمان عوض بملن/ممدوح امام البيومى

عن  140441برلم  24104121، ليد فى  144444.444النبوى عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد السيد دمحم  -  113

 العجيزى بملن/السيد دمحم النبوى-شارع سيدى مجاهد  16مماوالت مع الجهات الحكوميه والمطاع العام ، بجهة : عمار رلم 

 140446برلم  24104120، ليد فى  15444.444،   دعاء دمحمى مصطفى رمضان درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  114

 عن تجاره احذيه ، بجهة : كفر الزيات ش الجالء بملن ابراهيم احمد جبر

عن  140432برلم  24104121، ليد فى  24444.444تهانى سيداحمد عثمان االلرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ليل الطواب من ابن الفارض بملن سعاد دمحم فتحى لناوىخدمات ما بعد الطباعه ، بجهة : طنطا ش عبدالج

 140455برلم  24104120، ليد فى  14444.444هدير هانى دمحم جنيدى شلمامى هريدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 شارع المنطره بملن مصطفى طلعت عباس عواره 15عن بيع وعمل مفاتيح ، بجهة : طنطا 

عن مكتب  140411برلم  24104134، ليد فى  25444.444مد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ابوبكر اح -  111

 وتصدير مالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس شارع السوق بملن/ عبوده ابوبكر احمد داود

عن  140461برلم  24104134، ليد فى  14444.444مى رضا الديهى بسيونى الديهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : الفرستك بملن/ توكل بسيونى يوسؾ عز الدين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله  140414برلم  24104134، ليد فى  5444.444اسماء دمحم شحاته حسن المليجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ، بجهة : كفر مشله بملن دمحم سامى طه ابوالفتوح

عن ورشه  141150برلم  24104141، ليد فى  14444.444 هانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى دمحم اسماعيل دمحم -  124

 ميكانيكا سيارات ، بجهة : كفر المنشى منشاه اليعموبيه بملن دمحم اسماعيل دمحم هانى

عن مكتب  141101برلم  24104141، ليد فى  25444.444اسالم دمحم ابراهيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع المصرى لحافه بملن هيثم سمير مصطفى احمد سليم 14ديكور فرم جبس ، بجهة : 

 141101برلم  24104144، ليد فى  14444.444حاتم دمحم ابوطالب عبدالوهاب براؼيث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ل العمروسى عبدالؽفار دمحمعن معرض حلويات ، بجهة : طنطا ش ترعه سناره مع ش سيد لطب بملن جما

عن مكتب  141111برلم  24104140، ليد فى  14444.444دمحم عادل فكرى دؼش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مماوالت وتشؽيل سيارات ، بجهة : شارع داير الناحيه بملن/ عادل فكرى دؼش

عن  141144برلم  24104111، ليد فى  5444.444اسالم عبدالحميد حامد شعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مطعم ماكوالت سريعه ، بجهة : طنطا ش سعيد تماطع حسن رضوان بملن دمحم فوزى دمحم على

عن  141113برلم  24104115، ليد فى  144444.444عمرو السيد دمحم رشاد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ه ش الرفاعى ملن مرفت دمحم مسعد عسكرمكتب مماوالت عامه ، بجهة : السنط

عن مكتب  141161برلم  24104115، ليد فى  3444.444ازهار صفوت فهيم عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 رحالت ، بجهة : االنبوطين بملن/اكرامى عزت حسن حنون

عن بيع باب  141111برلم  24104115يد فى ، ل 2444.444احمد دمحم فتوح عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 وشبان ، بجهة : نهطاى ملن/دمحم فتوح ابوزيد عبدالحافظ

عن مكتب  141105برلم  24104116، ليد فى  14444.444كريم سمير احمد دمحم البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 البرعىمماوالت عامه ، بجهة : زفتى ابوالحسايب بملن/سمير احمد دمحم 

عن مزرعه  141026برلم  24104111، ليد فى  254444.444حافظ جمال حافظ دياب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 مواشى حالبه وتسمين ، بجهة : كفر نواى بملن رضا عبدالعزيز سالم شكر

عن كافيتريا  141041برلم  24104121، ليد فى  24444.444مينا نجيب ميخائيل بؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش الفاتح ملن بيومى ابراهيم بيومى الصواؾ 1، بجهة : طنطا 

عن تجاره  141060برلم  24104122، ليد فى  144444.444دمحم احمد مصطفى صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 جنازير ، بجهة : طنطا ش سيدى نوار ملن مصطفى صابر احمد

برلم  24104124، ليد فى  544444.444ارم محمود عيسى النصيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى ك -  132

 شارع الشيخ صالح بملن/عادل دمحم عبدالعاطى 10عن مكتب مماوالت عامه وتوريدات عموميه ، بجهة : كفر الزيات  141012

عن بيع ادوات  141002برلم  24104124، ليد فى  5444.444محمود البهى دمحم البهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شارع مسجد الرضوان بملن/دمحم البهى دمحم البهى 23كهربائيه ، بجهة : طنطا عمر رلم 

عن مزرعه  141000برلم  24104125، ليد فى  54444.444احمد عبدالمنعم دمحم الشين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 مواشى ، بجهة : نهطاى ملن/عبدالمنعم دمحم طلخان الشين

عن  140413 برلم 24104125، ليد فى  244444.444دمحم السعيد ابراهيم ابو النيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن محمود صالح دمحم متولى النبراوى

عن  140431برلم  24104121، ليد فى  21444.444اسالم سامى دمحم ابراهيم ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بير بملن/دمحم ابراهيم ابوالمجد نوارصناعه الصابون وادوات النظافه ، بجهة : كفر يعموب امام المسجد الشرق الك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن االستيراد  140423برلم  24104141، ليد فى  544444.444طه فوزى دمحم طه حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 والتصدير ، بجهة : سندبسط بملن فوزى دمحم طه حماد 6من المجموعه  36وزالفمره  10فيما عدا المجموعه 

عن بماله ،  140413برلم  24104134، ليد فى  14444.444رسمى اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رحاب سمير  -  131

 شارع ترعه الشيتى بملن/ هانى كمال منصور سعد 2بجهة : طنطا عمار رلم 

 140414برلم  24104134، ليد فى  144444.444عديله دمحم احمد عبدالهادى الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 عن مصنع رنجه ، بجهة : الجزيره كفرالنصاريه بملن دمحم وصبرى وماهر دمحم احمد الشاذلى

عن لطع  140401برلم  24104131، ليد فى  5444.444ساميه السيد عبدالجواد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بدالجواد خليلؼيار سيارات ، بجهة : السلخانه شارع حسن عفيفى بملن سحر السيد ع

عن  140406برلم  24104131، ليد فى  1444.444دمحم الحسينى عبدالرحمن سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مكتب رحالت ، بجهة : االنبوطين بملن فايز دمحم بوتو كشن

عن تجاره  141166لم بر 24104142، ليد فى  25444.444وليد محسب عباس حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 االت معدات زراعيه ، بجهة : زفتى شارع بركه السبع بملن/محسب عباس حسين

عن ورشه  141136برلم  24104111، ليد فى  54444.444عادل اسماعيل لطب النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 نجاره ، بجهة : كتامه ملن/نجالء عيد شديد حجاج

عن معرض  141142برلم  24104111، ليد فى  254444.444مام منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء دمحم ا -  144

 شارع المكينه السلخانه المديمه بملن/ حسن شعبان احمد صابر 11لتجاره االدوات المنزليه ، بجهة : 

 141111برلم  24104116ليد فى  ، 14444.444عبداللطيؾ عنتر عبداللطيؾ دمحم كريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 منشاه عبدهللا بملن مرفت يوسؾ دمحم الخولى-عن مكتب رحالت ، بجهة : عزبه شعيب 

عن معرض  141164برلم  24104115، ليد فى  5444.444ابراهيم رخا ابراهيم لتايه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 سابما بملن سالى سعد ارباهيم حسن احمدالنادى -ش احمد صالح  43بيع سجاد ، بجهة : طنطا 

عن  141104برلم  24104116، ليد فى  144444.444محمود الشافعى السيد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 شارع الحى البحرى بملن رضا اسامه على العرباوى 6مماوالت عامه ، بجهة : زفتى عمار رلم 

عن  141045برلم  24104111، ليد فى  544444.444دش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم السيد عبدالحميد  -  141

والتصدير فى مواد ؼذائيه ومحاصيل زراعيه ، بجهة : ميت حواى  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد فيما عدا المجموعه 

 ملن/ الشيماء خميس امام احمد

عن مزرعه  141052برلم  24104121، ليد فى  54444.444فرد ، رأس ماله ،   دمحم دمحم دمحم اسماعيل نصير  ، تاجر -  140

 مواشى ، بجهة : تلبنت ليصر بملن / اسامه سيد دمحم نصير

عن مطحن بن  141053برلم  24104121، ليد فى  5444.444حنان فهمى السيد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 عنان بملن/ عبدالواحد دمحم عبدالرحمن الجدى ومشروبات وعطاره ، بجهة : كفر

عن  141064برلم  24104122، ليد فى  14444.444دمحم اشرؾ احمد على عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --ورشه حداده سيارات ، بجهة : طنطا ش شمس الدين  سكه المحله سابما ملن اشرؾ احمد على عبدالرحمن  

عن  141016برلم  24104124، ليد فى  144444.444يدو فتحى النبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحى حم -  152

 حظيره مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن ايمن يحى الشرلاوى

عن  141001برلم  24104125، ليد فى  65444.444سماره احمد دمحم عبدالعزيز زياده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ه مواشى ، بجهة : كتامه ملن/دمحم احمد دمحم زياده وعبدالمجيد احمد دمحم زيادهمزرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  140442برلم  24104120، ليد فى  54444.444احمد ابراهيم احمد مصطفى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 حىبيع اطباق فوم واكياس بالستين ، بجهة : تطاى بملن عبدالسميع عبدالعظيم على الما

عن مكتب مماوالت ،  140431برلم  24104121، ليد فى  5444.444شمس للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 اول طريك المناه السادسه بملن حريصه دمحم سيد احمد الفرت 1بجهة : طنطا الدور االرضى بالعمار رلم 

عن مزرعه  140460برلم  24104134، ليد فى  154444.444اسماء عادل السيد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن عادل السيد دمحم بكر

عن مطعم  140410برلم  24104131، ليد فى  14444.444سعيد دمحم دمحم دمحم الشيشينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 دمحم التونى يوليوز بملن ايمن بسيونى 23مشويات ، بجهة : بسيون 

عن بماله ،  140411برلم  24104131، ليد فى  12444.444تهانى دمحم زيدان على زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بجهة : الطالبيه بملن دمحم زيدان على زيدان عبده

عن رسومات حنه  140411 برلم 24104134، ليد فى  5444.444شهير سعد ابراهيم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 ش على بن الكبير مع السلطان مراد بملن ايهاب انور عوض هللا 30ووشومات ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  140412برلم  24104134، ليد فى  5444.444ايمان حمدان السيد الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 بملن احمد الحسينى الصاوى ختعملحافه -كهربائى سيارات ، بجهة : طنطا اخر ش سعيد 

عن مكتب  141153برلم  24104141، ليد فى  544444.444دمحم فتحى دمحم السيد بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مماوالت تشؽيل سيارات ، بجهة : زفتى خلؾ السكه الحديد بملن عيده جوده الربع

عن بماله  141104برلم  24104141، ليد فى  5444.444، رأس ماله ،   رضوى فتوح دمحم متولى حسين  ، تاجر فرد -  162

 تموينيه ، بجهة : كفر الجنيدى بملن رضا مسعود على مسعود

 141124برلم  24104114، ليد فى  14444.444احمد عبدالظاهر عبدالظاهر الداهس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 عن بيع مواد ؼذائيه ، بجهة : شبراملس ملن/يحيى زكريا الشرلاوى

عن  141121رلم ب 24104114، ليد فى  1444.444يحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 شارع النصر من الحكمه بملن/هيثم دمحم محمود دراز 51تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  141132برلم  24104114، ليد فى  12444.444محمود بسيس عويس عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 المؽربى بملن/اسالم عبدالتواب احمد عبدالجوادنعالت احذيه ، بجهة : درب التراسين بجوار ممام خليل 

عن مصنع  140433برلم  24104114، ليد فى  54444.444سامح السيد عبدالمنعم عبوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

لود افتتح احذيه ومنتجات جلديه ، بجهة : شارع حسن شحاته بملن ابراهيم عبدالمنعم على سليمان ونشاطه مكتب تصدير ومدبؽه ج

 2444/4/21فى 

عن مصنع  140433برلم  24104114، ليد فى  54444.444سامح السيد عبدالمنعم عبوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 شارع حسن شحاته العجيزى بملن احمد سامح السيد عبدالمنعم 10احذيه ومنتجات جلديه ، بجهة : طنطا 

 141116برلم  24104115، ليد فى  2444444.444يم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو جمال الدين رمضان ابراه -  161

 ش عبدهللا حالوه خلؾ الممالين بملن ليلى عبدالرحيم سيد السكرى 1عن مماوالت توريد وانشاء ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن ورشه  141111برلم  24104115، ليد فى  154444.444منى فوزى ابراهيم يوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 لحام ، بجهة : زفتى شارع الجيش المبلى كفر عنان بملن/عزت على عوض الشرلاوى

عن تاجير  141044برلم  24104116، ليد فى  14444.444ايمن سمير دمحم محمود شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ثال مصطفى الحدادسيارات ، بجهة : كفر الزيات ش الجيش بملن ورثه امت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  141022برلم  24104111، ليد فى  5444.444كريمه احمد الدسولى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : كفور بلشاى حى سيدى خلؾ ملن دمحم دمحم الشيخ على

عن  141015برلم  24104122ى ، ليد ف 14444.444امين عبدالممصود امين الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 تجاره ادوات منزليه ، بجهة : طنطا ش السروجيه بملن رامى امين عبدالممصود

برلم  24104124، ليد فى  51444.444فهيم عبداللطيؾ فهيم عبداللطيؾ شهاب الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : كفور بلشاى بملكه 141001

عن  141010برلم  24104124، ليد فى  14444.444حسين السيد احمد حسين الجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مزرعه مواشى ، بجهة : سندبسط ملن السيد حسين البيومى الجحش

ت عن مصنوعا 141015برلم  24104124، ليد فى  54444.444وليد دمحم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش مراد ؼرابه خلؾ المماولون العرب ملن دمحم امين احمد عبدالعال الشرلاوى -جلديه ، بجهة : طنطا 

عن مكتب  140430برلم  24104121، ليد فى  4444.444احمد حسن دمحم حسن بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ه عبدالفتاح احمد المؽربىتوريدات معدات بناء ، بجهة : كفر الزيات شارع الدهان بملن/نصر

عن ورشه دوكو  140454برلم  24104120، ليد فى  5444.444حسن عطا محمود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع على جاب هللا بملن عطا محمود طه دمحم 31سيارات ، بجهة : طنطا 

عن  140411برلم  24104134، ليد فى  144444.444على احمد على لطب ابوعبيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 حظيره تربيه مواشى ، بجهة : كوم النجار بملن احمد على لطب ابوعبيه

عن فيما  140400برلم  24104131، ليد فى  544444.444دمحم عبدالتواب دمحم عزالدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

دير مواد ؼذائيه والمحاصيل الزراعيه ، بجهة : سنباط ملن مصطفى وتص 6من المجموعه  36والفمره  10عدا المجموعه 

 العشماوى حامد العشماوى

عن  141116برلم  24104144، ليد فى  25444.444امانى دمحم شبينى احمد يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 رلسيوليو بملن/دمحم عبدالحميد الب 23تصدير مالبس جاهزه ، بجهة : بسيون شارع 

عن  141133برلم  24104114، ليد فى  12444.444جابر عبدالمعطى الحسينى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره اسمنت ، بجهة : الرجديه بملن/احمد عبدالرحيم الرجداوى

عن  141143برلم  24104111، ليد فى  34444.444احالم مؽازى عبدالرحمن بسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بماله ، بجهة : الفرستك بملن/رمضان عبدالهادى دمحم عبدالمجيد الشريؾ

عن مكتب  141145برلم  24104111، ليد فى  12444.444خالد عبدالرؤؾ على خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 رحالت ، بجهة : كفر الشيخ سليم ملن/ابواليزيد السيد ابواليزيد سعيد

عن تجاره موبليا  141161برلم  24104114، ليد فى  25444.444باسم احمد احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ، بجهة : طنطا ش المامون مع سالم موسى ملن دمحم ياسر شبل ابراهيم الخواجه

 141110برلم  24104115فى  ، ليد 24444.444فاطمه السيد السيد ابراهيم الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن كوافير ، بجهة : شبرابيل ملن ابراهيم دمحم طه الصعيدى

عن بيع  141112برلم  24104115، ليد فى  54444.444دمحم عبدالعال دمحم البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 دمستلزمات ديكور ، بجهة : شنره البحريه ملن دمحم اشرؾ عبدالحميد حلمى فاي

عن  141044برلم  24104111، ليد فى  14444.444دمحم ابراهيم عبدالعظيم السيد المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : شبرا النمله بملن ابراهيم عبدالعظيم الحالج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ثالجه  141024برلم  24104111د فى ، لي 54444.444شاديه لبيب عبد الموى حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تبريد لحفظ الحاصالت الزراعيه ، بجهة : كفر النصاريه بملن حميده دمحم ابوالفتح احمد زعريه

عن مكتب  141046برلم  24104121، ليد فى  14444.444اسالم دمحم يوسؾ على سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 احمد احمد دمحم المليجى نمل عمال ، بجهة : بلكيم ملن

 141011برلم  24104122، ليد فى  51444.444محمود مسعد محمود عبدالحميد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 عن تجاره االسمده والمبيدات والبذور ، بجهة : محله روح ملن دمحم مسعد دمحم ابويوسؾ

عن  141003برلم  24104124، ليد فى  254444.444، رأس ماله ،   السيد السيد ابراهيم الشرلاوى  ، تاجر فرد -  101

 حظيره مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن/السعيد ابراهيم ابراهيم الشرلاوى

عن  140444برلم  24104125، ليد فى  144444.444عبدالرحمن فهمى عبدالسالم نعيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 كافتيريا ، بجهة : طنطا شارع عمرو بن العاص مع عمر بن عبدالعزيز بملن/عزه السيد ابراهيم

عن االستيراد  140445برلم  24104125ليد فى  ، 544444.444سعد احمد على بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 والتصدير ، بجهة : دفره بملن/على احمد على بيومى 6من المجموعه  36والفمره  10فيماعدا المجموعه 

عن مخبز  140422برلم  24104121، ليد فى  54444.444فارس طارق رزق العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 ى ملن ابراهيم دمحم شرؾ حسينافرنجى ، بجهة : نهطا

عن  140421برلم  24104121، ليد فى  144444.444حازم سمير عبدالعزيز ابوسنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

تجاره وتوزيع المستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل ، بجهة : طنطا شارع شاكر جعيصه من شارع الحياه االستاد 

 نعم عيدبملن/رتيبه مرسى عبدالم

عن بماله ،  140440برلم  24104120، ليد فى  544.444عبدالحميد الصادق عثمان بصله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 بجهة : برما بملن اشرؾ على محمود خالد

مزرعه عن  140452برلم  24104120، ليد فى  144444.444احمد عثمان ابراهيم دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 مواشى ، بجهة : كفر شاهيم بملن/ عثمان ابراهيم دراز

عن  140465برلم  24104134، ليد فى  12444.444ياسر دمحم زيدان يوسؾ شعيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 شارع الكورنيش بملن/ حمدى عبدالمادر شاهين 55تجاره الومنيوم ، بجهة : طنطا 

 140414برلم  24104134، ليد فى  54444.444لعظيم مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد حمدى رجب عبدا -  100

شارع احمد رباح متفرع من سكه طنطا بملن حميده الطنطاوى عبدالمادر  3عن مركز اصالح اجهزه كهربائيه ، بجهة : زفتى 

 عوض

عن  140415برلم  24104134، ليد فى  5444.444فتحيه عبدالعزيز مصطفى شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بماله وتموين ، بجهة : كنيسه دمشيت بملن/ مراد عبدالعزيز احمد عبدهللا

عن مكتب  140404برلم  24104131، ليد فى  14444.444مالن ابراهيم زخارى ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 الحياه بملن جورج شفيك ؼالى رحالت ، بجهة : طنطا شارع احمد كمال بجوار مستشفى

عن  140445برلم  24104120، ليد فى  25444.444هانى كمال عبدالممصود المزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تجاره لطع ؼيار سيارات ، بجهة : كفر عصام بملن دمحم ابراهيم عبدالرحمن

عن  140421برلم  24104121، ليد فى  144444.444اله ،  حنان معتمد دمحم متولى السويسى  ، تاجر فرد ، رأس م -  243

 تجاره الحبوب والبمول بالتجزئه ، بجهة : زفتى حاره ابراهيم من الجيش بملن شعبان جوده دمحم عبدالعال

عن  140413برلم  24104134، ليد فى  5444.444اسماء احمد حامد احمد دمحم البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 جاره طرح واكسسوار حريمى ، بجهة : طنطا شارع مختار ؼرابه متفرع من حسان بن ثابت بملن مرام دمحم نجيب العربىت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  140412برلم  24104134، ليد فى  54444.444هادى عبدالرؤؾ عبدالهادى الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ؾ عبدالهادى الجزارمعمل البان ، بجهة : البدنجانيه بملن/  عبدالرؤ

عن حضانه ،  140411برلم  24104134، ليد فى  3444.444ساميه دمحم ابراهيم واصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : زفتى شارع بركه السبع بملن مركز شباب زفتى

عن ورشه  140405برلم  24104131، ليد فى  14444.444شربات دمحم رشاد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لحام معادن ، بجهة : البندره بملن/ دمحم دمحم سليمان ابوزيد

عن  141163برلم  24104142، ليد فى  54444.444محمود عزت السيد مبرون خمخم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 توريد مواد ؼذائيه ولحوم ، بجهة : سالمون بملن عزت السيد مبرون خمخم

عن  141116برلم  24104143، ليد فى  54444.444صيدليه د/مؤمن محمود عبدالكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 سيجر ملن/محمود عبدالكريم السيد ابراهيم-شارع مكه المكرمه  1صيدليه ، بجهة : 

عن  141111برلم  24104143، ليد فى  254444.444زينب اشرؾ عبدالمنعم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ثالجه حفظ وتبريد وفرز وتعبئه الحاصالت الزراعيه ، بجهة : كفر النصاريه بملن عامر رياض عامر الصاوى

عن  141112برلم  24104143، ليد فى  5444.444حمدان منير السباعى ابويوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ملن دمحم عبدالخالك ابراهيم بركاتمكتب مماوالت ، بجهة : شبرا اليمن ب

عن مزرعه  141113برلم  24104140، ليد فى  254444.444فايز مسعد احمد الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ملن دمحم عبدالمنصؾ محمود خلبفه -مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن بيع اجهزه  141120برلم  24104114، ليد فى  54444.444على رمضان دمحم لابيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 كمبيوتر ، بجهة : شبرا النمله بملن/دمحم ابراهيم ممرب

عن تجاره  141164برلم  24104114، ليد فى  21444.444احمد سامى مصباح ابوزهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 اسامه احمد السيد هيليهعطور ومستحضرات تجميل ، بجهة : ش درب االبشيهى ملن 

عن  141115برلم  24104115، ليد فى  55444.444ورشه زين الدين لخراطه المعادن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ورشه خراطه معادن ، بجهة : اخناواى بملن دمحم حامد دمحم زين الدين

عن  141011برلم  24104111، ليد فى  544444.444فتحى دمحم عبدالموى دمحم الدرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 تجاره سيارات مستعمله ولطع ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : كفرالزيات شارع الجيش بملن ابراهيم حسن نصر دمحم

عن  141024برلم  24104111، ليد فى  144444.444زينب صالح فتح هللا عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ربائيه ، بجهة : شوبر ملن عثمان مخلوؾ الشريؾادوات كه

عن تجاره  141021برلم  24104111، ليد فى  12444.444دمحم ابراهيم حسن ابوشتيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : دلبشان ملن/ رجب ابراهيم حسن ابوشتيه

عن  141156برلم  24104141، ليد فى  544444.444رأس ماله ،  رافت جابر احمد الزهيرى  ، تاجر فرد ،  -  210

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين ، بجهة : طنطا حاره دمحم  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد فيما عدا المجموعه 

 حموده من ش كفر عصام بملن شريؾ ناصؾ متولى

 

عن حدايد  141054برلم  24104121، ليد فى  25444.444ماله ،   هبه جالل حامد عاصى  ، تاجر فرد ، رأس -  224

 وبويات ، بجهة : طنطا برج الروضه اول طريك شوبر بملن عبدالناصر عبدالرءوؾ الخولى

عن  141054برلم  24104121، ليد فى  544444.444دمحم ابراهيم حسن السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

خليؾ شركه البترول بملن/ ابراهيم  34والتصدير ، بجهة : عمار رلم  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد ماعدا المجموعه 

 حسن السيسى محله مرحوم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  141011برلم  24104124، ليد فى  51444.444عبدالمؽنى ابوداود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ مصطفى  -  222

 مكتب خدمات اعمال نظافه ، بجهة : شارع االشرؾ الكورنيش بملن/سمير دمحم الشناوى هالل

عن ورشه  141011 برلم 24104122، ليد فى  14444.444خديجه احمد سليمان عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن خالد عبدهللا حموده السمالوى

عن مكتب  140412برلم  24104125، ليد فى  21444.444عادل جالل احمد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 الحلو بملن احمد حسن دمحم حسن حاره المؽربى من شارع 21تصميمات وفصل الوان فيما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن تجاره  140444برلم  24104125، ليد فى  144444.444هانم سيداحمد ابوالعزم دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ادوات صحيه ، بجهة : اخناواى ملن امينه حسنين دمحم طيب

 140421برلم  24104121، ليد فى  12444.444  ابراهيم مجدى عباس محمود ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  226

 عن تجاره االحذيه ، بجهة : طنطا شارع البورصه ممر بورسعيد امام الفوتامول بملن/دمحم دمحم حسانين الشريؾ

عن  140415برلم  24104134، ليد فى  144444.444ابراهيم عبدالعزيز امام جنديه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 شارع عرابى بملن/ دمحم عبدالعزيز امام جنديه 13زراعى ، بجهة : كفرالزيات استثمار 

عن نشر  141164برلم  24104142، ليد فى  5444.444حسام عليوه اسماعيل بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 وخرط اخشاب ، بجهة : ميت يزيد ملن انس عليوه اسماعيل بركات

عن  141111برلم  24104144، ليد فى  14444.444ل الشيشينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد عبدالرؤؾ كام -  220

 ترزى ، بجهة : الفرستك ملن رمضان محمود العبد

 141104برلم  24104144، ليد فى  51444.444احمد عبدالرؤؾ دمحم عبدالرؤؾ الزؼبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ار سيارات ، بجهة : كفور بلشاى ملن/مبروكه عبدالعزيز احمد حسن ابوعلىعن تجاره لطع ؼيار واكسسو

عن مكتب  141145برلم  24104141، ليد فى  144444.444دمحم عوض متولى السحت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 وهبه عبدالحميد ابوشادىمماوالت تشؽيل سيارات وتوريد رمل وسن ، بجهة : زفتى الروضه تماطع احمد ماهر بملن/ابراهيم 

عن  141111برلم  24104140، ليد فى  5444.444عوض شعبان عبدالعزيز شيبون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مكتر رحالت ، بجهة : دهتوره بملن دمحم احمد عزب الخولى

عن تجاره  114145برلم  24104140، ليد فى  14444.444مصطفى صبحى حامد عكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 شارع المعتصم تماطع طلعت حرب ملن/احمد صالح السيد دمحم الجرؾ 1مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن تجاره  114145برلم  24104140، ليد فى  14444.444مصطفى صبحى حامد عكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

وتابع لرلم  2441/14/4ندريه ملن حمزه محمود عبدهللا الستؽالله مكتب كمبيوتر افتتح مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا ميدان اسك

114145 

عن تجاره  141146برلم  24104111، ليد فى  3444.444هناء خالد دمحم جمعه السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235
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عن تجاره  141154برلم  24104114، ليد فى  12444.444هدى عونى لطب بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 --الحدايد والبويات ، بجهة : شفا ملن دمحم رفعت احمد الميسى 

نع البان ، عن مص 141114برلم  24104116، ليد فى  25444.444اميره دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : دفره ملن احمد سامح  السيد عبدالمنعم

عن مصنع البان ،  141114برلم  24104116، ليد فى  25444.444اميره دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

ى الماهره برلم وليد بمكتب سجل تجار --حوض الشرفا  -كفرالشرفا  --مستجد من ترعه الشرفا  62س  1بجهة : لطعه رلم 

 الماهره ونشاطه تجاره وتوزيع وتوريد مواد ؼذائيه 11242



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مواد  141011برلم  24104111، ليد فى  14444.444اشرؾ على على الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230
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عن  141021برلم  24104111، ليد فى  25444.444دمحم محمود عبدالحميد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 تجاره لطع ؼيار سيارات ، بجهة : دلبشان ملن/ سعيد لمر عبدالسالم فتوه

عن تجاره  141034برلم  24104111، ليد فى  25444.444رجب ابراهيم حسن ابوشتيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : دلبشان ملن دمحم ابراهيم حسن ابوشتيه

عن ورشه  141012برلم  24104122، ليد فى  14444.444احمد عزمى عبدالحميد ؼنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن عزمى عبدالحميد ؼنيم

عن  140434برلم  24104121، ليد فى  5444.444ابواليزيد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ياسمين السيد -  243

 شارع المحله الكبرى ) الشهيد عبدالؽنى الساعى( بملن مدحت عبدالمنعم البهى عاش 21كافتيريا ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن ورشه  140434برلم  24104121، ليد فى  14444.444،  دمحم سليمان دمحم ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  244

 شارع مكه المكرمه من شارع شومان بملن/احمد عبدالعزيز نؽمان 0تمطيع شنط بالستين ، بجهة : طنطا 

 140453برلم  24104120، ليد فى  14444.444ابراهيم السيد عبدهللا ابراهيم عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ورشه جوارب ، بجهة : ميت حبيش البحريه ملن/ سميره سعود دمحم احمدعن 

عن  140411برلم  24104134، ليد فى  54444.444عمرو جمال عبدالؽنى محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 سيجر بملن جمال عبدالؽنى محمود-ش دمحم الهنداوى  24مماوالت عامه ، بجهة : طنطا 

برلم  24104131، ليد فى  12444.444احمد فؤاد دمحم على ابوعلى ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رحاب -  241

عن مركز تدريب فى برمجه وتكنولوجيا المعلومات سوفت وير واجهزه الالب توب فيما عدا خدمات االنترنت بعد  140401

 هبه هللا متولى عبدالفتاح عبدالعزيز ش الفاتح بملن 11الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : طنطا 
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 ملن عمر الفاروق دمحم هاشم السيد الشيخ -لحافه  -ش الكورنيش  11تجاره وتوزيع ادويه بيطريه ، بجهة : طنطا 

عن البماله  141141برلم  24104141، ليد فى  5444.444محمود منصور السيد البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 وتموين ، بجهة : بملن/ السيد منصور السيد البلتاجى دمشيت

عن  141121م برل 24104114، ليد فى  144444.444مكتب سعيد الملط للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 شارع عبدالمادر سنجر ملن اسعد سعيد زكى عبدالعال 3مكتب مماوالت عموميه ، بجهة : زفتى 

عن  141134برلم  24104114، ليد فى  144444.444سامح دمحم عبدالخالك االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لمرسى االعصرملن دمحم عبدالخالك ا --مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن مكتب  141135برلم  24104111، ليد فى  14444.444عزه على السيد دمحم شعيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 يوليو بملن ليمن بسيونى احمد المصرى 23رحالت ، بجهة : بسيون 

برلم  24104115، ليد فى  14444.444ابراهيم عبداللطيؾ ابراهيم محمود عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا سكه سيجر امام لهاليبو بملن ايهاب عبدالعزيز فرج عبدهللا 141114

عن  141113برلم  24104115، ليد فى  14444.444داليا سعيد عبدالمادر دمحم حجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ت حبيش البحريه بملن فاطمه عبدالفتاح عبداللطيؾ شلبىتجاره منظفات ، بجهة : مي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  141014برلم  24104111، ليد فى  54444.444اسالم الشحات محمود دمحم حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 تجاره االدوات المنزليه ، بجهة : كؽور بلشاى بملن عبدالعزيز حسن دمحم حماد

عن  141036برلم  24104111، ليد فى  144444.444عكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ماهر يوسؾ يوسؾ  -  251

 تجاره ادوات كهربائيه ، بجهة : الدلجمون بملن / عالء محمود محمود شلتوت

عن بيع  141032برلم  24104111، ليد فى  51444.444داليا دمحم عبدالعزيز الزؼبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251
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 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : كفر عصام بملن / حسن ابراهيم ابوشادى 141040

عن  141014برلم  24104122، ليد فى  14444.444احمد دمحم عبدالعزيز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 اكسسوار حريمى ، بجهة : طنطا مول الريفيرا شارع محب تماطع سعيد بملن/ ايمن ابراهيم سيؾ الدين عفيفى

 141013برلم  24104122، ليد فى  54444.444اله ،  دمحم يحيى عبدالوهاب دمحم دمحم المراسى  ، تاجر فرد ، رأس م -  261

 المعاهده بملن احمد احمد عبدالرحمن الوزير-ش جمال عبدالناصر  5عن تصدير وتوكيالت تجاريه ، بجهة : طنطا 

عن  141014برلم  24104124، ليد فى  12444.444مصطفى زكريا مصطفى المحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 نتريهات وستائر ، بجهة : ابيار ملن زكريا مصطفى سيداحمد المحالوىورشه ا

عن مخبز  141004برلم  24104124، ليد فى  14444.444احمد سيد عبدالنعيم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 العجيزى ملن نجوى ابوالنجا على احمد ابوالنجا -ش شاكر  20بلدى ، بجهة : طنطا 

 140411برلم  24104125، ليد فى  144444.444عبدالعزيز عطيه عيد الزيات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهيم -  264

 عن مماوالت عامه ، بجهة : اول طريك الجعفريه بملن/سمير عبدالعزيز عطيه الزيات

عن  140440برلم  24104125، ليد فى  5444.444دمحم عبدالحكيم نصر ابو لوطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 مستودع ؼاز ، بجهة : شبرا اليمن ملن ايمان عبدالحكيم نصر ابو لوطه

عن مكتب  140414برلم  24104134، ليد فى  14444.444احمد رفعت محمود مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 مماوالت ورصؾ طرق ، بجهة : محله روح بملن ياسر رفعت محمود مراد

عن مطبعه  140410برلم  24104134، ليد فى  54444.444حمد الصاوى الجاريه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد ا -  261

فيما عدا اصدار الصحؾ والمجالت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : طنطا ش عباد الرحمن نهايه مساكن البترول 

 بملن امال ابراهيم ابراهيم عشرين

عن بيع  140144برلم  24104131، ليد فى  35444.444م محمود الزيات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرحانه ابراهي -  261

 اعالؾ ولشور ؼذاء الحيوانات ، بجهة : جناج بملن دمحم على عبدالعزيز الشرلاوى

عن مصنع  141161برلم  24104142، ليد فى  12444.444طاهر دمحم العزب صبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 مالبس ، بجهة : السنطه شارع الجالء بملن/سليمان ابراهيم سليمان هدهود

عن بماله وتموين  141155برلم  24104141، ليد فى  5444.444عبير دمحم معوض حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ، بجهة : ميت الحارون بملن ابراهيم السيد دمحم كريت

عن  141144برلم  24104141، ليد فى  25444.444م حموده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عادل عبدالسال -  211

 تحضير وبيع الماكوالت الجاهزه ، بجهة : شارع الجيش امام االستاد تبع خرسيت بملن/ رضا مصطفى مصطفى شامه
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 مماوالت متكامله وديكورات ، بجهة : طنطا شارع عطا هللا ابراهيم السريع بجوار بوابه الجامعه بملن/ امل دمحم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 دالواحد سالمهمطعم ، بجهة : طنطا ش الجيش بملن احمد سالمه عب

عن بماله ، بجهة : اكوه  141011برلم  24104124، ليد فى  51444.444بماله امال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن/جمعه دمحم عبداللطيؾ االصفر
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 وتعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : كفر سنباط ملن جمال عبدالجليل حسن سيد احمد

عن منشار  140435برلم  24104134ليد فى  ، 244444.444مسعد ممدوح امام البيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لتصنيع االخشاب ، بجهة : كفر سليمان عوض ملن/ امير مجدى منير رزق

عن منشار  140435برلم  24104134، ليد فى  244444.444مسعد ممدوح امام البيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 وح امام البيومى ونشاطه مكتب توريد بليتات خشبلتصنيع االخشاب ، بجهة : كفر سليمان عوض بملن/ ممد

عن  140402برلم  24104131، ليد فى  5444.444زكى عبدالشافى عبدالعظيم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مكتب رحالت ، بجهة : مشله بملن خالد عبدالشافى عبدالعظيم جمعه

عن تجاره  141114برلم  24104142، ليد فى  54444.444ماله ،  دمحم ابراهيم يوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس  -  216

عطفه ابو ورده من شارع االمام دمحم عبده بملن عفاؾ عبدالؽفار  1وتوزيع مستلزمات الطباعه ماعدا الطباعه ، بجهة : طنطا 

 ابراهيم

عن مكتب  141110برلم  24104144 ، ليد فى 5444.444السيده دمحم فتحى ممبل عليان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رحالت ، بجهة : فيشا سليم ملن/ احمد ماهر عبدالمجيد سالم

عن  141146برلم  24104141، ليد فى  544444.444ابراهيم عيد يوسؾ المالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 وشى بملن/رضا عيد يوسؾ المالوىاستيراد وتصدير لطع ؼيار سيارات مستعمله ، بجهة : لليب ابيار عزبه المجر

عن تجاره  141142برلم  24104141، ليد فى  26444.444دمحم رضا عبدالوهاب عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 اعالؾ ، بجهة : فيشا سليم بملن/ اشرؾ دمحم محى الدين الشيخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  141112برلم  24104140، ليد فى  14444.444دمحم محمود جابر محمود ابوشلك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 كوبرى العشره بملن/شاديه جابر محمود ابوشلك-مكتب تشؽيل سيارات ، بجهة : زفتى شارع عبدالحى الجوهرى

عن تجاره  141110برلم  24104140، ليد فى  144444.444على طه عبدربه السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 راعيه ، بجهة : اكوه بملن/مسعده مطاوع سليمان مسلمحبوب وحاصالت ز

عن  141140برلم  24104140، ليد فى  54444.444تامر احمد دمحم احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 ش االمام مسلم ملن لطيفه السيد المندوه عبدالوهاب 11تجاره مالبس رياضيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 141151برلم  24104114، ليد فى  12444.444سليم الروح دمحم ابوالمكارم المؽازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ت -  203

 ش هارون الرشيدى مع الشوربجى ملن صالح احمد عزت  6عمار  رلم  -عن تجاره بويات بالعموله ، بجهة : طنطا 

عن كافتريا ،  141160برلم  24104115، ليد فى  34444.444  دمحم دمحم خليفه ابو عيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  204

 بجهة : كتامه ملن ياسر دمحم خليفه ابو عيار

عن  141101برلم  24104116، ليد فى  14444.444باسم عبدالرازق عبدالرازق حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 على حربى مكتب رحالت ، بجهة : ميت يزيد بملن عبدالرازق عبدالرازق

عن تجاره  141041برلم  24104121، ليد فى  144444.444وليد فتحى ابراهيم الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 مالبس جاهزه ، بجهة : خرسيت ملن/ وليد السيد عبدالحميد المشد

عن  141055برلم  24104121، ليد فى  5444.444صيدليه د/ احمد جمال مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 شارع جوهر خلؾ مدرسه ام المؤمنين بملن/ ايمان حماد عبدالمعطى حماد وجمال مصطفى سعيد 1صيدليه ، بجهة : طنطا 

 141064برلم  24104122، ليد فى  12444.444عبدالرحمن عادل دمحم عبدالفتاح لطاشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 : سبرباى بملن عادل دمحم عبدالفتاحعن تجاره اسمنت ، بجهة 

عن مزرعه  140414برلم  24104125، ليد فى  154444.444عال يحى السيد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 مواشى ، بجهة : كفر نواى ملن/عبدهللا دمحم السيد محمود

عن  140462برلم  24104120، ليد فى  14444.444عبدالحميد احمد دمحم على هنيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 ش هنيدى من ش المتيت بملن احمد دمحم على هنيدى 2تجاره اكسسوار كمبيوتر ، بجهة : بسيون 

عن مكتب  140416برلم  24104134، ليد فى  24444.444معاذ دمحم احمد الؽمرينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لن نبيل عبدالحميد التالوىمماوالت ، بجهة : الرجديه بم

عن  141162برلم  24104142، ليد فى  14444.444فايزه احمد عبدالعزيز البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 مكتب رحالت ، بجهة : سبرباى بملن/حسن السيد على البرماوى

عن مالبس  141113برلم  24104142ليد فى  ، 21444.444ساميه دمحم عبدالبالى بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 جاهزه ، بجهة : برما بملن/حامد صالح المال

عن مطعم ، بجهة  141114برلم  24104144، ليد فى  5444.444محمود دمحم فراج فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 : سبرباى بملن/عبدالوهاب الشواؾ الصاوى ابوعمر

عن بماله ، بجهة  141103برلم  24104141، ليد فى  5444.444نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد على ابوزيد  -  345

 : كفر الهواشم مركز كفر الزيات ملن على ابوزيد على ابوزيد

عن تصوير مستندات ،  141141برلم  24104140، ليد فى  24444.444دانيال للتصوير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 نطا حاره الشوربجى متفرع من ش طه الحكيم بملن حسين حسن السيد التالوىبجهة : ط

عن تجاره  141141برلم  24104111، ليد فى  54444.444طارق دمحم احمد عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 العجيزى ملن دمحم احمد عبدالحليم دمحم -ش المنال  30مواد ؼذائيه ، بجهة : طنطا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماول  141141برلم  24104111، ليد فى  544.444صالح العزب المرسى النجيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 انفار ، بجهة : سنباط ملن ابراهيم اليمانى ابراهيم العريان

عن  141163برلم  24104115، ليد فى  14444.444دمحم مجدى دمحم لبيب منصور عريبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 عصمت حماده بملن/احمد مجدى دمحم ليب عريبه-تجاره حاسب الى ، بجهة : زفتى 

 141111برلم  24104115، ليد فى  244444.444امجد حسين محمود حسين عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 ملن شريؾ محمود دمحم محمود جعيصهالطريك السريع  -ش اليمنى  12عن مينى ماركت ، بجهة : طنطا  عمار رلم

عن االستيراد  141110برلم  24104116، ليد فى  544444.444ابراهيم احمد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 والتصدير ، بجهة : ميت النور بملن عماد احمد دمحم سالمه 6من المجموعه  36والفمره  10فيما عدا المجموعه 

عن بماله ،  141111برلم  24104116، ليد فى  12444.444دمحم احمد شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محروس  -  312

 ش السلخانه العمومى ملن حجازى عبدالمنعم دمحم البدراوى 11بجهة : كفر الزيات 

عن  141046برلم  24104111، ليد فى  2444.444بدر الصباح فتحى ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 البماله ، بجهة : السنطه ش الجمهوريه بملن فؤاد احمد دمحم البيومى

عن  141014برلم  24104111، ليد فى  12444.444اسماء عبدالحميد السيد ابوؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 عثمان مصنع شمع اساس نحل العسل ، بجهة : شبشير الحصه بملن اسماعيل عبدالفتاح عوض

عن  141010برلم  24104111، ليد فى  5444.444عصام الدين عبدالحميد دمحم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 ش الصبان من المامون ملن عماد عبدالحميد دمحم مهران 31مخبز بلدى ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 141056برلم  24104121، ليد فى  254444.444،   ماهر حامد محمود مصطفى ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  316

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملكه

عن تجاره  141004برلم  24104124، ليد فى  25444.444محمود توفيك بكر نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مراتب وسجاد ، بجهة : الجالء بملن/ابتسام عبدالجواد السيد بدر

 141005برلم  24104125، ليد فى  14444.444دمحم عبدالمجيد عبدالحميد يوسؾ الؽايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 عن توريد مستلزمات مالعب رياضيه ، بجهة : المضابه بملن/عليه دمحم ابوعلى

عن  140411برلم  24104121، ليد فى  5444.444محمود حسونه عبدالحكيم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 تجاره مواد ؼذائيه ولحوم مجمده ، بجهة : كفر الشيخ سليم بملن فرج السيد وهدان

عن مكتبه  140451برلم  24104120، ليد فى  5444.444دمحم عبدالبديع ابراهيم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 المرشى بملن صاحب الشان-يبعطفه شلبى والترك 3وخردوات ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  140461برلم  24104120، ليد فى  5444.444احمد عبدالرحمن على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

طريك -ش حازم البرلسى  11تجاره اسمده ومخصبات ومبيدات زراعيه وبذور ومستلزمات زراعيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 بدالرحمن رمضانالمعاهده بملن دمحم احمد ع

عن  140416برلم  24104134، ليد فى  144444.444دمحم السيد على بسيونى ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 حظيره تربيه مواشى ، بجهة : شبراتنا بملن اسماء دمحم عبدالموى بريش

عن مكتبه ، بجهة : بسيون  140141برلم  24104131، ليد فى  1444.444مكتبه البليهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 يوليو بملن/ عبدالمجيد دمحم هالل 23شارع 

عن ورشه  141110برلم  24104143، ليد فى  12444.444دمحم سليمان الشحات سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 ش حسن عفيفى بملن دمحم سليمان الشحات سليمان 10رخام ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  141144برلم  24104141، ليد فى  54444.444ارينى فهمى مسعد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 منشار خشب ، بجهة : كفر سليمان عوض بملن/ طارق حسنى مترى عازر

عن  141114برلم  24104140، ليد فى  144444.444احمد محسن عبدالروؾ سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 تعبئه مواد ؼذائيه ، بجهة : الفرستك بملن/ محسن عبدالروؾ سرحان

 141131برلم  24104114، ليد فى  54444.444جمال عبدالحميد سند عبدالحميد العمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 عن توزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : المنشاه الجديده بملن حاتم حامد على جبل

وخضره لبيع وصيانه وكتابه كمبيوتروبيع وصيانه مكن تصوير مستندات وتصوير مستندات  ، تاجر فرد ، رأس مركز اب -  321

عن بيع وصيانه وكتابه كمبيوتروبيع وصيانه مكن تصوير مستندات  141124برلم  24104114، ليد فى  25444.444ماله ،  

 ه المبلى امام مجمع المحاكم ملن اشرؾ دمحم مصطفى ابو خضرهش المديري 1وتصوير مستندات ماعدا االنترنت ، بجهة : طنطا 

عن بماله ، بجهة :  141141برلم  24104111، ليد فى  5444.444فارس دمحم دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 شبرا النمله ملن/ناديه جبر دمحم شتله

عن تجاره  141153برلم  24104114، ليد فى  144444.444  رضا رضا عبدالرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  334

 -مالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس ملن سعاد ابراهيم حسن 

عن تجاره حدايد  141150برلم  24104114، ليد فى  44444.444حنان جمال دمحم خضير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الصمد خضيروبويات ، بجهة : لليب ابيار ملن/جمال دمحم عبد

عن مزرعه  141114برلم  24104115، ليد فى  51444.444هيثم حافظ شعالن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 مواشى ، بجهة : كفر شبرا للوج بملن/حمدى حافظ شعالن

عن صيدليه ،  141101برلم  24104116، ليد فى  5444.444صيدليه/بيتر بولس زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 ش رشدى بملن الطالب )بيتر بولس زكى جاد 21بجهة : طنطا 

عن تجاره  141013برلم  24104111، ليد فى  144444.444عماد احمد حامد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 لطع ؼيار سيارات ، بجهة : نفيا بملن/ فريد عبدهللا الديب

عن  141043برلم  24104121، ليد فى  344444.444يش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد هشام عبدالمنعم حش -  335

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد ملن هاشم حسان عبدالمنعم حشيش

عن  141051برلم  24104122، ليد فى  544444.444شريؾ ممدوح نجيب ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

والتصدير لطع ؼيار سيارات ، بجهة : فرسيس بملن/ سليمان  6من المجموعه  36والفمره  10جموعه االستيراد فيما عدا الم

 عبداللطيؾ هجرس

عن  141041برلم  24104121، ليد فى  344444.444على عبدالكريم عبدالكريم خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 ورشه تصنيع الوميتال ، بجهة : اخناواى ملن عبدالكريم عبدالكريم السيد خميس

عن تجاره مالبس  141061برلم  24104122، ليد فى  25444.444صابر دمحم دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 جاهزه ، بجهة : دلبشان بملن عبدهللا دمحم مرسى ابوالعنين حموده

 140442برلم  24104125، ليد فى  14444.444دمحم صابر الدسولى سعد المنصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 مد دمحم احمد الخادمعن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا شارع اسواق النحاسين بملن/اح

عن تجاره  140446برلم  24104125، ليد فى  144444.444امينه شعبان دمحم الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 اخشاب ، بجهة : الدلجمون بملن/سعيد احمد محمود هجرس

عن  140411برلم  24104125، ليد فى  544444.444جمال انور الدمحمى عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

والتصدير ، بجهة : زفتى شارع عبدالسالم عارؾ بملن/انور الدمحمى  6من المجموعه  36والفمره  10االستيراد فيماعدا المجموعه 

 عسكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  140433برلم  24104121، ليد فى  5444.444اسامه فريد ابراهيم السيسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ارات لحساب الؽير ، بجهة : صناديد ملن/حمدى دمحم محمودتاجير سي

عن تجاره  140426برلم  24104121، ليد فى  5444.444دمحم المنسى دمحم المرحومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لطع ؼيار موتوسيكالت ، بجهة : شونى بملن عيد دمحم المطب الوكيل

عن توريد  140450برلم  24104120، ليد فى  25444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،   شيماء عبدالستار سعد شاهين  ، -  344

 وتجاره وتوزيع مواد ؼذائيه ، بجهة : الرمليه بملن حمدين نصر الدين احمد الشاذلى

،  عن ورشه رخام 140404برلم  24104131، ليد فى  1444.444عبدالبر الليثى للرخام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 بجهة : شبرالاص بملن/ السيد دمحم عبدالبر فتوح الليثى

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،ليدت فى  24444.444دمحم عبدهللا عبدالمجيد الفمى وشركاه   شركة  ،  اعمال الشحن والتفريػ ونمل البضائع  ،رأس مالها    -  1

، عن اعمال الشحن والتفريػ ونمل البضائع ، بجهة : الدلجمون شارع البحر بملن/ عبدهللا عبدالمجيد  140401م برل 24104131

 سالم الفمى

عرفات السيد على خيرهللا وشريكه   شركة  ،  تجاره وصناعه وتجهيز وصيانه صناديك السيارات  ،رأس مالها    -  2

، عن تجاره وصناعه وتجهيز وصيانه صناديك السيارات ، بجهة : طريك  141114برلم  24104143،ليدت فى  144444.444

 الطريك السريع بملن/ دمحم دمحم زكى فايد-مصر اسكندريه الزراعى زمام كفر ابوداود 

 144444.444محمود مرسى ابراهيم عيد وشريكه ابراهيم دمحم سعد السيد حواش   شركة  ،  المماوالت العامه  ،رأس مالها    -  3

 يوليو بملن لطب لطب الشاميه 23، عن المماوالت العامه ، بجهة : بسيون  140410برلم  24104121،ليدت فى 

،ليدت فى  1444.444رضا عبدالعظيم عبدالمجيد وشركاه   شركة  ،  تجاره الفاكهه والموز بالجمله  ،رأس مالها    -  4

مجموعه ب بملن/مجلس  11/11جمله ، بجهة : سوق الجمله المحلين ، عن تجاره الفاكهه والموز بال 141131برلم  24104111

 المدينه

دمحم ابراهيم احمد ابراهيم الدلله وشريكته   شركة  ،  اعمال المماوالت العامه والتشطيبات والتوريدات العموميه   ،رأس مالها    -  5

عامه والتشطيبات والتوريدات العموميه ، بجهة : ، عن اعمال المماوالت ال 140463برلم  24104120،ليدت فى  144444.444

 يوليو بملن/ احمد ابراهيم دمحم ابوعطا 23شارع  14بسيون 

برلم  24104120،ليدت فى  34444.444شريؾ السمالوى وشريكه   شركة  ،  تجاره المواد الؽذائيه  ،رأس مالها    -  6

 فره ملن/ دمحم صالح الدين احمد رشدى، عن تجاره المواد الؽذائيه ، بجهة : الجامع د 140441

يوسؾ ابراهيم يوسؾ دمحم وشريكه   شركة  ،  التصدير والتجاره والتوزيع )الدهانات ومواد البناء والمواد الؽذائيه واالدوات  -  1

ت فى ،ليد 1444444.444وزيوت السيارات(  ،رأس مالها   -المنزليه واالعالؾ واالجهزه الكهربائيه ومستلزمات طبيه 

، عن التصدير والتجاره والتوزيع )الدهانات ومواد البناء والمواد الؽذائيه واالدوات المنزليه  141040برلم  24104111

 وزيوت السيارات( ، بجهة : شبرابيل ملن عبير ابراهيم يوسؾ دمحم-واالعالؾ واالجهزه الكهربائيه ومستلزمات طبيه 

،ليدت فى  14444.444شركة  ،  اصالح االجهزه التليفزيونيه   ،رأس مالها     احمد جادالمولى حافظ على وشركاه  -  1

، عن اصالح االجهزه التليفزيونيه ، بجهة : طنطا ش المنطره امام سينما اوبرا بملن دمحم جاد المولى  141045برلم  24104121

 حافظ

،ليدت فى  64444.444بئه والتؽليؾ  ،رأس مالها   شركه احمد فتحى وشركاه   شركة  ،  تجاره البالستين ومواد التع -  0

شارع صالح سعد هللا من شارع بطرس  11، عن تجاره البالستين ومواد التعبئه والتؽليؾ ، بجهة :  141112برلم  24104142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدور الرابع ملن/سيد احمد فتحى السيد

 

 144444.444مركز تجميل بيوتى سنتر  ،رأس مالها   شركه محمود ابودشيش وشركاه   شركة  ،  الامه وتشؽيل وادراه  -  14

، عن الامه وتشؽيل وادراه مركز تجميل بيوتى سنتر ، بجهة : طنطا ش يوسؾ الصديك  141115برلم  24104144،ليدت فى 

 برج فيوتشر هوم داود بملن ياسر ابوبكر عبدالحميد والسيد سليمان على

،ليدت فى  14444.444ريكه   شركة  ،   تجاره تكيفات  ،رأس مالها   مصطفى احمد مختار ابوالمجد تركى وش -  11

 ، عن تجاره تكيفات ، بجهة : طنطا ثان برج زهره الوفاء ش الوفاء بملن طارق عبدالسالم على سليم 141102برلم  24104144

،ليدت فى  10444.444الها   شركه ابناء على عبدالعزيز يونس وشريكتهم   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى   ،رأس م -  12

 ، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : كوم مهنا بملن دمحم على عبدالعزيز يونس 141116برلم  24104140

 24104122،ليدت فى  6444.444هيثم عادل عبدالحميد وشركاه   شركة  ،  مخبز النتاج الخبز الطبالى   ،رأس مالها    -  13

 ش السيد الشاعر بملن عادل عبدالحميد امين 1ج الخبز الطبالى ، بجهة : ، عن مخبز النتا 141065برلم 

،ليدت  5444.444كامل فرؼلى اسماعيل وشريكه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى لصناعه الخبز البلدى  ،رأس مالها    -  14

ا ش سعد عياد متفرع من ترعه ، عن مخبز بلدى نصؾ الى لصناعه الخبز البلدى ، بجهة : طنط 141160برلم  24104142فى 

 الشيتى بملن الشركاء

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    24104141، وفى تاريخ    141141امل احمد دمحم طلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزالها التجاره 11443محو الميد برلم 

تم  تم محو/شطب السجل    24104142، وفى تاريخ    00541سعد دمحم حسن ابومنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره نهائيا 11445محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104142، وفى تاريخ    140111رضا نبيه بسيونى الجبالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 العتزاله التجاره نهائيا 11446تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104142، وفى تاريخ    146211ح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم ابراهيم ابراهيم صال   - 4

 العتزاله التجاره 11444تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104142، وفى تاريخ    131504دمحم سعيد حامد احمد خميس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزاله التجاره 11441ر محو رلمالسجل  تم محو الميد بام

تم    24104142، وفى تاريخ    120521على دمحم عبدالخالك ابوالمجد شمس الدين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 العتزاله التجاره نهائيا 11440محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    24104142، وفى تاريخ    126330،  سبك ليده برلم :   حسام عبدالحميد على صمر  ،  تاجر فرد   - 1

 العتزاله التجاره نهائيا 11451السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104142، وفى تاريخ    121114صيدليد د/ دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره 11454رلم  محو الميد بامر محو

تم محو/شطب السجل  تم    24104142، وفى تاريخ    121114دمحم موسى عطيه عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 0

 العتزاله التجاره 11454محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104142، وفى تاريخ    134341طارق اسماعيل السيد اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 11441السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104142، وفى تاريخ    126330حسام عبدالحميد على صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 نهائيا العتزاله التجاره 11451السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104143، وفى تاريخ    141412عالء عبدالؽفار ابوالعنين رخا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 11451السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104143، وفى تاريخ    144361زينب دمحم المحسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزالها التجاره 11455تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104143، وفى تاريخ    144361زينب دمحم المحسن دمحم بسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزالها التجاره 11455السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104143، وفى تاريخ    144361بسيونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : زينب دمحم المحسن دمحم    - 15

 العتزالها التجاره 11455السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104143، وفى تاريخ    121113دمحم السيد دمحم الؽنام  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزاله التجاره 11450د برلم محو المي

تم محو/شطب السجل     24104143، وفى تاريخ    122314سالمه دمحم احمد االعرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11454تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104143، وفى تاريخ    110142:  حازم احمد فؤاد مصطفى سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم   - 11

 العتزاله التجاره 11452محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    24104143، وفى تاريخ    05301امل عبدهللا سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 10

 العتزالها التجاره 11456الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104143، وفى تاريخ    05301دهللا سيداحمد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : امل عب   - 24

 العتزالها التجاره 11456تم محو الميد برلم 

تم    24104143، وفى تاريخ    126404عبدالحميد ابواليزيد ابراهيم لعالعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 11451و/شطب السجل  تم محو الميد برلم مح

تم    24104143، وفى تاريخ    131034دمحم عبدالرحمن عبدالمجيد بيبرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 العتزاله التجاره نهائيا 11453محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104144، وفى تاريخ    136414 فايد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مؽاورى عبدالحميد دمحم   - 23

 للوفاه 11461السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104144، وفى تاريخ    130634دمحم فريد ابوالمجد شهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 11462تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/شطب السجل  تم محو   24104144، وفى تاريخ    111611فوزى ابراهيم دمحم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 العتزاله التجاره 11464تم محو الميد برلم 

تم    24104141، وفى تاريخ    111511عصام الحسينى عبدالخالك صابون  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 العتزاله التجاره 11466محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104141، وفى تاريخ    13550فرد  ،  سبك ليده برلم :  على محمود كامل احمد المؽازى  ،  تاجر   - 21

 5406السجل  تم الؽاء هذا المحل بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    24104141، وفى تاريخ    120145وهيدى اسعد عبدالمادر حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 11461السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104141، وفى تاريخ    131115وائل عبدالمعطى محى الؽزيرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 20

 العتزاله التجاره11464السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104141ريخ ، وفى تا   126041محمود عبدالمادر على رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 العتزاله التجاره 11414السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104141، وفى تاريخ    01541السيد منصور البلتاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 11461محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104141، وفى تاريخ    10434الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احالم سليم احمد    - 32

 العتزاله التجاره نهائيا 11412تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104141، وفى تاريخ    146461متولى صالح متولى سمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 العتزاله التجاره 11460تم محو الميد برلم  السجل 

تم محو/شطب    24104141، وفى تاريخ    145413وائل على عباس على مدكور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 العتزاله التجاره نهائيا 11411السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104140، وفى تاريخ    03344،  سبك ليده برلم :   محمود مسعد مصطفى الشباسى  ،  تاجر فرد   - 35

 العتزاله التجاره 11413السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104140، وفى تاريخ    133014مكرم ابراهيم بربرى ابيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 العتزاله التجاره نهائيا 11415لم السجل  تم محو الميد بامر محو ر

تم محو/شطب السجل     24104140، وفى تاريخ    135124دمحم سيؾ دمحم المحجوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره نهائيا 11414تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104140، وفى تاريخ    141411برلم : سمن لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده    - 31

 العتزاله التجاره 11416السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104140، وفى تاريخ    142514اكرامى سعد عطيه سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 30

 هالعتزاله التجار 11411تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104140، وفى تاريخ    141506مجدى دمحم ربيع احمد دمحم ابوالنور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزاله التجاره نهائيا 11411محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    141425ابراهيم دمحم عبدالعزيز الدرش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزاله التجاره نهائيا 11414السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104114، وفى تاريخ    123124خالد سعيد على النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 جارهالعتزاله الت 11410تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    112414ابراهيم عبدهللا ابراهيم البمبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 العتزاله التجاره نهائيا 11411السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104114وفى تاريخ ،    11111نعيمه عبدالجواد الدريني  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 للوفاه 11412تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    130163الجوهرى لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 العتزاله التجاره نهائيا 11413السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104111، وفى تاريخ    10114سى على زايد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : على مر   - 46

 للوفاه 11416محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    00515حسن محمود الحسانين الخطيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزاله التجاره نهائيا 11414ر محو رلم السجل  تم محو الميد بام

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    121513دمحم دمحم عبدالفتاح السيد عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 للوفاه 11411السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    141354وليد صبرى احمد البندارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 40

 العتزاله التجاره نهائيا 11412السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104111، وفى تاريخ    145020نهله دمحم السيد ابوشادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 تجارهالعتزالها ال 11411تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104114، وفى تاريخ    120121ايمان امين سليمان داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره نهائيا 11402تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104114تاريخ ، وفى    141621احمد عنتر عبدالفتاح البهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 العتزاله التجاره 11404السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    141525مصطفى احمد دمحم المليجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 العتزاله التجاره 11403السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    143214حسين صابر لطب الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 العتزاله التجاره 11410السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104115، وفى تاريخ    133151هدى عبدالفتاح عبدالهادى الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزاله التجاره نهائيا 11401السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104115، وفى تاريخ    140111ابراهيم الشحات دمحم محرم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 56

 العتزاله التجاره 11406السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104115، وفى تاريخ    144611د احمد الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : فارس السيد على السي   - 51

 العتزاله التجاره 11400محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104115، وفى تاريخ    134132دمحم عبدالفتاح دمحم السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 11401م محو الميد برلم ت

تم محو/شطب    24104115، وفى تاريخ    141514اسالم يحيى عبدهللا السبحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 50

 العتزاله التجاره نهائيا 11544السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104115، وفى تاريخ    111361،  سبك ليده برلم : حسن السيد على البرماوى  ،  تاجر فرد     - 64

 العتزاله التجاره 11405السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    24104116، وفى تاريخ    123555دمحم شبل دمحم لطفى السيد الدخميسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره نهائيا 115445رلم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو 

تم    24104116، وفى تاريخ    04416فتحيه عبدالعزيز الشوربجى ابوحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 للوفاه 11542محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104116، وفى تاريخ    124144ياسر نصر مصطفى الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 العتزاله التجاره نهائيا11541السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104116، وفى تاريخ    114133عبدالمنعم توفيك صديك ابوعالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64

 زاله التجاره نهائياالعت 11546محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    24104116، وفى تاريخ    10246دمحم العرابى عبدالنبى ابوشعيشع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 للوفاه 11545السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104116، وفى تاريخ    136301لوزه لطب عيد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزالها التجاره 11543تم محو الميد برلم 

تم    24104111، وفى تاريخ    145110سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره 11540محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104111، وفى تاريخ    113556وهاب عبدالعزيز عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : اشرؾ عبدال   - 61

 العتزاله التجاره 11541محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

م تم محو/شطب السجل  ت   24104111، وفى تاريخ    141413ابتسام دمحم احمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 60

 العتزاله التجاره 11541محو الميد برلم 

تم    24104111، وفى تاريخ    145110سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 اللؽاء الفرع 11540محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    122611سبك ليده برلم :  طه عبدالؽنى السيد بعطيشى  ،  تاجر فرد  ،    - 11

 العتزاله التجاره 11514السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    122153ايمان احمد عبدالهادى ابوطير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 له التجارهالعتزا 11514السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104111، وفى تاريخ    130161دمحم رجب دمحم زعريه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 5454الؽاء هذا المحل بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    144535حنان حسن على دمحم بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 11513السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104111، وفى تاريخ    136552نصره رزق عبدالفتاح الدماطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 11511السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104111، وفى تاريخ    140445جر فرد  ،  سبك ليده برلم : سمير حبيب جبر االلفى  ،  تا   - 16

 العتزاله التجاره 11512تم محو الميد برلم 

تم    24104121، وفى تاريخ    121611رمضان تكال ابواليزيد العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11510محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    24104121، وفى تاريخ    51116سامحه محمود الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزالها التجاره 11511محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    24104121، وفى تاريخ    51116سمحه محمود الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 10

 العتزالها التجاره 11511محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104121، وفى تاريخ    141126جالل فتوح عبدالحميد الصيفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 11515السجل  تم محو الميد برلم 
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 للوفاه 11511محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104121، وفى تاريخ    144110عزه فؤاد دمحم عبدالصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزالها التجاره 11516حو الميد برلم تم م
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 العتزاله التجاره 11511محو الميد برلم 
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 العتزاله التجاره 11524السجل  تم محو الميد برلم 
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 العتزالها التجاره 11522محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104122، وفى تاريخ    131650ابوطالب دمحم عبدالخالك ابوزوين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 10

 العتزاله التجاره 11523السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104124، وفى تاريخ    136133سبك ليده برلم :  عاصم عطيه دمحم المالكى  ،  تاجر فرد  ،    - 04

 العتزاله التجاره 11524تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104124، وفى تاريخ    14133نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 01

 زالها التجاره نهائياالعت 11525تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104124، وفى تاريخ    131522سعيد رشاد دمحم البيجاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 02

 العتزاله التجاره نهائيا 11521تم محو الميد بامر محو رلم 
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 العتزاله التجاره نهائيا 11526السجل  تم محو الميد بامر محو برلم 
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 له التجاره نهائياالعتزا 11532السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 
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 العتزاله التجاره نهائيا 11520السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104125، وفى تاريخ    120314برلم :  ابراهيم اسماعيل رجب السنباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 06

 العتزاله التجاره 11531محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    24104125، وفى تاريخ    121156اسامه احمد على الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 01
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 العتزاله التجاره نهائيا 11533محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 
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 للوفاه 11531محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 
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 للوفاه 11531محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 
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، وفى تاريخ    144110فتح هللا دمحم ابوالعال الصفطى لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 146

 العتزاله التجاره 11542تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم    24104120

تم محو/شطب    24104120، وفى تاريخ    144110جر فرد  ،  سبك ليده برلم : الصفتى لالستيراد والتصدير  ،  تا   - 141

 العتزاله التجاره 11542السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104120، وفى تاريخ    144455دمحم السيد دمحم السيد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 141

 العتزاله التجاره 11541السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104120، وفى تاريخ    140564حنان فاروق عبداللطيؾ الرشيدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 140

 العتزالها التجاره 11544محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104120ى تاريخ ، وف   141314رضا دمحم دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزالها التجاره 11544تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104120، وفى تاريخ    122434دمحم فتحى دمحم صالحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 11545تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104120، وفى تاريخ    144506ناديه حسن حسن فياض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزالها التجاره 11541تم محو الميد برلم 

طب تم محو/ش   24104120، وفى تاريخ    146324السيد شبل دمحم ابوؼسيى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزاله التجاره 11530السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104134، وفى تاريخ    141116امل عبدالحليم عبدالمجيد الدلرولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزالها التجاره 11554محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    24104134، وفى تاريخ    05651رد  ،  سبك ليده برلم : احمد دمحم دمحم رمضان  ،  تاجر ف   - 115

 العتزاله التجاره 11541محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     24104134، وفى تاريخ    145360دمحم على محمود خالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 التجاره العتزاله 11540تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104141وفي تاريخ ،   130146عمرو سمير فتوح الفمى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   544444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104142وفي تاريخ ،   141144دمحم عبدالموى حجاج  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم وسام  -  2

 جنيه   25444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تعديل رأس المال , تم   24104142وفي تاريخ ،   141021احمد دمحم السيد سعد السيد على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   144444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   24104142وفي تاريخ ،   144110مسعده عبدالمادر عبدالفتاح ابوحسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   254444.444, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104143وفي تاريخ ،   143061رانيا مهدى احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   14444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104143وفي تاريخ ،   124411سامى دمحم على عبده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   24444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104144وفي تاريخ ،   141111دمحم منجى السيد سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

  جنيه  51444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104144وفي تاريخ ،   141136عمرو ابراهيم الدسولى احمد ناصؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   154444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104144تاريخ ،  وفي  141641دمحم ابراهيم دمحم عبدالعال موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  0

 جنيه   544444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104144وفي تاريخ ،   142142ايهاب السيد دمحم دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   144444.444ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس 

تم تعديل رأس   24104144وفي تاريخ ،   141264ابراهيم احمد عبدالعظيم حسن سرحان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   1444444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104141وفي تاريخ ،   141416ليده برلم  عزالدين السيد عزالدين هاشم  تاجر فرد ،، سبك -  12

 جنيه   244444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104141وفي تاريخ ،   141534خالد عبدالمادر عبدالستار سعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   40444.444عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   24104141وفي تاريخ ،   142402بوال ابراهيم منصور وهبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   54444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104141وفي تاريخ ،   141241د ،، سبك ليده برلم احمد احمد دمحم النجار  تاجر فر -  15

 جنيه   34444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104140وفي تاريخ ،   141211مصطفى السيد مصطفى دمحم المصرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   25444.444شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأ

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104140وفي تاريخ ،   06112فتحى حسين على صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   554444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104140وفي تاريخ ،   06112ائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم للصناعات الؽذ 2444سويت هارت -  11

 جنيه   554444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 تم تعديل رأس  24104140وفي تاريخ ،   141131انتصار محمود ابراهيم احمد الحصاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  10

 جنيه   144444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104114وفي تاريخ ،   144165مصطفى يوسؾ شعبان عطا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   544444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104114وفي تاريخ ،   135042السيد دمحم ابراهيم الشرشابى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   244444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   24104114،  وفي تاريخ  135542دمحم صبرى عبدالحميد على شعير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   25444.444, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104114وفي تاريخ ،   124146كمال مجدى كمال ابوالمعاطى يمانى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   54444.444اله ،المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104114وفي تاريخ ،   124146معصره يمانى للزيوت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   54444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104114وفي تاريخ ،   141124احمد عبدالظاهر عبدالظاهر الداهس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   144444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104114وفي تاريخ ،   130143دمحم خالد فتحى احمد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   12444.444ليصبح رأس ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال

تم تعديل رأس المال   24104111وفي تاريخ ،   135134اشرؾ عبدالعزيز عبدهللا الطوخى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   51444.444, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104111وفي تاريخ ،   134431د ،، سبك ليده برلم عبدالفتاح عبدالسالم دمحم خريص  تاجر فر -  21

 جنيه   4444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   24104111وفي تاريخ ،   134431عبدالفتاح عبدالسالم خريص لتجاره السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  20

 جنيه   4444444.444ال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،رأس الم

تم تعديل رأس المال ,   24104111وفي تاريخ ،   134431عبدالفتاح عبدالسالم خريص  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   4444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم   24104111وفي تاريخ ،   134431لفتاح عبدالسالم دمحم خريص لتجاره السيارات  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عبدا -  31

 جنيه   4444444.444تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال ,   24104114ي تاريخ ، وف  134350السيد دمحم السيد عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   51444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   24104114وفي تاريخ ،   141154محمود فريج سليمان ابراهيم داود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   54444.444رأس ماله ، , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح

تم تعديل رأس المال ,   24104115وفي تاريخ ،   136250عالء ابراهيم فرؼلى اسماعيل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   254444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104115وفي تاريخ ،   135446لم جميل شحاته بسيونى ملن  تاجر فرد ،، سبك ليده بر -  35

 جنيه   144444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104115وفي تاريخ ،   141211عالء رضا احمد السيد الفيومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   1444444.444المال ليصبح رأس ماله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس 

تم تعديل رأس المال ,   24104115وفي تاريخ ،   141121هبه دمحم ابراهيم محمود العجيزى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   144444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104115وفي تاريخ ،   141016فرد ،، سبك ليده برلم ايمن فرج سيد احمد سليم  تاجر  -  31

 جنيه   14444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104116وفي تاريخ ،   141140احمد فريج سليمان داود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  30

 جنيه   54444.444تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ، التأشير:  

تم تعديل رأس المال ,   24104116وفي تاريخ ،   131156عونى حسينى ابراهيم عالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   254444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104111وفي تاريخ ،   134350تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  السيد دمحم السيد عبدالهادى  -  41

 جنيه   40444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104111وفي تاريخ ،   141611الشين لتسمين المواشى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   54444.444ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأش

تم تعديل رأس المال ,   24104111وفي تاريخ ،   142644فوزى عاطؾ فوزى الكومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

 جنيه   51444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104111وفي تاريخ ،   131426اجر فرد ،، سبك ليده برلم رضا احمد حسن الدلجمونى  ت -  44

 جنيه   44444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104111وفي تاريخ ،   141100عبدالرحمن محمود دمحم ابراهيم الصواؾ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   54444.444ل , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،الما

تم تعديل رأس المال ,   24104121وفي تاريخ ،   133150دمحم احمد دمحم محمود ابوستيت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   1444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104121وفي تاريخ ،   132414اهيم مصطفى دمحم العذرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم ابر -  41

 جنيه   14444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , تم ت  24104121وفي تاريخ ،   141104تهانى على دمحم على عامر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   25444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104121وفي تاريخ ،   110041احمد على احمد حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  40

 جنيه   144444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104122وفي تاريخ ،   141112دمحم عبدالعال دمحم البهنسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   34444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   24104122ريخ ، وفي تا  142351السيد ابراهيم السيد ابراهيم العزب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   54444.444, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104124وفي تاريخ ،   131451هاشم دمحم دمحم صالح الكفراوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

 جنيه   144444.444اله ،وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104124وفي تاريخ ،   131451هاشم لتشؽيل المعادن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   144444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104124وفي تاريخ ،   131451هاشم دمحم دمحم صالح الكفراوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   144444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104124وفي تاريخ ،   121466اشرؾ احمد عبده تاج الشنوانى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  55

 جنيه   2444444.444ليصبح رأس ماله ، وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال

تم تعديل رأس المال ,   24104124وفي تاريخ ،   126155دمحم محمود حمزه سيد احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   54444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104124وفي تاريخ ،   132531بك ليده برلم دمحم صفوت زكى ابراهيم شيحه  تاجر فرد ،، س -  51

 جنيه   1444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104124وفي تاريخ ،   133232عمرو خميس عبدالفتاح السيد رضوان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   244444.444ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشي

تم تعديل رأس المال ,   24104125وفي تاريخ ،   141010حسين السيد احمد حسين الجحش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  50

 جنيه   54444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104125وفي تاريخ ،   124240ضوان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم فتح هللا دمحم ر -  64

 جنيه   254444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104125وفي تاريخ ،   126134طاهر عبدالمحسن بسيونى عبدالكريم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   54444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104121وفي تاريخ ،   141631عمرو عبدالحى دمحم عبدالنبى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   25444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104121وفي تاريخ ،   141542ء فرج دمحم بدران  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم نجال -  63

 جنيه   45444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعديل ر  24104120وفي تاريخ ،   144220دمحم موسى السيد البرعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   40444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   24104120وفي تاريخ ،   121445طارق دمحم عبدالرحمن حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   144444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ   24104120وفي تاريخ ،   145232 زكى دمحم خطاب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عال -  66

 جنيه   544444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعديل رأس   24104134وفي تاريخ ،   143140خليفه لطب خليفه ؼالب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   14444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   24104131وفي تاريخ ،   133303ابراهيم عبداللطيؾ ابراهيم عبداللطيؾ مصطفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   544444.444تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   24104131وفي تاريخ ،   136140دمحم عبدالرازق دمحم عبدالعال النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  60

 جنيه   25444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141504عادل عبدالعزيز احمد حواش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن عادل عبدالعزيز احمد حواش

تعديل العنوان , وصؾ  تم 24104141وفي تاريخ  141155عبير دمحم معوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتأشير:   ، ميت الحارون بملن ابراهيم السيد دمحم كريت 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141156رافت جابر احمد الزهيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتأشير:   ، طنطا حاره دمحم حموده من ش كفر عصام بملن شريؾ ناصؾ متولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  144411محمود عبدالرؤؾ دمحم شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 لحافه بملن عبدالؤؾ دمحم دمحم شعير-كفرالؽفران -الـتأشير:   ، شارع شعير

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  130444ؼريب عطيه ؼريب ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن زكريا دمحم عبدالناصر على موسى بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141242ياسر دمحم عبدالعاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن  دمحم دمحم عبدالعاطى الشنشورى

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    24104141وفي تاريخ  141151رضا دمحم السيد علمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 سعيد حسن حسن، محله مرحوم ملن ال

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141164السعيد حماده السعيد يادم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 كتامه بملن حماده السعيد يادم  -الـتأشير:   ، عزبه لطب

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141 وفي تاريخ 141153دمحم فتحى دمحم السيد بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  0

 الـتأشير:   ، زفتى خلؾ السكه الحديد بملن عيده جوده الربع

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141151ندا لتجارة المواد البتروليه والزيوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 نصر دمحم المكاوىوصؾ الـتأشير:   ، ش ابوبكر الصديك بملن على ابوال

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141154حسن ابراهيم دمحم احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ش البحر عزبه ديب ملن ابراهيم دمحم احمد الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141150ه برلم    هانى دمحم اسماعيل دمحم هانى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  12

 الـتأشير:   ، كفر المنشى منشاه اليعموبيه بملن دمحم اسماعيل دمحم هانى

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  141162فايزه احمد عبدالعزيز البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 ، سبرباى بملن/حسن السيد على البرماوىوصؾ الـتأشير:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان  24104142وفي تاريخ  141115دعاء عبدالحليم دمحم عبدالحليم الؽايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 , وصؾ الـتأشير:   ، جناج بملن/عبدالحسيب دمحم ابراهيم العالم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142وفي تاريخ  141166ك ليده برلم    وليد محسب عباس حسين ، تاجر فرد ،  سب -  15

 الـتأشير:   ، زفتى شارع بركه السبع بملن/محسب عباس حسين

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142وفي تاريخ  141113ساميه دمحم عبدالبالى بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 مد صالح المالالـتأشير:   ، برما بملن/حا

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142وفي تاريخ  141114دمحم ابراهيم يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 عطفه ابو ورده من شارع االمام دمحم عبده بملن عفاؾ عبدالؽفار ابراهيم 1الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142وفي تاريخ  141161يده برلم    طاهر دمحم العزب صبرى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 الـتأشير:   ، السنطه شارع الجالء بملن/سليمان ابراهيم سليمان هدهود

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  141021احمد دمحم السيد سعد السيد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 كفر الزيات بملن سوزان عبدالحميد دمحم البربرى -ش الجوهرى 31تعديل العنوان بجعله  وصؾ الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142وفي تاريخ  141165بسمه حسين فتحى حدوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/دمحم ابراهيم على النحاس

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  144110مادر عبدالفتاح ابوحسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مسعده عبدال -  21

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ورثه/دمحم عبدالوهاب سرحان واخواتع بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104142تاريخ وفي  141164حسام عليوه اسماعيل بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتأشير:   ، ميت يزيد ملن انس عليوه اسماعيل بركات

تم تعديل  24104142وفي تاريخ  141161مشيره اسماعيل عبدالواحد ابراهيم وافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 دمحم عبدالحليم امين الشوربجىالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفرالزيات شارع الشيخ عمر بملن 

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  141114اسالم محمود دمحم محمود دمحم المش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 وصؾ الـتأشير:   ، ميدان السيد البدوى بملن/فريد حسنين عبدالمنعم صمر

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  141114فرد ،  سبك ليده برلم     اسالم محمود دمحم محمود دمحم المش ، تاجر -  25

 وصؾ الـتأشير:   ، ميدان السيد البدوى بملن/فريد حسنين عبدالمنعم صمر

تم تعديل العنوان ,  24104142وفي تاريخ  141163محمود عزت السيد مبرون خمخم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 ير:   ، سالمون بملن عزت السيد مبرون خمخم وصؾ الـتأش

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141116صيدليه د/مؤمن محمود عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 سيجر ملن/محمود عبدالكريم السيد ابراهيم-شارع مكه المكرمه  1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141111ر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم فكرى السيد بدي -  21

 الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن فكرى السيد عبدالحميد بدير 

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141111زينب اشرؾ عبدالمنعم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  20

 تأشير:   ، كفر النصاريه بملن عامر رياض عامر الصاوى وصؾ الـ

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141112حمدان منير السباعى ابويوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا اليمن بملن دمحم عبدالخالك ابراهيم بركات 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  142215تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم دمحم حامد ،  -  31

 ش الصاوى االحمدى بملن دمحم حلمى عبدالمادر ونشاطه مخزن لتجاره االحذيه  33الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه طنطا عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141441   دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  32

 الـتأشير:   ، كفر كال الباب ملن سامى عبدالؽفار شعير ونشاطه استيراد وتصدير 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 ش عطيه يوسؾ من ش الحكمه ملن احمد عبدالمنعم احمد موسى 1 الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141111وليد دمحم نجيب العزب عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 ملن عمر الفاروق دمحم هاشم السيد الشيخ -لحافه  -ش الكورنيش  11وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  24104143وفي تاريخ  141113عبدالعليم عبدالفتاح دمحم مصطفى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، االنبوطين بملن صاحب الشان 

يل العنوان , وصؾ تم تعد 24104143وفي تاريخ  142215دمحم ابراهيم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 ش الصارى االحمدى ملن دمحم حلمى عبدالمادر 33الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  124411سامى دمحم على عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 نفس العنوان الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن رجاء فريد عبدالسالم عبده ب

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

ش عطيه يوسؾ من ش الحكمه بملن احمد عبدالمنعم احمد موسى ونشاطه  1الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا 

 مطعم فول وفالفل

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  30

ش على مبارن بملن حسن دمحم سيد عبدالعاطى  ونشاطه مطعم  5الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا عمار رلم 

 فول وفالفل

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141110سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سليمان الشحات  -  44

 ش حسن عفيفى بملن دمحم سليمان الشحات سليمان  10الـتأشير:   ، طنطا 

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ش على مبارن ملن حسن دمحم سيد عبدالعاطى  5الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 د وتصديرالـتأشير:   ، كفر كال الباب بملن/ سامى عبدالؽفار شعير ونشاطه استيرا

تم تعديل العنوان  24104143وفي تاريخ  142046ؼريب عبدالمعطى حسن حسين حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن صاحب الشان

تم تعديل العنوان ,  24104144 وفي تاريخ 141111سعيد عبدالرؤؾ كامل الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

 وصؾ الـتأشير:   ، الفرستك ملن رمضان محمود العبد

تم تعديل العنوان  24104144وفي تاريخ  141101حاتم دمحم ابوطالب عبدالوهاب براؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 مروسى عبدالؽفار دمحم , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش ترعه سناره مع ش سيد لطب بملن جمال الع

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  143244اسامه شعبان دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان بسيون شارع مصطفى كامل من شارع المدارس بملن/ محسن عبدالمجيد دمحم رحومه 

 ره مواد ؼذائيه ونشاطه تجا

تم تعديل  24104144وفي تاريخ  141104احمد عبدالرؤؾ دمحم عبدالرؤؾ الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفور بلشاى ملن/مبروكه عبدالعزيز احمد حسن ابوعلى

تم تعديل العنوان ,  24104144وفي تاريخ  131333برلم     ايمن عبدهللا السيد خطاب يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  41

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل المالن بجعله ملن اتحاد الشاؼلين لمشروع جمعيه اسكان العاملين بنن التنميه الزراعيه بالؽربيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ديل العنوان , وصؾ تم تع 24104144وفي تاريخ  141111رحاب عكاشه دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  40

 الـتأشير:   ، شونى بملن/عايده عبدالمادر عثمان سالم

تم تعديل العنوان  24104144وفي تاريخ  145010اسامه عبدالؽنى محروس احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 عبدالواحد عبدالعزيز صالحزفتى ملن دمحم  -, وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / ش عز الدين العويل 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  141114محمود دمحم فراج فراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، سبرباى بملن/عبدالوهاب الشواؾ الصاوى ابوعمر

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  143244اسامه شعبان دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الـتأشير:   ، بسيون شارع مصطفى كامل من شارع المدارس ملن/محسن عبدالمجيد دمحم رحومه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  143244اسامه شعبان دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

يوليو ملن/دمحم طاهر بسيونى على الديب الستؽالله خدمات المحمول افتتح  23رئيسى اخر بالعنوان بسيون الـتأشير:   ، له محل 

 143244وتابع لرلم  2411/11/1

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  141110السيده دمحم فتحى ممبل عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 سليم ملن/ احمد ماهر عبدالمجيد سالمالـتأشير:   ، فيشا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104144وفي تاريخ  141116امانى دمحم شبينى احمد يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 يوليو بملن/دمحم عبدالحميد البرلس 23الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  115134يده برلم    حنان احمد دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  56

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم على البدرى دمحم مطر بنفس العنوان

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141106نهاد طلعت احمد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 :   ، كفر عصام البلد بملن/ على ابراهيم دمحم شاهينالـتأشير

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    24104141وفي تاريخ  141105كشرى نيو درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ش كفر عصام مع نادى المعلمين ملن مجدى ابراهيم دمحم مصطفى نصار 61 -، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141103يد نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد على ابوز -  50

 الـتأشير:   ، كفر الهواشم مركز كفر الزيات ملن على ابوزيد على ابوزيد

ن , وصؾ تم تعديل العنوا 24104141وفي تاريخ  141101اسالم دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 شارع المصرى لحافه بملن هيثم سمير مصطفى احمد سليم 14الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141104رضوى فتوح دمحم متولى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الجنيدى بملن رضا مسعود على مسعود 

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  13550مل احمد المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    على محمود كا -  62

 وصؾ الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141142دمحم رضا عبدالوهاب عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 الـتأشير:   ، فيشا سليم بملن/ اشرؾ دمحم محى الدين الشيخ

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141144عالء عادل عبدالسالم حموده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 وصؾ الـتأشير:   ، شارع الجيش امام االستاد تبع خرسيت بملن/ رضا مصطفى مصطفى شامه

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141141محمود منصور السيد البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 لتاجى دمشيتوصؾ الـتأشير:   ، بملن/ السيد منصور السيد الب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141143جمال السيد عيد عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 الـتأشير:   ، الدور االرضى بالعمار الخامس من مسجد النور شارع البحر سبرباى بملن/سناء عبدالرحمن سليمان

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141144د ،  سبك ليده برلم    ارينى فهمى مسعد البنا ، تاجر فر -  61

 الـتأشير:   ، كفر سليمان عوض بملن/ طارق حسنى مترى عازر

تم تعديل العنوان  24104141وفي تاريخ  141100ايهاب فارس عبدالعظيم رسالن نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 حاره عبدالجواد بملن/حسن ابراهيم ابوالسعود 3، طنطا , وصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  124120مجدى محمود سيد احمد المالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  60

 دمحم السنيى شارع االستاد الرئيسى امام حديمه الطفل بملن/شريؾ رمضان على 4وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141101سالم تاج الدين سالم السيد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 شارع خالد لاسم العجيزى بملن/دمحم دمحم السيد فهمى 21وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141146 ابراهيم عيد يوسؾ المالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 الـتأشير:   ، لليب ابيار عزبه المجروشى بملن/رضا عيد يوسؾ المالوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  140423طه فوزى دمحم طه حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

  طه حماد الـتأشير:   ، سندبسط بملن فوزى دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104141وفي تاريخ  141145دمحم عوض متولى السحت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، زفتى الروضه تماطع احمد ماهر بملن/ابراهيم وهبه عبدالحميد ابوشادى

تم تعديل العنوان ,  24104141وفي تاريخ  141141ه برلم    دمحم على دمحم الهادى على ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  14

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع عطا هللا ابراهيم السريع بجوار بوابه الجامعه بملن/ امل دمحم احمد 

ن , تم تعديل العنوا 24104140وفي تاريخ  141140تامر احمد دمحم احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ش االمام مسلم ملن لطيفه السيد المندوه عبدالوهاب 11وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  141113فايز مسعد احمد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ملن دمحم عبدالمنصؾ محمود خلبفه -الـتأشير:   ، السنطه البلد 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ،  24104140وفي تاريخ  141141دانيال للتصوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 طنطا حاره الشوربجى متفرع من ش طه الحكيم بملن حسين حسن السيد التالوى 

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  141115محمود دمحم البهى محمود سالم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 منوؾ بملن سعيد دمحم ابراهيم حموده-وصؾ الـتأشير:   ، الدلجمون ش نور االسلم متفرع من السكه الحديد 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  141110على طه عبدربه السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 ، اكوه بملن/مسعده مطاوع سليمان مسلم   الـتأشير:

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  114145مصطفى صبحى حامد عكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

شارع المعتصم تماطع طلعت حرب ملن/احمد صالح السيد دمحم  1الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه طنطا عمار رلم 

 عشرع االؾ جنيه 14444الجرؾ عن نشاط تجاره مالبس جاهزه براس مال لدره 

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  141111سماح دمحم عبدالعال الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 دسوق الؽزال ملن شريؾ الحسينى بيومى مجاه-وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ش عبدالسالم عارؾ 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  141114عبدالستار حسين دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن فؤاد حموده احمد حسين 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  141163احمد عبدالعال السعيد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، سنباط ملن/ محمود محمود ابراهيم الؽازى

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  141112دمحم محمود جابر محمود ابوشلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 جابر محمود ابوشلككوبرى العشره بملن/شاديه -وصؾ الـتأشير:   ، زفتى شارع عبدالحى الجوهرى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  114145مصطفى صبحى حامد عكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 شارع المعتصم تماطع طلعت حرب ملن/احمد صالح السيد دمحم الجرؾ  1الـتأشير:   ،  طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  114145بك ليده برلم    مصطفى صبحى حامد عكر ، تاجر فرد ،  س -  16

 114145وتابع لرلم  2441/14/4الـتأشير:   ، طنطا ميدان اسكندريه ملن حمزه محمود عبدهللا الستؽالله مكتب كمبيوتر افتتح 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104140وفي تاريخ  141111دمحم عادل فكرى دؼش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، شارع داير الناحيه بملن/ عادل فكرى دؼش

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  141111عوض شعبان عبدالعزيز شيبون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشير:   ، دهتوره بملن دمحم احمد عزب الخولى 

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  145444متولى بيومى الفرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم السيد -  10

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن الى ملن دمحم دمحم عبدالحليم جمعه

العنوان , وصؾ تم تعديل  24104140وفي تاريخ  141163احمد عبدالعال السعيد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  04

الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه سنباط ملن/محمود محمود ابراهيم الؽازى عن نشاط مركز خدمه سيارات واالت وتجاره زيوت 

 واكسسوار سيارات

تم تعديل العنوان ,  24104140وفي تاريخ  141114احمد محسن عبدالروؾ سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 تأشير:   ، الفرستك بملن/ محسن عبدالروؾ سرحانوصؾ الـ

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141121سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  02

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر خضر بملن طلعت توفيك حسن عوض 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  135542دمحم صبرى عبدالحميد على شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  03

 شارع مصنع الكاوتشون بملن/مصطفى صبرى عبدالحميد على شعير 1وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  135542دمحم صبرى عبدالحميد على شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  04

 وصؾ الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  135542دمحم صبرى عبدالحميد على شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  05

 45111بدالحميد ومميد برلم دائم وصؾ الـتأشير:   ، محل رئيسى شارع عبدالحميد متفرع من شارع الروضه بملن/سمير نصر ع

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141132محمود بسيس عويس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  06

 الـتأشير:   ، درب التراسين بجوار ممام خليل المؽربى بملن/اسالم عبدالتواب احمد عبدالجواد

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141122، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عثمان لتجاره نحل العسل -  01

 الـتأشير:   ، شبشير الحصه ملن/دمحم اسماعيل احمد عثمان

تم تعديل العنوان  24104114وفي تاريخ  141123عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز االزهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

 ـتأشير:   ، سندبسط بملن يحيى عبدالعزيز االزهرى , وصؾ ال

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141124احمد عبدالظاهر عبدالظاهر الداهس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  00

 وصؾ الـتأشير:   ، شبراملس ملن/يحيى زكريا الشرلاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141133د ،  سبك ليده برلم    جابر عبدالمعطى الحسينى عامر ، تاجر فر -  144

 وصؾ الـتأشير:   ، الرجديه بملن/احمد عبدالرحيم الرجداوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141134السحيتى للتنميه الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ملن راندا ابراهيم عوض وهيبالـتأشير:   ، الجميزه 

تم تعديل العنوان  24104114وفي تاريخ  141121يحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 شارع النصر من الحكمه بملن/هيثم دمحم محمود دراز 51, وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

كمبيوتروبيع وصيانه مكن تصوير مستندات وتصوير مستندات ، تاجر فرد ،  سبك مركز ابوخضره لبيع وصيانه وكتابه  -  143

ش المديريه المبلى امام مجمع  1تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا  24104114وفي تاريخ  141124ليده برلم    

 المحاكم ملن اشرؾ دمحم مصطفى ابو خضره

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  140433جر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح السيد عبدالمنعم عبوده ، تا -  144

ش حسن شحاته العجيزى  10وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه مصنع احذيه ومنتجات جلديه وعنوانه طنطا 

 ملن احمد سامح السيد عبدالمنعم

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  140433سبك ليده برلم     سامح السيد عبدالمنعم عبوده ، تاجر فرد ،  -  145

 شارع حسن شحاته العجيزى بملن احمد سامح السيد عبدالمنعم  10وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  24104114وفي تاريخ  141131جمال عبدالحميد سند عبدالحميد العمده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 نوان , وصؾ الـتأشير:   ، المنشاه الجديده بملن حاتم حامد على جبل الع

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141125نعيم عماد نعيم بالى جورجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، شارع على مبارن مع االشول بملن/ رضا لدسى رزق 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  140433بدالمنعم عبوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح السيد ع -  141

وصؾ الـتأشير:   ، شارع حسن شحاته بملن ابراهيم عبدالمنعم على سليمان ونشاطه مكتب تصدير ومدبؽه جلود افتتح فى 

2444/4/21 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  140433بك ليده برلم    سامح السيد عبدالمنعم عبوده ، تاجر فرد ،  س -  140

 شارع حسن شحاته العجيزى بملن احمد سامح السيد عبدالمنعم  10وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141134سامح دمحم عبدالخالك االعصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 ملن دمحم عبدالخالك المرسى االعصر --الـتأشير:   ، السنطه البلد وصؾ 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141121مكتب سعيد الملط للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 شارع عبدالمادر سنجر ملن اسعد سعيد زكى عبدالعال  3وصؾ الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141120رمضان دمحم لابيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    على  -  112

 الـتأشير:   ، شبرا النمله بملن/دمحم ابراهيم ممرب

 تم تعديل العنوان , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141135عزه على السيد دمحم شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 يوليو بملن ليمن بسيونى احمد المصرى  23الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141140عبدهللا عبدالحميد موسى عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ش ابوالحسايب بملن محمود عبداللطيؾ مصلحى ابوسريه 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141136عادل اسماعيل لطب النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 وصؾ الـتأشير:   ، كتامه ملن/نجالء عيد شديد حجاج

وصؾ  تم تعديل العنوان , 24104111وفي تاريخ  141142اسماء دمحم امام منصور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 شارع المكينه السلخانه المديمه بملن/ حسن شعبان احمد صابر 11الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141141طارق دمحم احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 دمحمالعجيزى ملن دمحم احمد عبدالحليم  -ش المنال  30الـتأشير:   ، طنطا  

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141146هناء خالد دمحم جمعه السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، شوبر ملن/خالد دمحم جمعه السنباطى

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141146عبدالمنعم حمدى دمحم العيسوى رحاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله بملن ورثه حمدى دمحم العيسوى رحاب

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141131ياسر مصباح ابوالعنين المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 احمد عبدالرحمن  وصؾ الـتأشير:   ، فيشا سليم بملن احمد البهى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141144سعد مسعد سعد عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 الـتأشير:   ، كتامه بملن/ مسعد سعد ابراهيم عالم 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141145خالد عبدالرؤؾ على خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الشيخ سليم ملن/ابواليزيد السيد ابواليزيد سعيد

تم تعديل العنوان ,  24104111 وفي تاريخ 141144اسالم عبدالحميد حامد شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش سعيد تماطع حسن رضوان بملن دمحم فوزى دمحم على 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141143احالم مؽازى عبدالرحمن بسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 دى دمحم عبدالمجيد الشريؾوصؾ الـتأشير:   ، الفرستك بملن/رمضان عبدالها

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141130سالى ابراهيم ابوزيد مرسى احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفرالزيات شارع الجالء بملن/ محسن على خيطر جمال الدين

تم تعديل العنوان  24104111وفي تاريخ  145515، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده  -  126

 , وصؾ الـتأشير:   ،  تعديل الملن بجعله بملن/دمحم احمد عبداللطيؾ فياض

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141141فارس دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 ير:   ، شبرا النمله ملن/ناديه جبر دمحم شتلهالـتأش

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141141صالح العزب المرسى النجيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصؾ الـتأشير:   ، سنباط ملن ابراهيم اليمانى ابراهيم العريان

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  143111سبك ليده برلم    على دمحم على المدبولى ، تاجر فرد ،   -  120

 ---الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله لليب ابيار مركز كفرالزيات ملن عواطؾ دمحم شعبان زعيه 

لعنوان , وصؾ تم تعديل ا 24104111وفي تاريخ  134062دمحم محمود دمحم احمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 ش دمحم فريد مع صدلى بملن احمد فؤاد دمحم عرفه  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا ثان عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141154زكى دمحم زكى االشعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 حمد السيد ابراهيم عبدالسميع الـتأشير:   ، كفر عصام البلد بملن ا

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141161باسم احمد احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الـتأشير:   ، طنطا ش المامون مع سالم موسى ملن دمحم ياسر شبل ابراهيم الخواجه

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141164سبك ليده برلم     احمد سامى مصباح ابوزهره ، تاجر فرد ،  -  133

 وصؾ الـتأشير:   ، ش درب االبشيهى ملن اسامه احمد السيد هيليه

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  134311طارق احمد عبدالفتاح عبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 لعنوان بجعله حاره صبره من  ش عبدالحليم اول طنطا ملن هدايات رمضان ابراهيموصؾ الـتأشير:   ، تعديل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان  24104114وفي تاريخ  141151تسليم الروح دمحم ابوالمكارم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 ى ملن صالح احمد عزتش هارون الرشيدى مع الشوربج  6عمار  رلم  -, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141155ؼاده اسماعيل على دمحم وهيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 وصؾ الـتأشير:   ، بسيون ش بربش بملن انعام دمحم ابراهيم النحراوى 

تم تعديل العنوان ,  24104114وفي تاريخ  141151ه برلم    عبدالعزيز حامد عبدالعزيز المزين ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  131

 وصؾ الـتأشير:   ، المضابه بملن/ حامد عبدالعزيز دمحم المزين

تم تعديل  24104114وفي تاريخ  141162سمير عبدالرحمن محمود عبدالرحمن بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 رع الترعه العريضه بملن/دمحم احمد عبدالحميدشا 10العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141154هدى عونى لطب بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  130

 --الـتأشير:   ، شفا ملن دمحم رفعت احمد الميسى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141153 رضا رضا عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 -الـتأشير:   ، شبراملس ملن سعاد ابراهيم حسن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141150حنان جمال دمحم خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 الـتأشير:   ، لليب ابيار ملن/جمال دمحم عبدالصمد خضير

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141152حاتم على عبدالؽفار الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  142

 ش الجيش اعلى بنن االسكان والتعمير بملن فيبى الممص يعموب  -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114ي تاريخ وف 141156احمد صديك احمد ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 الـتأشير:   ، مسجد وصيؾ بملن هيثم يحيى احمد ؼطاس 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141151الشريؾ لتشؽيل االلمونيوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 بدالحليم سليمان ش على بن الكبير بملن صفاء احمد ع 12الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141116عمرو جمال الدين رمضان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 ش عبدهللا حالوه خلؾ الممالين بملن ليلى عبدالرحيم سيد السكرى  1, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141163ر عريبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مجدى دمحم لبيب منصو -  146

 عصمت حماده بملن/احمد مجدى دمحم ليب عريبه-, وصؾ الـتأشير:   ، زفتى 

,  تم تعديل العنوان 24104115وفي تاريخ  141166وفيمه المراعى احمد التالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشير:   ، تماطع شارع نادى المعلمين مع شارع كفر عصام بملن/عفاؾ فهمى بدر ابوابراهيم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141164ابراهيم رخا ابراهيم لتايه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 لن سالى سعد ارباهيم حسن احمد النادى سابما بم-ش احمد صالح  43الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141161ازهار صفوت فهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  140

 الـتأشير:   ، االنبوطين بملن/اكرامى عزت حسن حنون

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141165محمود جمال بدر عبدالعزيز البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 حاره ابوحلوه من ش سعد الدين بملن سناء حرزهللا اسماعيل بدوى  4وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141165د ،  سبك ليده برلم    محمود جمال بدير عبدالعزيز البعل ، تاجر فر -  151

 حاره ابوحلوه من ش سعد الدين بملن سناء حرزهللا اسماعيل بدوى  4, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

م تعديل العنوان ت 24104115وفي تاريخ  141121يحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 , وصؾ الـتأشير:   ، دفره بملن/ليلى حسن السباعى ابوالعال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141112بسمه متولى حلمى عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ش الجيش بملن احمد حسب دمحم ليله 

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141111حمود حسين عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امجد حسين م -  154

 الطريك السريع ملن شريؾ محمود دمحم محمود جعيصه -ش اليمنى  12, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا  عمار رلم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115ي تاريخ وف 141114هيثم حافظ شعالن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 الـتأشير:   ، كفر شبرا للوج بملن/حمدى حافظ شعالن

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141161اسالم عصام عثمان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 وزهرهوصؾ الـتأشير:   ، زفتى شارع سعد زؼلول ملن/ممدوح مصطفى اب

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141113داليا سعيد عبدالمادر دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن فاطمه عبدالفتاح عبداللطيؾ شلبى 

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141121   يحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  151

 , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بجهه دفره بملن/ليلى حسن السباعى ابوالعال بنفس النشاط

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141115ورشه زين الدين لخراطه المعادن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  150

 ، اخناواى بملن دمحم حامد دمحم زين الدين   وصؾ الـتأشير:

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141114شريؾ عادل عبدالكريم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  164

 وصؾ الـتأشير:   ، اخناواى ملن/جمال احمد اسماعيل حسن

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141111ك ليده برلم    الشيماء على دمحم دمحم الشلبى ، تاجر فرد ،  سب -  161

 وصؾ الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن طه دمحم احمد دمحم سلطان 

تم  24104115وفي تاريخ  141114ابراهيم عبداللطيؾ ابراهيم محمود عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 :   ، طنطا سكه سيجر امام لهاليبو بملن ايهاب عبدالعزيز فرج عبدهللا تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير

تم تعديل العنوان ,  24104115وفي تاريخ  141113عمرو السيد دمحم رشاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 وصؾ الـتأشير:   ، السنطه ش الرفاعى ملن مرفت دمحم مسعد عسكر

تم تعديل العنوان  24104115وفي تاريخ  141110يد ابراهيم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    فاطمه السيد الس -  164

 , وصؾ الـتأشير:   ، شبرابيل ملن ابراهيم دمحم طه الصعيدى

 تم تعديل العنوان , 24104115وفي تاريخ  146021احمد دمحم عبداللطيؾ يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن/عزت فرج البكرى العزب سالم بمسجد وصيؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141160دمحم دمحم خليفه ابو عيار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 الـتأشير:   ، كتامه ملن ياسر دمحم خليفه ابو عيار

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141111وزى ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منى ف -  161

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش المبلى كفر عنان بملن/عزت على عوض الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141111احمد دمحم فتوح عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتأشير:   ، نهطاى ملن/دمحم فتوح ابوزيد عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104115وفي تاريخ  141112دمحم عبدالعال دمحم البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  160

 الـتأشير:   ، شنره البحريه ملن دمحم اشرؾ عبدالحميد حلمى فايد

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141116محمود عبدالعظيم عبدالحى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 كفر عنان بملن عبده مصطفى عبدالوكيل لنبر-جده الشركسى -وصؾ الـتأشير:   ، زفتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116ريخ وفي تا 141101صيدليه/بيتر بولس زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ش رشدى بملن الطالب )بيتر بولس زكى جاد  21الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141104تهانى على دمحم على عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 ى الهشالـتأشير:   ، السنطه البلد بملن حمدى احمد الدسول

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141043وليد طه سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن بملن فاروق وليد طه سليمان داود 

تم تعديل العنوان ,  24104116ريخ وفي تا 141105كريم سمير احمد دمحم البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ابوالحسايب بملن/سمير احمد دمحم البرعى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141110ابراهيم احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتأشير:   ، ميت النور بملن عماد احمد دمحم سالمه 

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141101فوده لتجاره لطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 شفا بملن نها دمحم مصطفى شحاته -وصؾ الـتأشير:   ، عزبه البهوتى 

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141044ايمن سمير دمحم محمود شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزيات ش الجيش بملن ورثه امتثال مصطفى الحداد 

تم تعديل  24104116وفي تاريخ  141111عبداللطيؾ عنتر عبداللطيؾ دمحم كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 بملن مرفت يوسؾ دمحم الخولى  منشاه عبدهللا-العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، عزبه شعيب 

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141101باسم عبدالرازق عبدالرازق حربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 وصؾ الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن عبدالرازق عبدالرازق على حربى 

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141104محمود الشافعى السيد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 شارع الحى البحرى بملن رضا اسامه على العرباوى 6وصؾ الـتأشير:   ، زفتى عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141111محروس دمحم احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ش السلخانه العمومى ملن حجازى عبدالمنعم دمحم البدراوى 11الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل  24104116وفي تاريخ  141102المرسى صالح المرسى ناصؾ الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الروضه ملن دمحم صالح المرسى ناصؾ الجندىالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141103احمد المطب دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 الـتأشير:   ، شمرؾ ملن خالد يحى محمود عبدالصمد

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141041ك ليده برلم    ابوبكر كمال دمحم متولى ابوالعمايم ، تاجر فرد ،  سب -  114

 ش الجيش ملن عزه عبدالحميد امين  31وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    24104116وفي تاريخ  141114اميره دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 حمد سامح  السيد عبدالمنعم، دفره ملن ا

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    24104116وفي تاريخ  141114اميره دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 11242وليد بمكتب سجل تجارى الماهره برلم  --حوض الشرفا  -كفرالشرفا  --مستجد من ترعه الشرفا  62س  1، لطعه رلم 

 ماهره ونشاطه تجاره وتوزيع وتوريد مواد ؼذائيهال

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141115حمدى ربيع مصطفى البرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، طنطا شارع دمحم المصرى من الشهيد ابوزهره بملن ورثه فتحيه عبدالعزيز ابواحمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104116وفي تاريخ  141042وحيد ابراهيم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ابراهيم -  111

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى شارع احمد جالل سكه طنطا بملن وحيد ابراهيم احمد المهدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104116وفي تاريخ  141100كمال دمحم شبل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  110

 الـتأشير:   ، نواج بملن/احمد ربيع احمد شبشوب

تم تعديل  24104116وفي تاريخ  141106ابراهيم مجدى كمال ابوالمعاطى يمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  104

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، دمنهور الوحش بملن كمال مجدى كمال ابوالعاطى يمانى

تم تعديل العنوان  24104111وفي تاريخ  141044دمحم ابراهيم عبدالعظيم السيد المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

 , وصؾ الـتأشير:   ، شبرا النمله بملن ابراهيم عبدالعظيم الحالج

تم تعديل العنوان ,  24104111تاريخ وفي  141046بدر الصباح فتحى ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  102

 وصؾ الـتأشير:   ، السنطه ش الجمهوريه بملن فؤاد احمد دمحم البيومى 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141045ابراهيم السيد عبدالحميد دش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  103

 مام احمد وصؾ الـتأشير:   ، ميت حواى ملن/ الشيماء خميس ا

تم تعديل العنوان  24104111وفي تاريخ  141012عبدالحى البندارى عبدالحى البندارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  104

 , وصؾ الـتأشير:   ، كنيسه دمشيت بملن فتحيه بسطامى سليمان شعبان 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  142111  ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  105

وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان شبرا اليمن بملن وجيهه عبدالحميد على كساب ونشاطه توريدات عموميه 

 --ومستلزمات مياه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141011اشرؾ على على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  106

 شارع كفر عصام مع حاره احمد سراج بملن عبدالجليل السيد شتا 2الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  142111ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

 هه عبدالحميد على كسابوصؾ الـتأشير:   ، شبرا اليمن ملن وجي

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  142111ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  101

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا اليمن ملن وجيهه عبدالحميد على كساب ونشاطه صناعه مالبس جاهزه 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141014، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اسماء عبدالحميد السيد ابوؼالى -  100

 وصؾ الـتأشير:   ، شبشير الحصه بملن اسماعيل عبدالفتاح عوض عثمان 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141013عماد احمد حامد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 شير:   ، نفيا بملن/ فريد عبدهللا الديبالـتأ

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141041سهيله زكريا ابراهيم زعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 الـتأشير:   ، كفرابوداود بملن ايمن دمحم بيومى عمبه 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141011ك ليده برلم    فتحى دمحم عبدالموى دمحم الدرش ، تاجر فرد ،  سب -  242

 وصؾ الـتأشير:   ، كفرالزيات شارع الجيش بملن ابراهيم حسن نصر دمحم

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  142415صبحى فرج ابراهيم الشريؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 اسم المالن بجعله ملن/ صاحب الشان وصؾ الـتأشير:   ، تعديل 

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141015سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شرشابه بملن عبدهللا دمحم عبدهللا المزين 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141016،  سبك ليده برلم    عالء سعيد دمحم سالمه ، تاجر فرد  -  245

 الـتأشير:   ، لحافه الؽفران الطريك السريع خلؾ ميزان بسكول االتحاد بملن دمحم سعيد دمحم سالمه

عديل العنوان , تم ت 24104111وفي تاريخ  141041السيد عبدالؽفار مرسى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 العجيزى ملن حسن عبدهللا ابوزيد -ش خالد لاسم امام المعسكر  11وصؾ الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141014اسالم الشحات محمود دمحم حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

  حماد وصؾ الـتأشير:   ، كؽور بلشاى بملن عبدالعزيز حسن دمحم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141023دمحم فؤاد ابراهيم الجبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 الـتأشير:   ، محله منوؾ بملن احمد السيد علم الدين دمحم 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141034بديعه عبدالجواد اسماعيل العوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  240

 وصؾ الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن جمال دمحم على احمد 

تعديل العنوان , وصؾ تم  24104111وفي تاريخ  130161دمحم رجب دمحم زعريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141024شاديه لبيب عبد الموى حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر النصاريه بملن حميده دمحم ابوالفتح احمد زعريه 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141022ر فرد ،  سبك ليده برلم    كريمه احمد الدسولى البنا ، تاج -  212

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى حى سيدى خلؾ ملن دمحم دمحم الشيخ على

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  144141ميشيل عادل يوسؾ جرجس نادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 ر:   ، طنطا ا ش نادى المعلمين ملن عفاؾ السيد دمحم راضىوصؾ الـتأشي

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141036احمد ماهر يوسؾ يوسؾ عكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشير:   ، الدلجمون بملن / عالء محمود محمود شلتوت

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  130161رد ،  سبك ليده برلم    دمحم رجب دمحم زعريه ، تاجر ف -  215

 2410/1/11فى  5454الـتأشير:   ، الؽاء المحل الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير رلم 

ان , تم تعديل العنو 24104111وفي تاريخ  141021دمحم محمود عبدالحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشير:   ، دلبشان ملن/ سعيد لمر عبدالسالم فتوه

تم تعديل العنوان  24104111وفي تاريخ  141020ثروت عطاهللا عبدالتواب عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش الجيش بملن احمد سالمه عبدالواحد سالمه 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141011عبدالحميد ابوالليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم سمير  -  211

 ش الكهرباء بملن ايمان توفيك علوان  3وصؾ الـتأشير:   ، سبرباى عمار رلم 

تعديل العنوان ,  تم 24104111وفي تاريخ  141021مصطفى سامى مصطفى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  210

 --وصؾ الـتأشير:   ، كفر سبطاس ملن رمضان على عبدالواحد سالم 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141033راندا عبدالؽنى مسلم حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 وصؾ الـتأشير:   ، تاج العجم بملن/احمد محمود الطيب حسين

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141024صالح فتح هللا عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    زينب  -  221

 وصؾ الـتأشير:   ، شوبر ملن عثمان مخلوؾ الشريؾ

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141025عرفه رمضان سيداحمد سالم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 صؾ الـتأشير:   ، بلكيم بملن رمضان سيد احمد سالم لنديل و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  144141ميشيل عادل يوسؾ جرجس نادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 ش نادى المعلمين بملن عفاؾ السيد دمحم راضى   1وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141010صام الدين عبدالحميد دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ع -  224

 ش الصبان من المامون ملن عماد عبدالحميد دمحم مهران 31وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141031   امير اسكندر رمزى اسكندر حنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  225

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش المديريه برج طيبه ملن عبدالممصود انور ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  141034رجب ابراهيم حسن ابوشتيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

  ابراهيم حسن ابوشتيهوصؾ الـتأشير:   ، دلبشان ملن دمحم

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141031عمر فتحى رجب احمد عميله حصان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، الفرستك ملن اسماء مصطفى عبدالؽنى نعيم

تم تعديل  24104111وفي تاريخ  141030برلم    عبدالوارث احمد دمحم شعبان السحيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  221

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ميدان المرشى ملن مجلس المدينه

تم تعديل العنوان ,  24104111وفي تاريخ  131426رضا احمد حسن الدلجمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  220

 مساكن المرور كفرالزيات ملن خميس سعيد على العونى شارع 3وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141032داليا دمحم عبدالعزيز الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن/دمحم احمد ابراهيم عموش

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141021فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم حسن ابوشتيه ، تاجر  -  231

 الـتأشير:   ، دلبشان ملن/ رجب ابراهيم حسن ابوشتيه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104111وفي تاريخ  141026حافظ جمال حافظ دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 ن رضا عبدالعزيز سالم شكر الـتأشير:   ، كفر نواى بمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141041مينا نجيب ميخائيل بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 ش الفاتح ملن بيومى ابراهيم بيومى الصواؾ  1الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141054 هبه جالل حامد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 الـتأشير:   ، طنطا برج الروضه اول طريك شوبر بملن عبدالناصر عبدالرءوؾ الخولى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141054دمحم ابراهيم حسن السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 خليؾ شركه البترول بملن/ ابراهيم حسن السيسى محله مرحوم 34رلم  الـتأشير:   ، عمار

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  141040عبدالسالم عبدالنبى عبدالسالم مندور العبد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر عصام بملن / حسن ابراهيم ابوشادى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141044مروه خميس فهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتأشير:   ، اشناواى بملن/ رضا رمضان عبدالفتاح العطار

تعديل العنوان , تم  24104121وفي تاريخ  141046اسالم دمحم يوسؾ على سعفان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصؾ الـتأشير:   ، بلكيم ملن احمد احمد دمحم المليجى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141044مزرعه بكر للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  230

 الـتأشير:   ، ابوسريه سندبسط ملن على عبداللطيؾ مصلحى ابوسريه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141052سماعيل نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم دمحم ا -  244

 الـتأشير:   ، تلبنت ليصر بملن / اسامه سيد دمحم نصير 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  141055صيدليه د/ احمد جمال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 شارع جوهر خلؾ مدرسه ام المؤمنين بملن/ ايمان حماد عبدالمعطى حماد وجمال مصطفى سعيد 1ؾ الـتأشير:   ، طنطا وص

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  145002اابراهيم ابراهيم عبدهللا البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 ملن/ عالء الدين السيد مرسى بنفس العنوان  وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  141056ماهر حامد محمود مصطفى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 , وصؾ الـتأشير:   ، السنطه البلد بملكه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  11111دمحم رشيد السيد احمد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  141042شاديه عبدالعاطى حسن عبدهللا خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 , وصؾ الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن مصطفى بدراوى الصاوى على سليمان

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  141043احمد هشام عبدالمنعم حشيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  246

 وصؾ الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن هاشم حسان عبدالمنعم حشيش

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  141051ابراهيم حمدى عبدالسالم ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشير:   ، شمرؾ بملن مجدى عبدالسالم محمود ابوديه 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  141041على عبدالكريم عبدالكريم خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشير:   ، اخناواى ملن عبدالكريم عبدالكريم السيد خميس

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141041وليد فتحى ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  240

 الـتأشير:   ، خرسيت ملن/ وليد السيد عبدالحميد المشد

العنوان ,  تم تعديل 24104121وفي تاريخ  132414ابراهيم مصطفى دمحم العذرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله البندره بملن دمحم دمحم عبدهللا عبدالعزيز 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  141053حنان فهمى السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الجدىالـتأشير:   ، كفر عنان بملن/ عبدالواحد دمحم عبدالرحمن 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141061صابر دمحم دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 الـتأشير:   ، دلبشان بملن عبدهللا دمحم مرسى ابوالعنين حموده 

تم تعديل العنوان ,  24104122يخ وفي تار 141051سمر عبدالحليم عبدهللا المليوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر ابو داود ملن عبدالحليم عبدهللا عبدالحليم المليوبى

تم تعديل العنوان  24104122وفي تاريخ  141062احمد عبدالعليم السيد ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 دمحم ابوالفتوح عبدالفتاح عبدالرحمن سليم  , وصؾ الـتأشير:   ، شبرالاص بملن/ امال

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141060دمحم احمد مصطفى صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 الـتأشير:   ، طنطا ش سيدى نوار ملن مصطفى صابر احمد

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141011لم    خديجه احمد سليمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  256

 الـتأشير:   ، دفره بملن خالد عبدهللا حموده السمالوى 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141016عنتر دمحم على عموش سمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

  ابراهيم على عموشوصؾ الـتأشير:   ، كفور بلشاى ملن/ ساميه دمحم

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141015امين عبدالممصود امين الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش السروجيه بملن رامى امين عبدالممصود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141061عمر دمحم عبدالمادر سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  250

 الـتأشير:   ، زفتى االسعاؾ بملن/ ام دمحم السيد السباعى فرن

تم تعديل العنوان  24104122وفي تاريخ  145053دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 بسيون بملن دمحم نبيل سعد عبدالمعطى -ش المولؾ  6له , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجع

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141061للكشرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     4مطعم درويش  -  261

 االستاد بملن اسالم سعيد على البليهى -ش ابراج المحافظه  1الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104122وفي تاريخ  141014خضر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد وجدى احمد  -  262

 احمد عبدهللا من ش طه الحكيم ملن جمال دمحم السعيد عبده 11الـتأشير:   ، طنطا  

تم تعديل العنوان  24104122وفي تاريخ  141066عبدالحميد محمود عبدالحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 عبدالحى بملن/ محمود عبدالحميد احمد الجندى--, وصؾ الـتأشير:   ، دلبشان 

تم تعديل  24104122وفي تاريخ  141064عبدالرحمن عادل دمحم عبدالفتاح لطاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 اح العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، سبرباى بملن عادل دمحم عبدالفت

تم تعديل العنوان  24104122وفي تاريخ  141050دمحم عبدالمنعم احمد احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 ش دمحم فريد ملن هاجر دمحم على عبدهللا صمر 51, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141011بدور لطفى دمحم مصطفى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 وصؾ الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن دمحم عبدالممصود دمحم سليمان 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141063بدور دمحم مصطفى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 ش انور متفرع من ش على مبارن بملن حسين احمد دمحم محمود  1وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141064دمحم اشرؾ احمد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 --سكه المحله سابما ملن اشرؾ احمد على عبدالرحمن  وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش شمس الدين  

تم تعديل  24104122وفي تاريخ  141013دمحم يحيى عبدالوهاب دمحم دمحم المراسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  260

 المعاهده بملن احمد احمد عبدالرحمن الوزير -ش جمال عبدالناصر  5العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141051شريؾ ممدوح نجيب ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشير:   ، فرسيس بملن/ سليمان عبداللطيؾ هجرس

نوان , تم تعديل الع 24104122وفي تاريخ  131204ايهاب عزت لمر الدوله صمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ش لممان الحكيم ملن مصطفى عبدالمنعم وهبه  23وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141012احمد عزمى عبدالحميد ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشير:   ، دفره بملن عزمى عبدالحميد ؼنيم 

تم تعديل العنوان ,  24104122وفي تاريخ  141014د دمحم عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احم -  213

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا مول الريفيرا شارع محب تماطع سعيد بملن/ ايمن ابراهيم سيؾ الدين عفيفى

تم تعديل العنوان  24104122وفي تاريخ  141011    محمود مسعد محمود عبدالحميد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  214

 , وصؾ الـتأشير:   ، محله روح ملن دمحم مسعد دمحم ابويوسؾ

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141014وائل صابر عبدالحميد البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 عبدالرؤؾ ابو عجوهالـتأشير:   ، ابوالؽر ملن محفوظ الدسولى 

تم تعديل العنوان ,  24104124وفي تاريخ  141010حسين السيد احمد حسين الجحش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشير:   ، سندبسط ملن السيد حسين البيومى الجحش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104124تاريخ وفي  141016فتحى حميدو فتحى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن ايمن يحى الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141010السيد دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 هيم السيد واعراول طريك اخناواى ملن السيد دمحم ابرا -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141004احمد سيد عبدالنعيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  210

 العجيزى ملن نجوى ابوالنجا على احمد ابوالنجا -ش شاكر  20الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  24104124وفي تاريخ  141012يده برلم    مصطفى كارم محمود عيسى النصيرى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  214

 شارع الشيخ صالح بملن/عادل دمحم عبدالعاطى 10العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  24104124وفي تاريخ  141003السيد السيد ابراهيم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 ، السنطه البلد بملن/السعيد ابراهيم ابراهيم الشرلاوى  وصؾ الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  146205تامر السيد سعد الدرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ابيار ملن/سعود دمحم احمد العباسى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141340هيكل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شبل شعبان دمحم دمحم  -  213

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن احمد عبدالسالم عبدالخالك السيد بنفس العنوان

تم تعديل العنوان  24104124وفي تاريخ  141011اشرؾ مصطفى عبدالمؽنى ابوداود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 , وصؾ الـتأشير:   ، شارع االشرؾ الكورنيش بملن/سمير دمحم الشناوى هالل

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ،  24104124وفي تاريخ  141011بماله امال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 اكوه بملن/جمعه دمحم عبداللطيؾ االصفر

تم تعديل العنوان  24104124وفي تاريخ  141014مصطفى المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى زكريا  -  216

 , وصؾ الـتأشير:   ، ابيار ملن زكريا مصطفى سيداحمد المحالوى

ؾ تم تعديل العنوان , وص 24104124وفي تاريخ  141002محمود البهى دمحم البهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 شارع مسجد الرضوان بملن/دمحم البهى دمحم البهى 23الـتأشير:   ، طنطا عمر رلم 

تم  24104124وفي تاريخ  141001فهيم عبداللطيؾ فهيم عبداللطيؾ شهاب الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملكه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141004كر نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود توفيك ب -  210

 الـتأشير:   ، الجالء بملن/ابتسام عبدالجواد السيد بدر

تم تعديل  24104124وفي تاريخ  141011دمحم عبدالؽنى عبدالمادر عبدالفتاح الطوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  204

 عنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش حسن رضوان برج الرضوان ملن عبدالؽنى عبدالمادر عبدالفتاح الطوىال

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104124وفي تاريخ  141015وليد دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  201

 ن دمحم امين احمد عبدالعال الشرلاوىش مراد ؼرابه خلؾ المماولون العرب مل -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  24104124وفي تاريخ  141013عبدالفتاح عبدالعزيز سيد احمد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  202

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شبشير الحصه ملن عبدالعزيز سيد احمد الشامى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140443سبك ليده برلم     محمود دمحم على الخياط ، تاجر فرد ،  -  203

 شارع الطواب بجوار ماكينه المياه من ابن الفارض بملن/ناديه ابراهيم متولى 14الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل  24104125خ وفي تاري 140411ابراهيم عبدالعزيز عطيه عيد الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  204

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اول طريك الجعفريه بملن/سمير عبدالعزيز عطيه الزيات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  144444على شعبان سليمان على محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  205

شارع االمبانى تماطع شارع سعيد  2وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع للنشاط محمصه ومطحنه وبيع البن بالعنوان طنطا عمار رلم 

 ملن/شعبان سليمان على محمود

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  141001ناهد النشار دمحم حواس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  206

 الـتأشير:   ، ابيار ملن/محمود حسن بالل

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140416زكريا متولى حسين عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  201

 لـتأشير:   ، سندبسط ملن منى البسيونى ابو سعدها

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  131112نشوه عبدالمادر دمحم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  201

نشاط مخبز الى  وصؾ الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحيه طنطا ش عبدالمنعم رياض االبراهيميه ملن مصباح ابراهيم زين الدين عن

 ---بلدى 

تم تعديل  24104125وفي تاريخ  141005دمحم عبدالمجيد عبدالحميد يوسؾ الؽايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  200

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، المضابه بملن/عليه دمحم ابوعلى

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140414لم    صباح سعيد ابراهيم دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  344

 وصؾ الـتأشير:   ، المضابه ملن ابراهيم عبدالرحمن اسماعيل الؽايش

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140441اسالم الرفاعى ابراهيم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 بملن/ نوال عامر دمحم صبره وصؾ الـتأشير:   ، كفر الباجه

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  141006عماد عبدالفتاح امام المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 شارع عباس العماد بملن ابراهيم عطيه جمال الدين 4وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140444،  سبك ليده برلم     عبدالرحمن فهمى عبدالسالم نعيم ، تاجر فرد -  343

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع عمرو بن العاص مع عمر بن عبدالعزيز بملن/عزه السيد ابراهيم

, وصؾ تم تعديل العنوان  24104125وفي تاريخ  140446امينه شعبان دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/سعيد احمد محمود هجرس

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140414عال يحى السيد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 الـتأشير:   ، كفر نواى ملن/عبدهللا دمحم السيد محمود

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  144444رد ،  سبك ليده برلم    على شعبان سليمان على محمود ، تاجر ف -  346

 ش االمبابى تماطع ش سعيد ملن شعبان سليمان على محمود 2وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

العنوان  تم تعديل 24104125وفي تاريخ  140442دمحم صابر الدسولى سعد المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع اسواق النحاسين بملن/احمد دمحم احمد الخادم

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140413دمحم السعيد ابراهيم ابو النيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 اوىالـتأشير:   ، السنطه البلد ملن محمود صالح دمحم متولى النبر

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  141001سماره احمد دمحم عبدالعزيز زياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  340

 وصؾ الـتأشير:   ، كتامه ملن/دمحم احمد دمحم زياده وعبدالمجيد احمد دمحم زياده

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140444    هانم سيداحمد ابوالعزم دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  314

 الـتأشير:   ، اخناواى ملن امينه حسنين دمحم طيب

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140415جيهان احمد دمحم دمحم الؽريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 لعزب نصاروصؾ الـتأشير:   ، طوخ مزيد بملن العزب السيد ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  131112نشوه عبدالمادر دمحم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 االبراهيميه ملن مصباح ابراهيم مصطفى زين الدين -وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش عبدالمنعم رياض 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140445ه برلم    سعد احمد على بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  313

 الـتأشير:   ، دفره بملن/على احمد على بيومى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140441محمود السيد دمحم ابوحسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 يظ المؽربىالـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ثناء عبدالحف

تم تعديل العنوان  24104125وفي تاريخ  141451احمد عبدالفتاح عبداللطيؾ ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 --, وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ميت الخير لرانشو مركز بسيون بملن عبدالفتاح عبداللطيؾ ابوالخير 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  140412جى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عادل جالل احمد خفا -  316

 حاره المؽربى من شارع الحلو بملن احمد حسن دمحم حسن 21الـتأشير:   ، 

وصؾ تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140411جمال انور الدمحمى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، زفتى شارع عبدالسالم عارؾ بملن/انور الدمحمى عسكر

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104125وفي تاريخ  141000احمد عبدالمنعم دمحم الشين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، نهطاى ملن/عبدالمنعم دمحم طلخان الشين

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140441ى المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود السيد دمحم عل -  310

 ش ابراهيم عبدالممصود من ش حسن شحاته ملن زينب مصطفى دمحم على 4وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104125وفي تاريخ  140440دمحم عبدالحكيم نصر ابو لوطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 وصؾ الـتأشير:   ، شبرا اليمن ملن ايمان عبدالحكيم نصر ابو لوطه

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140433اسامه فريد ابراهيم السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الـتأشير:   ، صناديد ملن/حمدى دمحم محمود

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140436ال دمحم احمد الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سمير كم -  322

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى شارع درب المعمل امام التامينات المديمه بملن/ كمال دمحم احمد الوكيل 

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  141100م    عبدالرحمن محمود دمحم ابراهيم الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  323

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن عمر عبد الحميد عبدالحى مهدى اسماعيل بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  141114جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 , وصؾ الـتأشير:   ، تطاى بملن صاحب الشان )جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه(

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  122103احمد عبدالمعطى السيد عفصه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم عبدالمعطى السيد عفصه بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140444محمود دمحم عبدالمنعم المرشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 لن/ على ابراهيم رشاد الشاذلى وصؾ الـتأشير:   ، سندبسط م

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140431هند صالح احمد ابو جرز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الـتأشير:   ، كفر علوان بملن سامى عبدالعاطى سويلم

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  140424    احمد عبدالرسول موسى ابراهيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  321

 ش الشهيد احمد بدوى من السد العالى بملن دمحم السيد احمد االبيارى  1العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

, تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  140411محمود حسونه عبدالحكيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  320

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر الشيخ سليم بملن فرج السيد وهدان 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140422فارس طارق رزق العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 الـتأشير:   ، نهطاى ملن ابراهيم دمحم شرؾ حسين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140435سبك ليده برلم     مسعد ممدوح امام البيومى ، تاجر فرد ،  -  331

 الـتأشير:   ، كفر سليمان عوض بملن/ممدوح امام البيومى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140426دمحم المنسى دمحم المرحومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 ن عيد دمحم المطب الوكيل الـتأشير:   ، شونى بمل

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140421حازم سمير عبدالعزيز ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع شاكر جعيصه من شارع الحياه االستاد بملن/رتيبه مرسى عبدالمنعم عيد

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  140434دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ياسمين السيد ابواليزيد -  334

 شارع المحله الكبرى ) الشهيد عبدالؽنى الساعى( بملن مدحت عبدالمنعم البهى عاش 21, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  140420ده برلم    احمد سمير فتحى ابوسريع الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك لي -  335

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/سمير فتحى ابوسرسع الصعيدى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140434دمحم سليمان دمحم ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 كه المكرمه من شارع شومان بملن/احمد عبدالعزيز نؽمانشارع م 0الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:    24104121وفي تاريخ  140431شمس للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 اول طريك المناه السادسه بملن حريصه دمحم سيد احمد الفرت  1، طنطا الدور االرضى بالعمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140424انوار دمحم احمد مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى ش حامد ضبيع من ارض الجزيره بملن محمود عبدالعظيم الطبال 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140421حنان معتمد دمحم متولى السويسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  330

 وصؾ الـتأشير:   ، زفتى حاره ابراهيم من الجيش بملن شعبان جوده دمحم عبدالعال 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140431اسالم سامى دمحم ابراهيم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 يعموب امام المسجد الشرق الكبير بملن/دمحم ابراهيم ابوالمجد نواروصؾ الـتأشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  140421ابراهيم مجدى عباس محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 حسانين الشريؾ, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع البورصه ممر بورسعيد امام الفوتامول بملن/دمحم دمحم 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140441سعيد السيد دمحم النبوى عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 العجيزى بملن/السيد دمحم النبوى-شارع سيدى مجاهد  16وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  141114د ،  سبك ليده برلم    جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه ، تاجر فر -  343

 , وصؾ الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان تطاى بملن صاحب الشان)جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه(

تعديل العنوان , تم  24104121وفي تاريخ  140425محمود دمحم بكر شلبى محمود سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 وصؾ الـتأشير:   ، شنره البحريه بملن/بهاء الدين طلعت المتولى مصطفى ابوالسعد

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104121وفي تاريخ  140430احمد حسن دمحم حسن بركه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 ح احمد المؽربىالـتأشير:   ، كفر الزيات شارع الدهان بملن/نصره عبدالفتا

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  140432تهانى سيداحمد عثمان االلرع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش عبدالجليل الطواب من ابن الفارض بملن سعاد دمحم فتحى لناوى 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140445سبك ليده برلم     هانى كمال عبدالممصود المزاز ، تاجر فرد ،  -  341

 وصؾ الـتأشير:   ، كفر عصام بملن دمحم ابراهيم عبدالرحمن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140440عبدالحميد الصادق عثمان بصله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 ن اشرؾ على محمود خالد وصؾ الـتأشير:   ، برما بمل

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140454حسن عطا محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  340

 شارع على جاب هللا بملن عطا محمود طه دمحم 31الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140464ام السعد عطيه السيد طبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 الـتأشير:   ، كفر الشرفا الشرلى بملن ثروت عبدالمجيد احمد سرحان 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140444ابراهيم عبدالؽفار ابراهيم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 شارع بالل بن رباح محله مرحوم ملن/ السيد عبدالؽفار ابراهيم فرج هللا 11وصؾ الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140451نجالء احمد السيد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 الـتأشير:   ، العايشه بملن سمير عبداللطيؾ عبداللطيؾ الشناوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140443دمحم االمام ابوالفتوح عسل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن شاديه دمحم جبر عسل 

يل العنوان , تم تعد 24104120وفي تاريخ  140450شيماء عبدالستار سعد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 وصؾ الـتأشير:   ، الرمليه بملن حمدين نصر الدين احمد الشاذلى 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140451دمحم عبدالبديع ابراهيم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 الشان  المرشى بملن صاحب-عطفه شلبى والتركيب 3وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  142656جهينه اسماعيل مصطفى اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 منشاه الجنيدى بملن ابوالفتوح احمد عبده -وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عزبه المدرسه

تم تعديل  24104120وفي تاريخ  140446،  سبك ليده برلم     دعاء دمحمى مصطفى رمضان درويش ، تاجر فرد -  351

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر الزيات ش الجالء بملن ابراهيم احمد جبر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140452احمد عثمان ابراهيم دراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 شاهيم بملن/ عثمان ابراهيم درازالـتأشير:   ، كفر 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140464محمود شعبان حسن دراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  350

 الـتأشير:   ، طنطا شارع حسن ابوحلوه بملن السيد عبدالعزيز حسن دمحم 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  141164ليده برلم    حسام عليوه اسماعيل بركات ، تاجر فرد ،  سبك  -  364

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان)حسام عليوه اسماعيل بركات(بنفس العنوان 

ن , تم تعديل العنوا 24104120وفي تاريخ  140442احمد ابراهيم احمد مصطفى سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصؾ الـتأشير:   ، تطاى بملن عبدالسميع عبدالعظيم على الماحى 

تم تعديل  24104120وفي تاريخ  140455هدير هانى دمحم جنيدى شلمامى هريدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 شارع المنطره بملن مصطفى طلعت عباس عواره 15العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  140451ه فاروق عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هب -  363

 الـتأشير:   ، طنطا سكه صناديد المديمه بملن وليد دمحم احمد السيد 

تم تعديل  24104120اريخ وفي ت 131245دمحم عمادالدين عاطؾ عبدالحميد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 بسيون بملن عماد الدين عاطؾ عبدالحميد المدوحس -العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ش فوده 

تم تعديل العنوان  24104120وفي تاريخ  140441ايمن احمد عبدالجواد حسين شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 كفر الزيات ش احمد شولى بملن صبرى عبدهللا السيد عبدالحميد  , وصؾ الـتأشير:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  24104120وفي تاريخ  140453ابراهيم السيد عبدهللا ابراهيم عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه ملن/ سميره سعود دمحم احمد

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140462د احمد دمحم على هنيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالحمي -  361

 ش هنيدى من ش المتيت بملن احمد دمحم على هنيدى  2وصؾ الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140456مراد سمير عبدالرؤؾ دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصؾ الـتأشير:   ، سبرباى بملن / حسام عبدهللا دمحم الجرؾ

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140454بسيونى عطيه دمحم السمالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  360

 وصؾ الـتأشير:   ، دفره بملن فاطمه على احمد ابوسليمان 

تم تعديل العنوان ,  24104120وفي تاريخ  140461عبدالرحمن على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد -  314

 طريك المعاهده بملن دمحم احمد عبدالرحمن رمضان -ش حازم البرلسى  11وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104120وفي تاريخ  141111دمحم فكرى السيد بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن ورثه فكرى السيد عبدالحميد بدير بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان  24104134وفي تاريخ  140461ضحى عزالرجال المنسوبى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 كفر عصام البلد بملن احمد دمحم ابراهيم عباس , وصؾ الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140411شهير سعد ابراهيم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 ش على بن الكبير مع السلطان مراد بملن ايهاب انور عوض هللا  30الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140412الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايمان حمدان السيد -  314

 لحافه بملن احمد الحسينى الصاوى ختعم-وصؾ الـتأشير:   ، طنطا اخر ش سعيد 

, وصؾ  تم تعديل العنوان 24104134وفي تاريخ  140414احمد رفعت محمود مراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتأشير:   ، محله روح بملن ياسر رفعت محمود مراد

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140410عماد احمد الصاوى الجاريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا ش عباد الرحمن نهايه مساكن البترول بملن امال ابراهيم ابراهيم عشرين 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140460اسماء عادل السيد بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن عادل السيد دمحم بكر

العنوان تم تعديل  24104134وفي تاريخ  140411عمرو جمال عبدالؽنى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 سيجر بملن جمال عبدالؽنى محمود -ش دمحم الهنداوى  24, وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140413رحاب سمير رسمى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  310

 منصور سعدشارع ترعه الشيتى بملن/ هانى كمال  2وصؾ الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140415ابراهيم عبدالعزيز امام جنديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 شارع عرابى بملن/ دمحم عبدالعزيز امام جنديه 13وصؾ الـتأشير:   ، كفرالزيات 

تم تعديل  24104134وفي تاريخ  140414برلم    عماد حمدى رجب عبدالعظيم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  311

 شارع احمد رباح متفرع من سكه طنطا بملن حميده الطنطاوى عبدالمادر عوض 3العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140411ساميه دمحم ابراهيم واصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 الـتأشير:   ، زفتى شارع بركه السبع بملن مركز شباب زفتى

تعديل العنوان , وصؾ  تم 24104134وفي تاريخ  140435مسعد ممدوح امام البيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 الـتأشير:   ، افتتاح محل ريئسى اخر كائن بالعنوان كفر سليمان بملن امير مجدى منير رزق ونشاطه منشار لتصنيع االخشاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  135610حسن دمحم فؤاد زكى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ، تعديل الملن بجعله ملن/ خيرى الصباحى دمحم عبد ربه بنفس العنوانالـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  135610حسن شحاته لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ خيرى الصباحى دمحم عبد ربه بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  135610حسن شحاته للتجاره والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ خيرى الصباحى دمحم عبد ربه بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  135610 حسن دمحم فؤاد دمحم زكى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ خيرى الصباحى دمحم عبد ربه بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140465ياسر دمحم زيدان يوسؾ شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 شارع الكورنيش بملن/ حمدى عبدالمادر شاهين 55ا وصؾ الـتأشير:   ، طنط

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140413اسماء احمد حامد احمد دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  310

 وصؾ الـتأشير:   ، طنطا شارع مختار ؼرابه متفرع من حسان بن ثابت بملن مرام دمحم نجيب العربى 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140461مى رضا الديهى بسيونى الديهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  304

 وصؾ الـتأشير:   ، الفرستك بملن/ توكل بسيونى يوسؾ عز الدين

تعديل العنوان , وصؾ تم  24104134وفي تاريخ  140435مسعد ممدوح امام البيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 الـتأشير:   ، كفر سليمان عوض ملن/ امير مجدى منير رزق

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140435مسعد ممدوح امام البيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  302

 بليتات خشبالـتأشير:   ، كفر سليمان عوض بملن/ ممدوح امام البيومى ونشاطه مكتب توريد 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140411على احمد على لطب ابوعبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  303

 وصؾ الـتأشير:   ، كوم النجار بملن احمد على لطب ابوعبيه 

تم تعديل العنوان  24104134اريخ وفي ت 140412هادى عبدالرؤؾ عبدالهادى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  304

 , وصؾ الـتأشير:   ، البدنجانيه بملن/  عبدالرؤؾ عبدالهادى الجزار

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140416معاذ دمحم احمد الؽمرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  305

 الـتأشير:   ، الرجديه بملن نبيل عبدالحميد التالوى 

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140416دمحم السيد على بسيونى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  306

 وصؾ الـتأشير:   ، شبراتنا بملن اسماء دمحم عبدالموى بريش

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140415فتحيه عبدالعزيز مصطفى شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 وصؾ الـتأشير:   ، كنيسه دمشيت بملن/ مراد عبدالعزيز احمد عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140411محمود ابوبكر احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  301

 الـتأشير:   ، شبراملس شارع السوق بملن/ عبوده ابوبكر احمد داود

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140414عديله دمحم احمد عبدالهادى الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  300

 وصؾ الـتأشير:   ، الجزيره كفرالنصاريه بملن دمحم وصبرى وماهر دمحم احمد الشاذلى

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104134وفي تاريخ  140466   دمحم لطفى دمحم حموده شلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  444

 الـتأشير:   ، كفر سنباط ملن جمال عبدالجليل حسن سيد احمد

تم تعديل العنوان ,  24104134وفي تاريخ  140414اسماء دمحم شحاته حسن المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 سامى طه ابوالفتوح  وصؾ الـتأشير:   ، كفر مشله بملن دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  140144فرحانه ابراهيم محمود الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 وصؾ الـتأشير:   ، جناج بملن دمحم على عبدالعزيز الشرلاوى

تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ،  24104131وفي تاريخ  140141مكتبه البليهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 يوليو بملن/ عبدالمجيد دمحم هالل 23بسيون شارع 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104131وفي تاريخ  140405شربات دمحم رشاد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 الـتأشير:   ، البندره بملن/ دمحم دمحم سليمان ابوزيد

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  143350عمرو رفعت عبدالسالم البدرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 وصؾ الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله/ زينب دمحم محمود الشيخ بنفس العنوان

تم تعديل العنوان  24104131وفي تاريخ  144656سوزان عبدالوهاب صالح اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا شارع شعير بجوار كارليتو الطريك السريع بملن/ ماهر دمحم عبدالعزيز مراد

وصؾ  تم تعديل العنوان , 24104131وفي تاريخ  140404مالن ابراهيم زخارى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 الـتأشير:   ، طنطا شارع احمد كمال بجوار مستشفى الحياه بملن جورج شفيك ؼالى

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  140406دمحم الحسينى عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 وصؾ الـتأشير:   ، االنبوطين بملن فايز دمحم بوتو كشن

تم تعديل  24104131وفي تاريخ  140401احمد فؤاد دمحم على ابوعلى ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رحاب  -  440

 ش الفاتح بملن هبه هللا متولى عبدالفتاح عبدالعزيز  11العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104131وفي تاريخ  140400دمحم عبدالتواب دمحم عزالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، سنباط ملن مصطفى العشماوى حامد العشماوى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104131وفي تاريخ  140410سعيد دمحم دمحم دمحم الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 يوليوز بملن ايمن بسيونى دمحم التونى 23الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل  24104131وفي تاريخ  140403مصطفى عبدالممصود عبدالبارى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، كفر كالالباب ملن/ عاطؾ عبدالممصود عبدالبارى عبدالعال

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104131وفي تاريخ  60041نبيل احمد هاشم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 لسالم بملن/ نعمه دمحم ابراهيم عالمشارع ا 20الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104131وفي تاريخ  140404عبدالبر الليثى للرخام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، شبرالاص بملن/ السيد دمحم عبدالبر فتوح الليثى

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  140401يده برلم    ساميه السيد عبدالجواد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  415

 وصؾ الـتأشير:   ، السلخانه شارع حسن عفيفى بملن سحر السيد عبدالجواد خليل 

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  140411تهانى دمحم زيدان على زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 ، الطالبيه بملن دمحم زيدان على زيدان عبدهوصؾ الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  24104131وفي تاريخ  140402زكى عبدالشافى عبدالعظيم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصؾ الـتأشير:   ، مشله بملن خالد عبدالشافى عبدالعظيم جمعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104141وفي تاريخ  123665عادل السيد سيد احمد السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

التأشير:  اضافه نشاط تصدير الحاصالت والمنتجات الزراعيه ومواد ؼذائيه والمنسوجات والوبريات والمالبس الجاهزه وااللمشه 

 ط االصلىالى النشا

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104141وفي تاريخ  123665السيسى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

التأشير:  اضافه نشاط تصدير الحاصالت والمنتجات الزراعيه ومواد ؼذائيه والمنسوجات والوبريات والمالبس الجاهزه وااللمشه 

 الى النشاط االصلى

تم تعديل 24104141وفي تاريخ  123665لسيسى لتصنيع الؽزل واالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  3

النشاط , وصؾ التأشير:  اضافه نشاط تصدير الحاصالت والمنتجات الزراعيه ومواد ؼذائيه والمنسوجات والوبريات والمالبس 

 الجاهزه وااللمشه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104142وفي تاريخ  146023ميه حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سا -  4

 تعديل النشاط الى بيع وشى اسمان

تم تعديل النشاط , 24104143وفي تاريخ  141124عمرو سمير دمحم ابواليزيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 ر:  تعديل النشاط بجعله ورشه حدادهوصؾ التأشي

تم تعديل النشاط , 24104143وفي تاريخ  141123سامح عبدالممصود الصفتى حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع االت زراعيه مستعمله لحساب الؽير

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104143وفي تاريخ  124411برلم   سامى دمحم على عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  1

 تعديل النشاط بجعله ورشه موبليا

تم تعديل النشاط , 24104143وفي تاريخ  142046ؼريب عبدالمعطى حسن حسين حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصؾ التأشير:  اضافه نشاط تجاره خردوات الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104143وفي تاريخ  141600وفاء عبدالؽنى دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 تعديل النشاط بجعله تجاره التماوى

صؾ تم تعديل النشاط , و24104144وفي تاريخ  122443هناء دمحم عبدالسالم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز الى كامل

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104144وفي تاريخ  141264عادل عبدالسالم احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريدات عموميه

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104144وفي تاريخ  142142رلم   ايهاب السيد دمحم دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  12

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله استثمار عمارى

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104141وفي تاريخ  131416بسنت شيرين فؤاد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله  تجاره مستحضرات التجميل

تم تعديل النشاط , 24104141وفي تاريخ  141303خالد مصطفى دمحم السيد المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مصوؼات

ل النشاط , تم تعدي24104141وفي تاريخ  133232عمرو خميس عبدالفتاح السيد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع اكياس ورق

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104141وفي تاريخ  144256سلمى المرشدى دمحم المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  تعديل النشاط الى بيع اجهزه رياضيه وطيبه وتدريبيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , 24104141وفي تاريخ  124120مالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مجدى محمود سيد احمد ال -  11

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله عصير لصب وسوبيا

تم تعديل النشاط , 24104140وفي تاريخ  141111وليد دمحم نجيب العزب عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

ه اضافات االعالؾ والمستلزمات والمركزات والمطهرات واللماحات البيطريه والمبيدات والمخصبات وصؾ التأشير:  اضاف

 والتصنيع لدى الؽير

تم تعديل النشاط , 24104114وفي تاريخ  135542دمحم صبرى عبدالحميد على شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع ؼزل ونسيج وجلود واحذيه وما فى حكمها

تم تعديل النشاط , 24104114وفي تاريخ  124146كمال مجدى كمال ابوالمعاطى يمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التأشير:  الؽاء نشاط اعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104114وفي تاريخ  124146معصره يمانى للزيوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 الؽاء نشاط اعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104114وفي تاريخ  135344   احمد السعيد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  22

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره مبيدات الصحه العامه والتصنيع لدى الؽير

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104111وفي تاريخ  140433سامح السيد عبدالمنعم عبوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 ع احذيه ومنتجات جلودالتأشير:  تعديل النشاط الى مصن

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104111وفي تاريخ  133663يحيى شولى احمد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير:  تعديل النشاط الى تجاره ادوات منزليه واجهزه كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104111وفي تاريخ  134062دمحم محمود دمحم احمد حنيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مراتب ومفروشات

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104115وفي تاريخ  03463طه ابراهيم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 تعديل النشاط بجعله مطعم وكافتيريا

تم تعديل النشاط , 24104111وفي تاريخ  144465الجواد دمحم عبداللطيؾ البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مها عبد -  21

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره بيض دواجن واحوم واسمان مجمده

تم تعديل النشاط 24104111خ وفي تاري 141100عبدالرحمن محمود دمحم ابراهيم الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 , وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع اعالؾ

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104111وفي تاريخ  144415مزرعه مطر لتسمين المواشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه مواشى حالبه

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104121وفي تاريخ  110041جر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد على احمد حسين ، تا -  34

 تعديل النشاط بجعله تصدير مواد ؼذائيه

تم تعديل النشاط , 24104122وفي تاريخ  145053دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 اط بجعله تجاره مالبس جاهزه رجالىوصؾ التأشير:  تعديل النش

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104122وفي تاريخ  146052احمد عيد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 اضافه نشاط تجاره لطع ؼيار السيارات

تم تعديل النشاط , 24104122خ وفي تاري 131126كيرلس فوزى جرجس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره فساتين زفاؾ جمله ولطاعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104122وفي تاريخ  141444احمد متولى دمحمى نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره حدايد ومستلزمات معمار

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104123وفي تاريخ  126155دمحم محمود حمزه سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير:  تعديل نشاط المركز الرئيسى بجعله تصنيع بالستين

نشاط , وصؾ تم تعديل ال24104124وفي تاريخ  141122عثمان لتجاره نحل العسل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  اضافه نشاط / تصدير النحل الحى ومنتجاته ومستلزماته الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104125وفي تاريخ  131316هشام سعد بلتاجى الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط الى تصدير وتجاره وفرم ولص الورق

تم تعديل النشاط , 24104121وفي تاريخ  141114جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه مواشى حالبه

, وصؾ  تم تعديل النشاط24104120وفي تاريخ  141110ابراهيم احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 التأشير:  اضافه استثمار زراعى وتجهيز وتجفيؾ محاصيل زراعيه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104120وفي تاريخ  121445طارق دمحم عبدالرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله معرض للسيارات

تم تعديل النشاط , 24104134وفي تاريخ  141036سؾ عكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد ماهر يوسؾ يو -  41

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره اجهزه كهربائيه وادوات منزليه

ط , تم تعديل النشا24104134وفي تاريخ  130341شريؾ عبدالممصود السيد خيرالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصؾ التأشير:  اضافه نشاط توريد سن ورمل ومواد بناء الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط 24104134وفي تاريخ  125403على الدين مصطفى السيد على الجناينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 , وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله ثالجه حفظ اسمان ولحوم مجمده

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104134وفي تاريخ  141541 دمحم اسماعيل يوسؾ الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  44

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تحضير وتجهيز مشروبات ساخنه وبارده

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104134وفي تاريخ  135610حسن دمحم فؤاد دمحم زكى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بماله

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104134وفي تاريخ  135610حسن دمحم فؤاد زكى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بماله

تم تعديل النشاط , 24104134وفي تاريخ  135610برلم    حسن شحاته لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  41

 وصؾ التأشير:  تعديل النشاط بجعله بماله

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104134وفي تاريخ  135610حسن شحاته للتجاره والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله بماله

تم تعديل 24104131وفي تاريخ  133303ابراهيم عبداللطيؾ ابراهيم عبداللطيؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  40

والتصدير للحاصالت  6من المجموعه  36والفمره  10النشاط , وصؾ التأشير:  اضافه نشاط االستيراد فيما عدا المجموعه 

الؽذائيه والمفروشات والمنسوجات والوبريات بجميع انواعها والمنتجات الخشبيه والمعدنيه  الزراعيه وعسل النحل ومشتماته والمواد

 والزجاجيه واليدويه بجميع انواعها والفحم والرخام والسيرامين

تم تعديل النشاط , وصؾ 24104131وفي تاريخ  143350عمرو رفعت عبدالسالم البدرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 أشير:  تعديل النشاط بجعله حدايد وبوياتالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , 24104142وفي تاريخ  141162فايزه احمد عبدالعزيز البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104143وفي تاريخ  141110لشحات سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سليمان ا -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104144وفي تاريخ  141101حاتم دمحم ابوطالب عبدالوهاب براؼيث ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141142بدالوهاب عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم رضا ع -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141122عثمان لتجاره نحل العسل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141130رسى احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سالى ابراهيم ابوزيد م -  6

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141154زكى دمحم زكى االشعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141161اجر فرد ،  سبك ليده برلم   باسم احمد احمد داود ، ت -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104115وفي تاريخ  141110فاطمه السيد السيد ابراهيم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141105، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم سمير احمد دمحم البرعى -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141041السيد عبدالؽفار مرسى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141014ه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم الشحات محمود دمحم حميد -  12

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141023دمحم فؤاد ابراهيم الجبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104111وفي تاريخ  141034نى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   بديعه عبدالجواد اسماعيل العوا -  14

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141053حنان فهمى السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104122وفي تاريخ  141061،  سبك ليده برلم    صابر دمحم دمحم عمر ، تاجر فرد -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104124وفي تاريخ  141013عبدالفتاح عبدالعزيز سيد احمد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104125وفي تاريخ  140443رد ،  سبك ليده برلم   محمود دمحم على الخياط ، تاجر ف -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104125وفي تاريخ  140411ابراهيم عبدالعزيز عطيه عيد الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140432اجر فرد ،  سبك ليده برلم   تهانى سيداحمد عثمان االلرع ، ت -  24

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140445هانى كمال عبدالممصود المزاز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140466فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم لطفى دمحم حموده شلك ، تاجر -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140414اسماء دمحم شحاته حسن المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140144فرحانه ابراهيم محمود الزيات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141151رضا دمحم السيد علمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104144وفي تاريخ  141110سيده دمحم فتحى ممبل عليان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ال -  26

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104141وفي تاريخ  141100ايهاب فارس عبدالعظيم رسالن نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141111سماح دمحم عبدالعال الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141141طارق دمحم احمد عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141146ناء خالد دمحم جمعه السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ه -  34

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104115وفي تاريخ  141114هيثم حافظ شعالن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141111 احمد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محروس دمحم -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141013عماد احمد حامد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 24104111وفي تاريخ  141025سالم لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عرفه رمضان سيداحمد -  34

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141064عبدالرحمن عادل دمحم عبدالفتاح لطاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104124وفي تاريخ  141003سيد ابراهيم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد ال -  36

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  141001سماره احمد دمحم عبدالعزيز زياده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140411ود حسونه عبدالحكيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محم -  31

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140422فارس طارق رزق العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  30

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140435امام البيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مسعد ممدوح  -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140442احمد ابراهيم احمد مصطفى سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104134وفي تاريخ  140414عبدالعظيم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد حمدى رجب  -  42

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140411ساميه دمحم ابراهيم واصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141154احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حسن ابراهيم دمحم -  44

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141150هانى دمحم اسماعيل دمحم هانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104143وفي تاريخ  141441الؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سامى عبد -  46

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104144وفي تاريخ  141111سعيد عبدالرؤؾ كامل الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141144الم حموده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عالء عادل عبدالس -  41

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141123عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز االزهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  40

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104111وفي تاريخ  141143ازى عبدالرحمن بسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احالم مؽ -  54

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141164احمد سامى مصباح ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141113عمرو السيد دمحم رشاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141110ابراهيم احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141016الء سعيد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ع -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141024شاديه لبيب عبد الموى حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141051ليم عبدهللا المليوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سمر عبدالح -  56

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141062احمد عبدالعليم السيد ابراهيم موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104124وفي تاريخ  141015ليد دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   و -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104125وفي تاريخ  141001ناهد النشار دمحم حواس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  50

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140416عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    زكريا متولى حسين -  64

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104121وفي تاريخ  140425محمود دمحم بكر شلبى محمود سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140430ن بركه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد حسن دمحم حس -  62

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140440عبدالحميد الصادق عثمان بصله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140411د ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود ابوبكر احمد داو -  64

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104134وفي تاريخ  140414عديله دمحم احمد عبدالهادى الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141164يادم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السعيد حماده السعيد  -  66

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104142وفي تاريخ  141166وليد محسب عباس حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104144وفي تاريخ  141104ؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد عبدالرؤؾ دمحم عبدالرؤؾ الز -  61

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104140وفي تاريخ  141111دمحم عادل فكرى دؼش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  60

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141111فرد ،  سبك ليده برلم   عوض شعبان عبدالعزيز شيبون ، تاجر  -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141124احمد عبدالظاهر عبدالظاهر الداهس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141155اجر فرد ،  سبك ليده برلم   ؼاده اسماعيل على دمحم وهيدى ، ت -  12

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141114شريؾ عادل عبدالكريم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141111جر فرد ،  سبك ليده برلم   الشيماء على دمحم دمحم الشلبى ، تا -  14

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104116وفي تاريخ  141111عبداللطيؾ عنتر عبداللطيؾ دمحم كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141011ليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم سمير عبدالحميد ابوال -  16

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141021مصطفى سامى مصطفى السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104121وفي تاريخ  141056تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماهر حامد محمود مصطفى ناصؾ ، -  11

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104122وفي تاريخ  141061عمر دمحم عبدالمادر سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104124وفي تاريخ  141002،  سبك ليده برلم    محمود البهى دمحم البهى ، تاجر فرد -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  141006عماد عبدالفتاح امام المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140444عبدالرحمن فهمى عبدالسالم نعيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104125وفي تاريخ  140446امينه شعبان دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104121وفي تاريخ  140434دمحم سليمان دمحم ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 24104121وفي تاريخ  140431شمس للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 خاص

تم تعديل نوع 24104134وفي تاريخ  140412ؾ عبدالهادى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هادى عبدالرؤ -  16

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140416معاذ دمحم احمد الؽمرينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140416ى بسيونى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم السيد عل -  11

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141153دمحم فتحى دمحم السيد بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104141وفي تاريخ  141151اد البتروليه والزيوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ندا لتجارة المو -  04

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141104رضوى فتوح دمحم متولى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141132س عويس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود بسي -  02

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141141فارس دمحم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141141جيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صالح العزب المرسى الن -  04

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104115وفي تاريخ  141111احمد دمحم فتوح عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  05

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104115وفي تاريخ  141112، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالعال دمحم البهنسى -  06

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104116وفي تاريخ  141116محمود عبدالعظيم عبدالحى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141101ر فرد ،  سبك ليده برلم   صيدليه/بيتر بولس زكى ، تاج -  01

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141036احمد ماهر يوسؾ يوسؾ عكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  00

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104121وفي تاريخ  141041ر فرد ،  سبك ليده برلم   على عبدالكريم عبدالكريم خميس ، تاج -  144

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141011خديجه احمد سليمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104124وفي تاريخ  141001لدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فهيم عبداللطيؾ فهيم عبداللطيؾ شهاب ا -  142

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104124وفي تاريخ  141004محمود توفيك بكر نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104125وفي تاريخ  140441وى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اسالم الرفاعى ابراهيم الشرلا -  144

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104121وفي تاريخ  140431اسالم سامى دمحم ابراهيم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140444راهيم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم عبدالؽفار اب -  146

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140451نجالء احمد السيد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140405د عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شربات دمحم رشا -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104142وفي تاريخ  141161مشيره اسماعيل عبدالواحد ابراهيم وافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  140

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104144وفي تاريخ  141111رحاب عكاشه دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104140وفي تاريخ  141115محمود دمحم البهى محمود سالم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141125نعيم عماد نعيم بالى جورجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  140433سامح السيد عبدالمنعم عبوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141152حاتم على عبدالؽفار الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141112بسمه متولى حلمى عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141103احمد المطب دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141014اسماء عبدالحميد السيد ابوؼالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141034رجب ابراهيم حسن ابوشتيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141031عمر فتحى رجب احمد عميله حصان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  110

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141030عبدالوارث احمد دمحم شعبان السحيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141063بدور دمحم مصطفى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع 24104124وفي تاريخ  141012مصطفى كارم محمود عيسى النصيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140444هانم سيداحمد ابوالعزم دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 خاص وصؾ التأشير:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140415جيهان احمد دمحم دمحم الؽريب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140451هبه فاروق عبدالعزيز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 خاصوصؾ التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140460اسماء عادل السيد بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104134وفي تاريخ  140411عمرو جمال عبدالؽنى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104131وفي تاريخ  140403مصطفى عبدالممصود عبدالبارى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104142وفي تاريخ  141115دعاء عبدالحليم دمحم عبدالحليم الؽايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  120

 , وصؾ التأشير: خاصالشركة 

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141101اسالم دمحم ابراهيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141114احمد محسن عبدالروؾ سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 التأشير: خاصوصؾ 

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141121سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

ؾ تم تعديل نوع الشركة , وص24104115وفي تاريخ  141160دمحم دمحم خليفه ابو عيار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141111منى فوزى ابراهيم يوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141104تهانى على دمحم على عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 ر: خاصوصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141043وليد طه سليمان داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141022كريمه احمد الدسولى البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104111وفي تاريخ  144141ميشيل عادل يوسؾ جرجس نادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141041وليد فتحى ابراهيم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  130

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141060دمحم احمد مصطفى صابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104124وفي تاريخ  141011دمحم عبدالؽنى عبدالمادر عبدالفتاح الطوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 ر: خاصالشركة , وصؾ التأشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 24104125وفي تاريخ  141005دمحم عبدالمجيد عبدالحميد يوسؾ الؽايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104125وفي تاريخ  140414صباح سعيد ابراهيم دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 كة , وصؾ التأشير: خاصالشر

تم تعديل نوع 24104121وفي تاريخ  140421ابراهيم مجدى عباس محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

ديل نوع الشركة تم تع24104121وفي تاريخ  140441سعيد السيد دمحم النبوى عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104120وفي تاريخ  140454حسن عطا محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك24104120وفي تاريخ  140464ام السعد عطيه السيد طبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104134وفي تاريخ  140415فتحيه عبدالعزيز مصطفى شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 , وصؾ التأشير: خاص

ير: تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأش24104131وفي تاريخ  140141مكتبه البليهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  140

 خاص

تم تعديل نوع 24104142وفي تاريخ  141163محمود عزت السيد مبرون خمخم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104140وفي تاريخ  141113فايز مسعد احمد الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 صالتأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141151الشريؾ لتشؽيل االلمونيوم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141116عمرو جمال الدين رمضان ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 اصالشركة , وصؾ التأشير: خ

تم تعديل نوع 24104116وفي تاريخ  141106ابراهيم مجدى كمال ابوالمعاطى يمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104121وفي تاريخ  141054هبه جالل حامد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141051شريؾ ممدوح نجيب ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  141000احمد عبدالمنعم دمحم الشين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140441محمود السيد دمحم على المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140440دمحم عبدالحكيم نصر ابو لوطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  150

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140433اسامه فريد ابراهيم السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140436سمير كمال دمحم احمد الوكيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104134وفي تاريخ  140461ضحى عزالرجال المنسوبى االشمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104134وفي تاريخ  140411شهير سعد ابراهيم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140412ايمان حمدان السيد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140401ساميه السيد عبدالجواد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104142وفي تاريخ  141164سام عليوه اسماعيل بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ح -  166

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104144وفي تاريخ  143244اسامه شعبان دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141144ارينى فهمى مسعد البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141114عبدالستار حسين دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  160

 وصؾ التأشير: خاص

مركز ابوخضره لبيع وصيانه وكتابه كمبيوتروبيع وصيانه مكن تصوير مستندات وتصوير مستندات ، تاجر فرد ،  سبك  -  114

 تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص24104114وفي تاريخ  141124ليده برلم   

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141150حنان جمال دمحم خضير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141111امجد حسين محمود حسين عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104116تاريخ وفي  141102المرسى صالح المرسى ناصؾ الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141010عصام الدين عبدالحميد دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141031امير اسكندر رمزى اسكندر حنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104121وفي تاريخ  141044مزرعه بكر للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141066عبدالحميد محمود عبدالحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 24104124وفي تاريخ  141011اشرؾ مصطفى عبدالمؽنى ابوداود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104125وفي تاريخ  140442دمحم صابر الدسولى سعد المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  110

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140413دمحم السعيد ابراهيم ابو النيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140426 دمحم المنسى دمحم المرحومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140421حازم سمير عبدالعزيز ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104121وفي تاريخ  140434برلم    ياسمين السيد ابواليزيد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  113

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140465ياسر دمحم زيدان يوسؾ شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104134وفي تاريخ  140413ليده برلم    اسماء احمد حامد احمد دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك -  115

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140400دمحم عبدالتواب دمحم عزالدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104142وفي تاريخ  141165برلم   بسمه حسين فتحى حدوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده  -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104143وفي تاريخ  141441دمحم سامى عبدالؽفار شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104143وفي تاريخ  141111ه برلم   وليد دمحم نجيب العزب عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  110

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141141محمود منصور السيد البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  104

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141143  جمال السيد عيد عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  101

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141163احمد عبدالعال السعيد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  102

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141131  ياسر مصباح ابوالعنين المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  103

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141144سعد مسعد سعد عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  104

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141151عبدالعزيز حامد عبدالعزيز المزين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  105

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل 24104114وفي تاريخ  141162سمير عبدالرحمن محمود عبدالرحمن بخيت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  106

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141115ورشه زين الدين لخراطه المعادن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104116وفي تاريخ  141101باسم عبدالرازق عبدالرازق حربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  101

 : خاصالشركة , وصؾ التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141041سهيله زكريا ابراهيم زعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  100

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141011فتحى دمحم عبدالموى دمحم الدرش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 ر: خاصوصؾ التأشي

تم تعديل نوع الشركة 24104111وفي تاريخ  141033راندا عبدالؽنى مسلم حسن خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141061للكشرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    4مطعم درويش  -  242

 صوصؾ التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141014احمد وجدى احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 24104124وفي تاريخ  141011بماله امال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 خاص

تم تعديل نوع 24104124وفي تاريخ  141014فى المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى زكريا مصط -  245

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104125وفي تاريخ  140414عال يحى السيد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140446درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دعاء دمحمى مصطفى رمضان -  241

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140452احمد عثمان ابراهيم دراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140464تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود شعبان حسن دراز ،  -  240

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104134وفي تاريخ  140461مى رضا الديهى بسيونى الديهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104131وفي تاريخ  140401لى ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رحاب احمد فؤاد دمحم على ابوع -  211

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104142وفي تاريخ  141114اسالم محمود دمحم محمود دمحم المش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104142وفي تاريخ  141114دمحم محمود دمحم المش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسالم محمود -  213

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 24104143وفي تاريخ  141116صيدليه د/مؤمن محمود عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104143وفي تاريخ  141111 فكرى السيد بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141145دمحم عوض متولى السحت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104141وفي تاريخ  141141الهادى على ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم على دمحم  -  211

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141140تامر احمد دمحم احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141120مضان دمحم لابيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على ر -  210

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141135عزه على السيد دمحم شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141163لبيب منصور عريبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مجدى دمحم -  221

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141166وفيمه المراعى احمد التالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141164خا ابراهيم لتايه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم ر -  223

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141100كمال دمحم شبل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141044لعظيم السيد المالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ابراهيم عبدا -  225

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141046بدر الصباح فتحى ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141021دمحم ابراهيم حسن ابوشتيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141026حافظ جمال حافظ دياب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141041نا نجيب ميخائيل بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مي -  220

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141012احمد عزمى عبدالحميد ؼنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141014 عبدالعزيز محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم -  231

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141011محمود مسعد محمود عبدالحميد داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104124وفي تاريخ  141014ئل صابر عبدالحميد البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وا -  233

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104121وفي تاريخ  141114جمال دمحم عبدالعظيم مصطفى شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104120وفي تاريخ  140456مراد سمير عبدالرؤؾ دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140454بسيونى عطيه دمحم السمالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140461احمد عبدالرحمن على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140411تهانى دمحم زيدان على زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104131وفي تاريخ  140402زكى عبدالشافى عبدالعظيم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  230

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104142وفي تاريخ  141113ساميه دمحم عبدالبالى بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104142وفي تاريخ  141114دمحم ابراهيم يوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104143وفي تاريخ  141113عبدالعليم عبدالفتاح دمحم مصطفى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104143وفي تاريخ  142215دمحم ابراهيم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141106نهاد طلعت احمد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141105كشرى نيو درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  114145مصطفى صبحى حامد عكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104114وفي تاريخ  141133سينى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   جابر عبدالمعطى الح -  241

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141134السحيتى للتنميه الزراعيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141145اطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   خالد عبدالرؤؾ على خ -  240

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141144اسالم عبدالحميد حامد شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141151مكارم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   تسليم الروح دمحم ابوال -  251

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104115وفي تاريخ  141114ابراهيم عبداللطيؾ ابراهيم محمود عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104116وفي تاريخ  141101فوده لتجاره لطع ؼيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141044ايمن سمير دمحم محمود شهاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141015سامح عبدالحميد السيد عبدالعال ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141021دمحم محمود عبدالحميد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 ؾ التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141020ثروت عطاهللا عبدالتواب عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

ع تم تعديل نو24104121وفي تاريخ  141042شاديه عبدالعاطى حسن عبدهللا خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141043احمد هشام عبدالمنعم حشيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  250

 وصؾ التأشير: خاص

وع الشركة , تم تعديل ن24104121وفي تاريخ  141051ابراهيم حمدى عبدالسالم ابوديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104122وفي تاريخ  141016عنتر دمحم على عموش سمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

لشركة , تم تعديل نوع ا24104122وفي تاريخ  141015امين عبدالممصود امين الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140424انوار دمحم احمد مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 وصؾ التأشير: خاص

ع الشركة تم تعديل نو24104121وفي تاريخ  140421حنان معتمد دمحم متولى السويسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140443دمحم االمام ابوالفتوح عسل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 وصؾ التأشير: خاص

الشركة , تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140450شيماء عبدالستار سعد شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140451دمحم عبدالبديع ابراهيم العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة , تم تعديل نوع 24104131وفي تاريخ  140404مالن ابراهيم زخارى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104144وفي تاريخ  141114محمود دمحم فراج فراج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  260

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104140وفي تاريخ  141110على طه عبدربه السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 ؾ التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141131جمال عبدالحميد سند عبدالحميد العمده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141156احمد صديك احمد ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141121يحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

الشركة  تم تعديل نوع24104116وفي تاريخ  141041ابوبكر كمال دمحم متولى ابوالعمايم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141011اشرؾ على على الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصؾ التأشير: خاص

لشركة تم تعديل نوع ا24104111وفي تاريخ  142111ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141044مروه خميس فهيم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

 تم تعديل نوع الشركة ,24104121وفي تاريخ  141046اسالم دمحم يوسؾ على سعفان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141050دمحم عبدالمنعم احمد احمد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  210

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

الشركة , تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141011بدور لطفى دمحم مصطفى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  131112نشوه عبدالمادر دمحم الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

يل نوع تم تعد24104121وفي تاريخ  140424احمد عبدالرسول موسى ابراهيم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140455هدير هانى دمحم جنيدى شلمامى هريدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140413رحاب سمير رسمى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140415ابراهيم عبدالعزيز امام جنديه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104131وفي تاريخ  140410سعيد دمحم دمحم دمحم الشيشينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104142وفي تاريخ  141161طاهر دمحم العزب صبرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141103السيد على ابوزيد نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104140وفي تاريخ  141112دمحم محمود جابر محمود ابوشلك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  210

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104114وفي تاريخ  141121محى الدمرداش دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يحى  -  204

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141154هدى عونى لطب بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  201

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141153بدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا رضا ع -  202

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141161اسالم عصام عثمان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  203

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104115وفي تاريخ  141113بدالمادر دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   داليا سعيد ع -  204

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141104محمود الشافعى السيد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  205

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141024ح فتح هللا عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   زينب صال -  206

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141052دمحم دمحم دمحم اسماعيل نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  201

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141055احمد جمال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صيدليه د/ -  201

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104125وفي تاريخ  144444على شعبان سليمان على محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  200

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104121وفي تاريخ  140420فتحى ابوسريع الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد سمير  -  344

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140435مسعد ممدوح امام البيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140411على لطب ابوعبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   على احمد  -  342

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104131وفي تاريخ  140406دمحم الحسينى عبدالرحمن سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  141155 معوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبير دمحم -  344

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141156رافت جابر احمد الزهيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141121اوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مكتب سعيد الملط للمم -  346

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104111وفي تاريخ  141140عبدهللا عبدالحميد موسى عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141165بدر عبدالعزيز البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود جمال -  341

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104115وفي تاريخ  141165محمود جمال بدير عبدالعزيز البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  340

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104116وفي تاريخ  141114ميره دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  314

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141115حمدى ربيع مصطفى البرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  141054حسن السيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم -  312

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل 24104121وفي تاريخ  141040عبدالسالم عبدالنبى عبدالسالم مندور العبد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 نوع الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104122وفي تاريخ  141064دمحم اشرؾ احمد على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104124وفي تاريخ  141010السيد دمحم ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104124وفي تاريخ  141004احمد سيد عبدالنعيم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104125وفي تاريخ  140445سعد احمد على بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140441السيد دمحم ابوحسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود -  311

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140444محمود دمحم عبدالمنعم المرشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  310

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104121وفي تاريخ  140431ح احمد ابو جرز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هند صال -  324

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140414احمد رفعت محمود مراد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104134وفي تاريخ  140410الجاريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد احمد الصاوى  -  322

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104131وفي تاريخ  140404عبدالبر الليثى للرخام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  323

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104143وفي تاريخ  141111وى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   زينب اشرؾ عبدالمنعم الصا -  324

 , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104143وفي تاريخ  141112حمدان منير السباعى ابويوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  325

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104144وفي تاريخ  141116نس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امانى دمحم شبينى احمد يو -  326

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141101سالم تاج الدين سالم السيد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104141وفي تاريخ  141146وى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم عيد يوسؾ المال -  321

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ التأشير: 24104140وفي تاريخ  141141دانيال للتصوير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  320

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104114وفي تاريخ  141134رد ،  سبك ليده برلم   سامح دمحم عبدالخالك االعصر ، تاجر ف -  334

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141136عادل اسماعيل لطب النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104111وفي تاريخ  141142ك ليده برلم   اسماء دمحم امام منصور ، تاجر فرد ،  سب -  332

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104115وفي تاريخ  141161ازهار صفوت فهيم عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  333

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104116وفي تاريخ  141042برلم    ابراهيم وحيد ابراهيم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  334

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141045ابراهيم السيد عبدالحميد دش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  335

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104111وفي تاريخ  141012بك ليده برلم   عبدالحى البندارى عبدالحى البندارى ، تاجر فرد ،  س -  336

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104111وفي تاريخ  141032داليا دمحم عبدالعزيز الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104122وفي تاريخ  141013اجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم يحيى عبدالوهاب دمحم دمحم المراسى ، ت -  331

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 24104124وفي تاريخ  141010حسين السيد احمد حسين الجحش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  330

 , وصؾ التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 24104124وفي تاريخ  141016ر فرد ،  سبك ليده برلم   فتحى حميدو فتحى النبراوى ، تاج -  344

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140412عادل جالل احمد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 24104125وفي تاريخ  140411جمال انور الدمحمى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  342

 وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصؾ 24104141وفي تاريخ  140423طه فوزى دمحم طه حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140441ن احمد عبدالجواد حسين شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايم -  344

 الشركة , وصؾ التأشير: خاص

تم تعديل نوع 24104120وفي تاريخ  140453ابراهيم السيد عبدهللا ابراهيم عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 خاص الشركة , وصؾ التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 24104120وفي تاريخ  140462عبدالحميد احمد دمحم على هنيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  346

 وصؾ التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

الى: االخالص ليع االالت الزراعيه  141123تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104143،  فى تاريخ :   -  1

 المستعمله لحساب الؽير  

 عمارى  الى: جو لالستثمار ال 142142تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104144،  فى تاريخ :   -  2

 الى: سمارت باور للمماوالت العامه   146655تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104144،  فى تاريخ :   -  3

 smart powerالى: سمارت باور  146655تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104144،  فى تاريخ :   -  4

 للمماوالت العامه  

 الى: ممهى المحبه   141540تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104141تاريخ : ،  فى   -  5

 الى: بلش لتجاره مستحضرات التجميل   131416تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104141،  فى تاريخ :   -  6

 الى: سعدالدين ابواليزيد احمد النشرتى   01535ميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة الم24104140،  فى تاريخ :   -  1

 الى: معصره يمانى للزيوت   124146تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104114،  فى تاريخ :   -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للجلود واالحذيه   VIPالى: مصنع فى اى بى  135542تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104114،  فى تاريخ :   -  0

الى: السماح لصناعه االحذيه ومنتجات  140433تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104111،  فى تاريخ :   -  14

 جلود  

 الى: كافتيريا الفيروز   03463تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104115،  فى تاريخ :   -  11

 الى: مكه للرحالت   131516تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104116ريخ : ،  فى تا  -  12

 الى: السالم لتجاره المواد الؽذائيه   141411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104111،  فى تاريخ :   -  13

 الى: السالم لتجاره المواد الؽذائيه   141411لمميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة ا24104111،  فى تاريخ :   -  14

 الى: محمود جمال بدير عبدالعزيز البعل   141165تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104111،  فى تاريخ :   -  15

زمزم لالستيراد والتصدير وتجاره الى:  146052تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104122،  فى تاريخ :   -  16

 لطع ؼيار السيارات  

 الى: هاشم دمحم دمحم صالح الكفراوى   131451تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104124،  فى تاريخ :   -  11

 الى: الهدى للبالستين   126155تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104124،  فى تاريخ :   -  11

الى: مصنع الجوكر للحلويات والصناعات  121466تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104124،  فى تاريخ :   -  10

 الؽذائيه  

الى: مكه للتصدير وتجاره وفرم ولص  131316م التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم ت24104125،  فى تاريخ :   -  24

 الورق  

 الى: البراء الكسسوار الكمبيوتر   141631تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104121،  فى تاريخ :   -  21

 الى: مكتب الرحمه للرحالت   132006ة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشرك24104121،  فى تاريخ :   -  22

 الى: ابوالروس لتصنيع الفرنشات   141651تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104134،  فى تاريخ :   -  23

 المالبس  الى: الفائك لتجاره  141652تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104134،  فى تاريخ :   -  24

 الى: حسن دمحم فؤاد دمحم زكى شحاته   135610تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104134،  فى تاريخ :   -  25

الى: مؤسسه همكو النتاج النحل وبيع  133303تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 24104131،  فى تاريخ :   -  26

 والتصدير   مستلزماته واالستيراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجارى شركات  تعديالت السجل ال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    24104144، وفى تاريخ    01123شركه/امينه عبدالعظيم بيومى شرؾ وشريكها  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 11463محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104144تاريخ  ، وفى   01123عبدالعظيم  بسيونى متولى شرؾ وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 11463محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

   24104144، وفى تاريخ    01123شركه/امينه عبدالعظيم بيومى شرؾ وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 3

 لحل الشركه 11463تم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104144، وفى تاريخ    01123بدالعظيم  بسيونى متولى شرؾ وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : ع   - 4

 لحل الشركه 11463محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

   24104144خ ، وفى تاري   01123شركه/امينه عبدالعظيم بيومى شرؾ وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 5

 لحل الشركه 11463تم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    24104144، وفى تاريخ    01123عبدالعظيم  بسيونى متولى شرؾ وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 لحل الشركه 11463محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

   24104141، وفى تاريخ    142351داللطيؾ عبدالحميد ابولحؾ و شركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : شركه / عب   - 1

 لحل الشركه 11465تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

م ت   24104114، وفى تاريخ    05334شركه رضا محمود متولى عالم وشركاها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 11404محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     24104114، وفى تاريخ    141352مجاهد البهلول وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 0

 لاللؽاء الفرع 11401تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    24104114، وفى تاريخ    141352رلم : الشروق سيرفيس  ، توصية بسيطة  سبك ليدها ب   - 14

 لاللؽاء الفرع 11401محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104114، وفى تاريخ    141352مجاهد البهلول وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 لاللؽاء الفرع 11401السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104124، وفى تاريخ    01001عفاؾ على المالح وشركاها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  شركة /   - 12

 لفض الشركه 11521محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104121، وفى تاريخ    142414نبيل دمحم دمحم مسعود وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 13

 العتزاله التجارنهائيا 11535سجل  تم محو الميد بامر محو رلم ال

تم محو/شطب    24104134، وفى تاريخ    13136جمال توفيك دمحم طباجه وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 14

 لحل الشركه 11551السجل  تم محو الميد برلم 

تم    24104131، وفى تاريخ    111215صية بسيطة  سبك ليدها برلم : فاديه دمحم دمحم البليهى و شريكها  ، تو   - 15

 لحل الشركه 11553محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104131، وفى تاريخ    144135شريؾ دمحم البشبيشى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 16

 الشركه لحل 11552السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    24104131، وفى تاريخ    144135شريؾ دمحم البشبيشى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 لحل الشركه 11552السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  24104143وفي تاريخ   ، 141455دالحميد السما وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركه اشرؾ دمحم مختار عب -  1

 جنيه   340444.444تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  24104143وفي تاريخ   ، 141455فارما تريت للصناعات الدوائيه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   340444.444, وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  24104114وفي تاريخ   ، 113156شركه النحاس للتجاره واالستيراد شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   14444444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    113156ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   14444444.444تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 24104114،

وفي تاريخ    113156جاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،شركه النحاس للت -  5

 جنيه   14444444.444تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 24104114،

تم تعديل رأس  24104114وفي تاريخ   ، 113156ا برلم ،شركه النحاس للتجاره واالستيراد توصية بسيطة  ، سبك ليده -  6

 جنيه   14444444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    113156ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   14444444.444م تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،ت 24104114،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفي تاريخ    113156شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   14444444.444تم تعديل رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 24104114،

تم تعديل رأس المال ,  24104121وفي تاريخ   ، 01316، سبك ليدها برلم ،  حسين جمال الحلو وشريكه شركة تضامن -  0

 جنيه   4444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  24104121وفي تاريخ   ، 01316شركه حسين جمال الحلو وشريكته شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   4444444.444تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصؾ ال

تم تعديل رأس المال ,  24104121وفي تاريخ   ، 01316حسين جمال الحلو وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   4444444.444وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  24104121وفي تاريخ   ، 134404لالستيراد والتصدير شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، شركة بطه فارمز -  12

 جنيه   3444444.444رأس المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  24104121وفي تاريخ   ، 134404عادل مامون سيد احمد وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   3444444.444المال , وصؾ التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصؾ  24104121وفي تاريخ   ، 134404شركه بطه جروب شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

  جنيه  3444444.444التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 24104143وفي تاريخ  141455شركه اشرؾ دمحم مختار عبدالحميد السما وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 السيد صالح الدين مصطفى جميعىشارع النادى امام طنطا اسكان بملن  3تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141455فارما تريت للصناعات الدوائيه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  2

 شارع النادى امام طنطا اسكان بملن السيد صالح الدين مصطفى جميعى 3وصؾ الـتأشير:   ، طنطا 

 24104143وفي تاريخ  141455بدالحميد السما وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركه اشرؾ دمحم مختار ع -  3

 تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، شبين الكوم شارع صبرى ابوعلم برج لؤلؤه المهندسين ملن/ دمحم على خطاب ابوالعنين

تم تعديل العنوان ,  24104143وفي تاريخ  141455برلم    فارما تريت للصناعات الدوائيه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها  -  4

 وصؾ الـتأشير:   ، شبين الكوم شارع صبرى ابوعلم برج لؤلؤه المهندسين ملن/ دمحم على خطاب ابوالعنين

ؾ تم تعديل العنوان , وص 24104114وفي تاريخ  141352مجاهد البهلول وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  5

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصؾ  24104114وفي تاريخ  141352الشروق سيرفيس ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 الـتأشير:   ، اليوجد

 تم تعديل العنوان , وصؾ 24104114وفي تاريخ  141352مجاهد البهلول وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل  24104116وفي تاريخ  145141دمحم عبدالسالم مصطفى ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

 شارع عباس العماد الدور االرضى ملن/احسان عطيه حسن 13العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركه بجعلها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  24104116وفي تاريخ  145141مصطفى ابراهيم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     دمحم عبدالسالم -  0

 شارع عباس العماد الدور االرضى ملن/احسان عطيه حسن 13العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل مركز الشركه بجعلها 

وفي تاريخ  130111بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، توصية  -  14

مول -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط التجمع الخامس بجوار اكاديميه الشرطه  24104125

 كايروفيستال الستخدامه كمطعم وكافيه للماكوالت والمشروبات 

وفي تاريخ  130111، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه -  11

 6على طريك الواحات امام مدينه االنتاج االعالمى مدينه -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط  24104125

 مول مصر الستخدامه كمطعم وكافيه للماككوالت والمشروبات -اكتوبر 

وفي تاريخ  130111ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركه ابراهيم ناجى  -  12

مول -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط التجمع الخامس بجوار اكاديميه الشرطه  24104125

 كايروفيستال الستخدامه كمطعم وكافيه للماكوالت والمشروبات 

وفي تاريخ  130111هيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركه ابرا -  13

 6على طريك الواحات امام مدينه االنتاج االعالمى مدينه -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط  24104125

 والمشروبات مول مصر الستخدامه كمطعم وكافيه للماككوالت -اكتوبر 

 24104125وفي تاريخ  130111شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  14

مول كايروفيستال الستخدامه -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط التجمع الخامس بجوار اكاديميه الشرطه 

 ماكوالت والمشروبات كمطعم وكافيه لل

 24104125وفي تاريخ  130111شركه ابراهيم ناجى ابراهيم الدسولى دمحم وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  15

مول -اكتوبر  6على طريك الواحات امام مدينه االنتاج االعالمى مدينه -تم تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، اضافه فرع للنشاط 

 الستخدامه كمطعم وكافيه للماككوالت والمشروبات مصر 

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  65010دمحم عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  16

ميدان سعد  -تجارىمركز الفلكى ال-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 زؼلول

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  65010شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

ميدان  -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5, وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 سعد زؼلول

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  65010شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 ميدان سعد زؼلول

تم  24104121وفي تاريخ  65010احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  10

مركز الفلكى -شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 ميدان سعد زؼلول -التجارى

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  65010لفتاح مرزوق وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    دمحم عبدا -  24

ميدان سعد  -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 زؼلول

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  65010وصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، ت -  21

ميدان  -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5, وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 سعد زؼلول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  65010ليدها برلم    شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق ، توصية بسيطة ،  سبك  -  22

 -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 ميدان سعد زؼلول

تم  24104121وفي تاريخ  65010احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  23

مركز الفلكى -شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5تعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 ميدان سعد زؼلول -التجارى

تم تعديل العنوان ,  24104121وفي تاريخ  65010دمحم عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  24

ميدان سعد  -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم

 زؼلول

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  65010شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  25

ميدان  -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5ؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلم, وص

 سعد زؼلول

تم تعديل  24104121وفي تاريخ  65010شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  26

 -مركز الفلكى التجارى-شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5يل عنوان فرع الشركه بجعله محل رلمالعنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعد

 ميدان سعد زؼلول

تم  24104121وفي تاريخ  65010احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

مركز الفلكى -شارع الفلكى  16بالعمار رلم  5شركه بجعله محل رلمتعديل العنوان , وصؾ الـتأشير:   ، تعديل عنوان فرع ال

 ميدان سعد زؼلول -التجارى

تم تعديل العنوان  24104121وفي تاريخ  141160كامل فرؼلى اسماعيل وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  21

 حسن سليمان حسن الرفاعى شارع سعد عياد بملن 46, وصؾ الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 6من المجموعه  36والفمره  10حازم عامر وشريكته ، توصية بسيطة  تعديل النشاط بجعله االستيراد فيما عدا المجموعه  -  1

تم 24104142وفي تاريخ  130221العالؾ ،  سبك ليدها برلم   وتصدير الحاصالت الزراعيه وتجاره وخلط وتعبئه اضافات ا

 تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة

د/وائل عادل عبدالبالى وشريكته ، توصية بسيطة  الؽاء نشاط االستيراد والتصدير من ؼرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  2

 التأشير:  توصية بسيطة تم تعديل النشاط , وصؾ24104141وفي تاريخ  135513

شركه تامر مصطفى دمحم احمد ؼنيمه وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستيراد من ؼرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  3

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104141وفي تاريخ  144534

ديل ؼرض الشركه بجعله تجاره االدويه البيطريه واضافات شركه د/ هانى محمود حشكل وشريكه ، شركة تضامن  تع -  4

تم تعديل النشاط , 24104140وفي تاريخ  142011االعالؾ والتصنيع لدى الؽير والتوكيالت التجاريه ،  سبك ليدها برلم   

 وصؾ التأشير:  شركة تضامن

الى اؼراض الشركه ،  سبك ليدها برلم    شركة احمد مصطفى البنا وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستيراد -  5

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104140وفي تاريخ  145136



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، توصية بسيطة  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل السيارات والثالجات وبناء الثالجات  -  6

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104114وفي تاريخ  113156،  سبك ليدها برلم   والخالطات والبمبات لؽرض الشركه 

 توصية بسيطة

ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، توصية بسيطة  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل  -  1

وفي تاريخ  113156بات لؽرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   السيارات والثالجات وبناء الثالجات والخالطات والبم

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة24104114

شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده ، توصية بسيطة  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل  -  1

وفي تاريخ  113156والخالطات والبمبات لؽرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    السيارات والثالجات وبناء الثالجات

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة24104114

شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، شركة تضامن  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل السيارات والثالجات وبناء الثالجات  -  0

تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  24104114وفي تاريخ  113156ت لؽرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   والخالطات والبمبا

 شركة تضامن

ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، شركة تضامن  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل  -  14

وفي تاريخ  113156لخالطات والبمبات لؽرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   السيارات والثالجات وبناء الثالجات وا

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104114

شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده ، شركة تضامن  اضافه نشاط استيراد االسمان وتشؽيل  -  11

وفي تاريخ  113156ناء الثالجات والخالطات والبمبات لؽرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   السيارات والثالجات وب

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104114

شركة بطه فارمز لالستيراد والتصدير ، شركة تضامن  تعديل الؽرض ليصبح محطه فرز وتبريد وتعبئه الحاصالت  -  12

وتصنيع  6من المجموعه  36والفمره  10ستيرادها وتصدير واستيراد جميع المنتجات ماعدا المجموعه الزراعيه وتصديرها وا

وتصدير الفحم الطبيعى )وود بيليت ( واستيراد وتصدير كافه مايلزم من االت ومعدات ومواد خام ومستلزمات تعبئه االخشاب 

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104121وفي تاريخ  134404والخاصه بالنشاط ،  سبك ليدها برلم   

عادل مامون سيد احمد وشريكه ، شركة تضامن  تعديل الؽرض ليصبح محطه فرز وتبريد وتعبئه الحاصالت الزراعيه  -  13

صدير الفحم وتصنيع وت 6من المجموعه  36والفمره  10وتصديرها واستيرادها وتصدير واستيراد جميع المنتجات ماعدا المجموعه 

الطبيعى )وود بيليت ( واستيراد وتصدير كافه مايلزم من االت ومعدات ومواد خام ومستلزمات تعبئه االخشاب والخاصه بالنشاط ،  

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104121وفي تاريخ  134404سبك ليدها برلم   

رض ليصبح محطه فرز وتبريد وتعبئه الحاصالت الزراعيه وتصديرها شركه بطه جروب ، شركة تضامن  تعديل الؽ -  14

وتصنيع وتصدير الفحم الطبيعى  6من المجموعه  36والفمره  10واستيرادها وتصدير واستيراد جميع المنتجات ماعدا المجموعه 

خشاب والخاصه بالنشاط ،  سبك )وود بيليت ( واستيراد وتصدير كافه مايلزم من االت ومعدات ومواد خام ومستلزمات تعبئه اال

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104121وفي تاريخ  134404ليدها برلم   

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح وشريكته ، توصية بسيطة  اضافه نشاط االستثمار العمارى الى النشاط االصلى ،  سبك  -  15

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة24104120 وفي تاريخ 145152ليدها برلم   

مروه صالح الدين سالم وشريكها ، توصية بسيطة  اضافه نشاط االستثمار العمارى الى النشاط االصلى ،  سبك ليدها برلم    -  16

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  توصية بسيطة24104120وفي تاريخ  145152

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح وشريكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط االستثمار العمارى الى النشاط االصلى ،  سبك  -  11

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104120وفي تاريخ  145152ليدها برلم   

ط االستثمار العمارى الى النشاط االصلى ،  سبك ليدها برلم   مروه صالح الدين سالم وشريكها ، شركة تضامن  اضافه نشا -  11

 تم تعديل النشاط , وصؾ التأشير:  شركة تضامن24104120وفي تاريخ  145152

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: 24104141وفي تاريخ  142230عباس بدير عباس وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  1

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان 24104141وفي تاريخ  142230شركه ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  2

 نى  , وصؾ التأشير: توصية بسيطةالمانو

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 24104114وفي تاريخ  113156شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، سبك ليدها برلم    -  3

 التأشير: شركة تضامن

تم 24104114وفي تاريخ  113156ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد ، سبك ليدها برلم    -  4

 تعديل الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم 24104114وفي تاريخ  113156شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده ، سبك ليدها برلم    -  5

 تعديل الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 24104124وفي تاريخ  14101عبده معروؾ وشريكته ، سبك ليدها برلم   كريم سيد دمحم  -  6

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ التأشير: 24104124وفي تاريخ  14101سامح رضا على وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 24104121وفي تاريخ  65010مرزوق وشركاه ، سبك ليدها برلم    دمحم عبدالفتاح -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 24104121وفي تاريخ  65010شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  0

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , 24104121وفي تاريخ  65010فى عبدالفتاح مرزوق ، سبك ليدها برلم   شركه/احمد مصط -  14

 وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  24104121وفي تاريخ  65010احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم ، سبك ليدها برلم    -  11

 , وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان 24104120وفي تاريخ  145152دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  12

 المانونى  , وصؾ التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصؾ 24104120وفي تاريخ  145152مروه صالح الدين سالم وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  13

 ير: شركة تضامنالتأش

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: عباس بدير عباس  142230شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104141،  فى تاريخ :   -  1

 وشريكه

الى: عباس بدير عباس  142230توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104141،  فى تاريخ :   -  2

 وشريكه

الى: شركه دمحم فرج دمحم  131600شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104143،  فى تاريخ :   -  3

 احمد فرج بدران وشريكه احمد كمال

الى: شركه احمد خالد  143144شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104141،  فى تاريخ :   -  4

 مظهر وشريكته

الى: مجاهد البهلول  141352توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114،  فى تاريخ :   -  5

 وشريكه

الى: شركه النحاس  113156توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114،  فى تاريخ :   -  6

 للتجاره واالستيراد

الى: شركه النحاس  113156توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114،  فى تاريخ :   -  1

 للتجاره

الى: شركه النحاس  113156توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114يخ : ،  فى تار  -  1

 للتجاره واالستيراد

الى: شركه النحاس  113156شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114،  فى تاريخ :   -  0

 للتجاره واالستيراد

الى: شركه عماد لطفى  141114شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104114يخ : ،  فى تار  -  14

 جبره سعد وشريكه

الى: شركه على سليمان  120310شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104111،  فى تاريخ :   -  11

 على محمود وشريكه

الى: رضا عبدالعظيم  141131شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104111اريخ : ،  فى ت  -  12

 عبدالمجيد محمود وشريكه

الى: كريم سيد دمحم عبده  14101شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104124،  فى تاريخ :   -  13

 معروؾ وشريكته

الى: كريم سيد دمحم عبده  14101توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104124،  فى تاريخ :   -  14

 معروؾ وشريكته

الى: دمحم عطوان  131041شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104121،  فى تاريخ :   -  15

 وشريكته

 الى: شركه بطه جروب 134404شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104121خ : ،  فى تاري  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: دمحم عبدالحميد دمحم  145152توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104120،  فى تاريخ :   -  11

 عبدالحميد صالح وشريكته

الى: دمحم عبدالحميد دمحم  145152شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   24104120،  فى تاريخ :   -  11

 عبدالحميد صالح وشريكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

يزيد  توصية بسيطة  مدير و شرين  واحمد مرشدى تعديل بند االداره والتوليع بجعلها لكل من  عماد الدين مرشدى ابوال -  1

مدير وشرين ولهما حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون االعمال التى  1014/0/11ابواليزيد المولود فى 

لشركه فى تصدر منهم لتحميك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وبعنوانها سواء بيع شراء عمارات اوسيارات اواراضى اوحسابات ا

 144546برلم       24104141البنون المختلفه اوخالفه بما يحمك اهداؾ الشركه ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه/ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  وتخالص بكافه حموله  -  2

باس بدير عباس مصطفى عبدالحميد وله وحده حك االداره ، تاريخ : تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشرين ع -ج-3لبل الشركه

 142230برلم       24104141

خرج من عضويه الشركه/ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى  توصية بسيطة  شرين متضامن متخارج  وتخالص بكافه حموله  -  3

بدير عباس مصطفى عبدالحميد وله وحده حك االداره ، تاريخ : تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشرين عباس  -ج-3لبل الشركه

 142230برلم       24104141

خرج من عضويه الشركه/ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى  شركة تضامن  شرين متضامن متخارج  وتخالص بكافه حموله  -  4

عباس مصطفى عبدالحميد وله وحده حك االداره ، تاريخ : تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشرين عباس بدير  -ج-3لبل الشركه

 142230برلم       24104141

خرج من عضويه الشركه/ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى  توصية بسيطة  شرين متضامن متخارج  وتخالص بكافه حموله  -  5

مصطفى عبدالحميد وله وحده حك االداره ، تاريخ :  تعديل بند االداره والتوليع بجعله للشرين عباس بدير عباس -ج-3لبل الشركه

 142230برلم       24104141

اشرؾ دمحم مختار عبدالحميد السما  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه  -  6

برلم       24104143اللتراض باسم الشركه ، تاريخ : الجهات الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوا

141455 

اشرؾ دمحم مختار عبدالحميد السما  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه  -  1

برلم       24104143كه ، تاريخ : الجهات الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوااللتراض باسم الشر

141455 

دمحم مصطفى ابراهيم ابوالماسم  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه  -  1

برلم       24104144الجهات الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوااللتراض باسم الشركه ، تاريخ : 

141455 

دمحم مصطفى ابراهيم ابوالماسم  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه  -  0

برلم       24104144الجهات الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوااللتراض باسم الشركه ، تاريخ : 

141455 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نهاد جمعه سليمان احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه الجهات  -  14

برلم       24104144الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوااللتراض باسم الشركه ، تاريخ : 

141455 

د  شركة تضامن  مدير و شرين  ولهم حك االداره والتوليع مجتمعين او منفردين لدى كافه الجهات نهاد جمعه سليمان احم -  11

برلم       24104144الرسميه والؽير رسميه والتعامل مع البنون بالسحب اوااليداع اوااللتراض باسم الشركه ، تاريخ : 

141455 

بدالؽنى  شركة تضامن  شرين متضامن  كما خرج من عضويه السيد العيسوى عبدالحميد ع-ضم الى عضويه الشركه  -  12

تعديل بند االداره والتوليع لتكون لكل من تامر مصطفى دمحم -الشركه على دمحم على البليهى والر باستالمه كافه حموله لبل الشركه ج

فردين حك االداره والتوليع وتمثيل الشركه احمد ؼنيمه وعالء الدين دمحم على دمحم والسيد العيسوى عبدالحميد عبدالؽنى مجتمعين اومن

امام كافه الجهات حكوميه وؼير حكوميه وحك االلتراض والرهن والتعامل مع البنون باسم الشركه بنفسهم اوبوكيل عنهم ، تاريخ : 

 144534برلم       24104141

كما خرج من عضويه الشركه وادارتها/ ايمان لطب سيؾ الفمى  شركة تضامن  شرين متضامن  -ضم الى عضويه الشركه  -  13

تعديل حك االداره والتوليع بجعلها لكل من احمد خالد دمحم -حسام احمد مسعد ابوالعطا والر باستالمه كافه حموله لدى الشركه ج

ا ، مظهر وايمان لطب سيؾ الفمى مجتمعين اومنفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها لتحميك ؼرض الشركه وبعنوانه

 143144برلم       24104141تاريخ : 

ايمان لطب سيؾ الفمى  شركة تضامن  شرين متضامن  كما خرج من عضويه الشركه وادارتها/ -ضم الى عضويه الشركه  -  14

دمحم  تعديل حك االداره والتوليع بجعلها لكل من احمد خالد-حسام احمد مسعد ابوالعطا والر باستالمه كافه حموله لدى الشركه ج

مظهر وايمان لطب سيؾ الفمى مجتمعين اومنفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منها لتحميك ؼرض الشركه وبعنوانها ، 

 143144برلم       24104141تاريخ : 

افه خرج من عضويه الشركه وادارتها/محمود عبدالظاهر عبدالرحمن على  توصية بسيطة  شرين متضامن  والر باستالمه ك -  15

 141352برلم       24104114حموله الماديه والمعنويه ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه وادارتها/محمود عبدالظاهر عبدالرحمن على  توصية بسيطة  شرين متضامن  والر باستالمه كافه  -  16

 141352برلم       24104114حموله الماديه والمعنويه ، تاريخ : 

شركه وادارتها/محمود عبدالظاهر عبدالرحمن على  توصية بسيطة  شرين متضامن  والر باستالمه كافه خرج من عضويه ال -  11

 141352برلم       24104114حموله الماديه والمعنويه ، تاريخ : 

- 2 تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النحاس  شركة تضامن  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن -  11

تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء مجتمعين اومنفردين  -ج-3خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس  

فى التوليع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح 

تعيين  -ت وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾحسابات واستصدار خطابا

 113156برلم       24104114السيد/ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه الصالحيات ، تاريخ : 

- 2اس  توصية بسيطة  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النح -  10

تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء مجتمعين اومنفردين  -ج-3خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس  

ن والمصارؾ من سحب وايداع وفتح فى التوليع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنو

تعيين  -حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ

 113156برلم       24104114السيد/ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه الصالحيات ، تاريخ : 

- 2تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النحاس  شركة تضامن  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن  -  24

تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء مجتمعين اومنفردين  -ج-3خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس  

جهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح فى التوليع عن الشركه امام جميع ال

تعيين  -حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ

 113156برلم       24104114لصالحيات ، تاريخ : السيد/ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

- 2تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النحاس  توصية بسيطة  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن  -  21

مجتمعين اومنفردين تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء  -ج-3خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس  

فى التوليع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح 

تعيين  -حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾ

 113156برلم       24104114لمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه الصالحيات ، تاريخ : السيد/ابراهيم عبدا

- 2تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النحاس  شركة تضامن  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن  -  22

تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء مجتمعين اومنفردين  -ج-3حاس  خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على الن

فى التوليع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح 

تعيين  -مع جميع البنون والمصارؾ حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل

 113156برلم       24104114السيد/ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه الصالحيات ، تاريخ : 

- 2تعدلت صفه الشرين /هيثم ابراهيم عبدالمنعم دمحم النحاس  توصية بسيطة  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن  -  23

تعديل حك االداره والتوليع لجميع الشركاء مجتمعين اومنفردين  -ج-3خرج من عضويه الشركه ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس  

فى التوليع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وؼير الحكوميه والتعامل مع جميع البنون والمصارؾ من سحب وايداع وفتح 

تعيين  -شهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنون والمصارؾحسابات واستصدار خطابات و

 113156برلم       24104114السيد/ابراهيم عبدالمنعم دمحم على النحاس مديرا مختار للشركه وله كافه الصالحيات ، تاريخ : 

مدير و شرين  واستلم كافه مستحماته لبل الشركه ج/ خرج من عضويه الشركه/ لطفى جبره سعد بمطر  شركة تضامن   -  24

 141114برلم       24104114تعديل بند االداره والتوليع فاصبحت للطرفان مجتمعان اومنفردان ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه/ لطفى جبره سعد بمطر  شركة تضامن  مدير و شرين  واستلم كافه مستحماته لبل الشركه ج/  -  25

 141114برلم       24104114بند االداره والتوليع فاصبحت للطرفان مجتمعان اومنفردان ، تاريخ :  تعديل

خرج من عضويه الشركه / دمحم على سليمان على محمود  شركة تضامن  شرين متضامن  والر باستالمه كافه حموله لبل  -  26

 120310برلم       24104111الشركه ، تاريخ : 

عضويه الشركه / دمحم على سليمان على محمود  شركة تضامن  شرين متضامن  والر باستالمه كافه حموله لبل خرج من  -  21

 120310برلم       24104111الشركه ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه كل من / يوسؾ دمحم يوسؾ مدكور  شركة تضامن  شرين متضامن  و رمضان السيد دمحم مدكور  -  21

 141131برلم       24104111د دمحم يوسؾ وخميس السيد دمحم يوسؾ والرو باستالمهم كافه مستحماتهم ، تاريخ : و دمحم السي

خرج من عضويه الشركه كل من / يوسؾ دمحم يوسؾ مدكور  شركة تضامن  شرين متضامن  و رمضان السيد دمحم مدكور  -  20

 141131برلم       24104111و باستالمهم كافه مستحماتهم ، تاريخ : و دمحم السيد دمحم يوسؾ وخميس السيد دمحم يوسؾ والر

كما خرج من عضويه الشركه سامح -كريم سيد دمحم عبده معروؾ  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه  -  34

تعدلت -لى شرين موصى جكما تعدلت صفه الشريكه/منى رضا على من شرين متضامن ا-رضا على والرو باستالمه كافه حموله 

 14101برلم       24104124االداره والتوليع فاصبحت للشرين/كريم سيد دمحم عبده معروؾ ، تاريخ : 

كما خرج من عضويه الشركه سامح -كريم سيد دمحم عبده معروؾ  شركة تضامن  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه  -  31

تعدلت -ا تعدلت صفه الشريكه/منى رضا على من شرين متضامن الى شرين موصى جكم-رضا على والرو باستالمه كافه حموله 

 14101برلم       24104124االداره والتوليع فاصبحت للشرين/كريم سيد دمحم عبده معروؾ ، تاريخ : 

الشركه سامح كما خرج من عضويه -كريم سيد دمحم عبده معروؾ  توصية بسيطة  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه  -  32

تعدلت -كما تعدلت صفه الشريكه/منى رضا على من شرين متضامن الى شرين موصى ج-رضا على والرو باستالمه كافه حموله 

 14101برلم       24104124االداره والتوليع فاصبحت للشرين/كريم سيد دمحم عبده معروؾ ، تاريخ : 

كما خرج من عضويه الشركه سامح -ن متضامن  ضم الى عضويه الشركه كريم سيد دمحم عبده معروؾ  شركة تضامن  شري -  33

تعدلت -كما تعدلت صفه الشريكه/منى رضا على من شرين متضامن الى شرين موصى ج-رضا على والرو باستالمه كافه حموله 

 14101برلم       24104124االداره والتوليع فاصبحت للشرين/كريم سيد دمحم عبده معروؾ ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  34

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى 

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -ة بسيطة  شرين  موصى الى شرين متضامن جتعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  توصي -  35

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

مع البنون  واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  36

وليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق والت

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

ه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشرك

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  31

ى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطف

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

تاريخ :  فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ،

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  توصية بسيطة  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  31

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى 

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة -  30

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

مع البنون واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل 

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  44

ليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق والتو

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ :  فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  توصية بسيطة  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  41

ى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطف

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

تاريخ :  فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ،

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  42

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون واحمد م

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن جتعديل صفه الشرين -  43

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

ن اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعي

فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -شرين متضامن ج تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  توصية بسيطة  شرين  موصى الى -  44

والتوليع بجعلها لجميع الشركاء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق 

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير توليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : فيشترط لصرؾ 

 65010برلم       24104121

تعديل االداره -تعديل صفه الشرين/عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  شرين  موصى الى شرين متضامن ج -  45

اء احمد عبدالفتاح مرزوق حسن ومصطفى عبدالفتاح مرزوق حسن ووائل احمد عبدالفتاح مرزوق والتوليع بجعلها لجميع الشرك

واحمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق وعمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق  مجتمعين اومنفردين وفيما يتعلك بالتعامل مع البنون 

وليع اثنين من الشركاء على االلل ، تاريخ : فيشترط لصرؾ الشيكات المسحوبه على حسابات الشركه بالبنون لصالح الؽير ت

 65010برلم       24104121

ضم الى عضويه الشركه/ رنا دمحم عبدالحميد عطوان  شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه واداراتها  -  46

والتوليع بجعلها للشرين/ دمحم عبدالحميد / تامر عبدالحميد عطوان فراج والر باستالم كافه حموله لدى الشركه ج/ تعديل االداره 

عطوان له وحده حك االداره والتوليع باسم الشركه وعنوانها التجارى منفردا وبصفته مدير الشركه وله تمثيل الشركه والتوليع امام 

، تاريخ :  كافه الجهات الرسميه والحكوميه وؼير الحكوميه والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون

 131041برلم       24104121

ضم الى عضويه الشركه/ رنا دمحم عبدالحميد عطوان  شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه واداراتها  -  41

بدالحميد / تامر عبدالحميد عطوان فراج والر باستالم كافه حموله لدى الشركه ج/ تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين/ دمحم ع

عطوان له وحده حك االداره والتوليع باسم الشركه وعنوانها التجارى منفردا وبصفته مدير الشركه وله تمثيل الشركه والتوليع امام 

كافه الجهات الرسميه والحكوميه وؼير الحكوميه والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون ، تاريخ : 

 131041برلم       24104121

اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة  -  41

العضو  1061/2/24مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب )توليع اول( ــ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل المولوده فى/ 

اريه ) توليع اول( ـ عبدالناصر عبدالواحد الجزار رئيس لطاع الشئون الماليه )توليع اول( ـ نبيل لمعى المنتدل للشئون الماليه واالد

بداروس ونيس رئيس لطاع التسويك والبيع )توليع اول( ـ فاطمه دمحم عبدالبالى بدر مدير عام المراجعه )توليع ثان( ــ اسامه سعيد 

يع ثان( ــ عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره ضرائب المبيعات )توليع ثان( ــ ثانيا ، شبل شلبى مدير عام البنون واالستثمار )تول

 35114برلم       24104120تاريخ : 

اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة  -  40

العضو  1061/2/24المنتدب )توليع اول( ــ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل المولوده فى/ مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو 

المنتدل للشئون الماليه واالداريه ) توليع اول( ـ عبدالناصر عبدالواحد الجزار رئيس لطاع الشئون الماليه )توليع اول( ـ نبيل لمعى 

طمه دمحم عبدالبالى بدر مدير عام المراجعه )توليع ثان( ــ اسامه سعيد بداروس ونيس رئيس لطاع التسويك والبيع )توليع اول( ـ فا

شبل شلبى مدير عام البنون واالستثمار )توليع ثان( ــ عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره ضرائب المبيعات )توليع ثان( ــ ثانيا ، 

 35114برلم       24104120تاريخ : 

الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة اعتماد التوليعات على الشيكات  -  54

العضو  1061/2/24مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب )توليع اول( ــ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل المولوده فى/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جزار رئيس لطاع الشئون الماليه )توليع اول( ـ نبيل لمعى المنتدل للشئون الماليه واالداريه ) توليع اول( ـ عبدالناصر عبدالواحد ال

بداروس ونيس رئيس لطاع التسويك والبيع )توليع اول( ـ فاطمه دمحم عبدالبالى بدر مدير عام المراجعه )توليع ثان( ــ اسامه سعيد 

ضرائب المبيعات )توليع ثان( ــ ثانيا ،  شبل شلبى مدير عام البنون واالستثمار )توليع ثان( ــ عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره

 35114برلم       24104120تاريخ : 

اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة  -  51

العضو  1061/2/24االشعل المولوده فى/  مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب )توليع اول( ــ نوال عبدالمنعم دمحم

المنتدل للشئون الماليه واالداريه ) توليع اول( ـ عبدالناصر عبدالواحد الجزار رئيس لطاع الشئون الماليه )توليع اول( ـ نبيل لمعى 

توليع ثان( ــ اسامه سعيد بداروس ونيس رئيس لطاع التسويك والبيع )توليع اول( ـ فاطمه دمحم عبدالبالى بدر مدير عام المراجعه )

شبل شلبى مدير عام البنون واالستثمار )توليع ثان( ــ عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره ضرائب المبيعات )توليع ثان( ــ ثانيا ، 

 35114برلم       24104120تاريخ : 

الى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو الت -  52

العضو  1061/2/24مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب )توليع اول( ــ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل المولوده فى/ 

ـ نبيل لمعى المنتدل للشئون الماليه واالداريه ) توليع اول( ـ عبدالناصر عبدالواحد الجزار رئيس لطاع الشئون الماليه )توليع اول( 

بداروس ونيس رئيس لطاع التسويك والبيع )توليع اول( ـ فاطمه دمحم عبدالبالى بدر مدير عام المراجعه )توليع ثان( ــ اسامه سعيد 

شبل شلبى مدير عام البنون واالستثمار )توليع ثان( ــ عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره ضرائب المبيعات )توليع ثان( ــ ثانيا ، 

 35114برلم       24104120يخ : تار

اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة  -  53

مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعتماد توليعات من له حك التفاوض والتوليع على المعامالت والعمود المبرمه مع البنون كالتالى/ 

لسيد المهندس/ ابراهيم سعد خطاب موسى رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ــ السيده المحاسب/ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل ا

العضو المنتدب للشئون الماليه واالداريه ـ السيد االستاذ/ حبيب ناصؾ عبداللطيؾ رئيس لطاع الشئون المانونيه ، تاريخ : 

 35114برلم       24104120

اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة  -  54

مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعتماد توليعات من له حك التفاوض والتوليع على المعامالت والعمود المبرمه مع البنون كالتالى/ 

سى رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ــ السيده المحاسب/ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل السيد المهندس/ ابراهيم سعد خطاب مو

العضو المنتدب للشئون الماليه واالداريه ـ السيد االستاذ/ حبيب ناصؾ عبداللطيؾ رئيس لطاع الشئون المانونيه ، تاريخ : 

 35114برلم       24104120

لصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة اعتماد التوليعات على الشيكات ا -  55

مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعتماد توليعات من له حك التفاوض والتوليع على المعامالت والعمود المبرمه مع البنون كالتالى/ 

دب ــ السيده المحاسب/ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل السيد المهندس/ ابراهيم سعد خطاب موسى رئيس مجلس االداره والعضو المنت

العضو المنتدب للشئون الماليه واالداريه ـ السيد االستاذ/ حبيب ناصؾ عبداللطيؾ رئيس لطاع الشئون المانونيه ، تاريخ : 

 35114برلم       24104120

لنحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موسى  شركة اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى ا -  56

مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعتماد توليعات من له حك التفاوض والتوليع على المعامالت والعمود المبرمه مع البنون كالتالى/ 

نعم دمحم االشعل السيد المهندس/ ابراهيم سعد خطاب موسى رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ــ السيده المحاسب/ نوال عبدالم

العضو المنتدب للشئون الماليه واالداريه ـ السيد االستاذ/ حبيب ناصؾ عبداللطيؾ رئيس لطاع الشئون المانونيه ، تاريخ : 

 35114برلم       24104120

ى  شركة اعتماد التوليعات على الشيكات الصادره من الشركه لصالح الؽيرعلى النحو التالى/ ابراهيم سعد خطاب موس -  51

مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعتماد توليعات من له حك التفاوض والتوليع على المعامالت والعمود المبرمه مع البنون كالتالى/ 

السيد المهندس/ ابراهيم سعد خطاب موسى رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ــ السيده المحاسب/ نوال عبدالمنعم دمحم االشعل 

ئون الماليه واالداريه ـ السيد االستاذ/ حبيب ناصؾ عبداللطيؾ رئيس لطاع الشئون المانونيه ، تاريخ : العضو المنتدب للش

 35114برلم       24104120



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  توصية بسيطة  شرين  تعدل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ج/ تعديل بند  -  51

ا للشريكين المتضامنين/ دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح ـ ومروه صالح الدين سالم احمد شتا مجتمعين االداره والتوليع بجعله

اومنفردين ولهما حك التوليع عن الشركه وتمثيلها امام جميع الجهات  التى يلزم تعامل الشركه معها والتعامل مع كافه البنون فى 

عالدات وكافه الجهات الحكوميه والؽير حكوميه فيما يخص صالح الشركه والحك فى السحب وااليداع وابرام كافه العمود والت

 145152برلم       24104120االلتراض واالستدانه من البنون وكفاله الؽير وبيع ، تاريخ : 

ج/ تعديل بند دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  شركة تضامن  شرين  تعدل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن  -  50

االداره والتوليع بجعلها للشريكين المتضامنين/ دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح ـ ومروه صالح الدين سالم احمد شتا مجتمعين 

اومنفردين ولهما حك التوليع عن الشركه وتمثيلها امام جميع الجهات  التى يلزم تعامل الشركه معها والتعامل مع كافه البنون فى 

حب وااليداع وابرام كافه العمود والتعالدات وكافه الجهات الحكوميه والؽير حكوميه فيما يخص صالح الشركه والحك فى الس

 145152برلم       24104120االلتراض واالستدانه من البنون وكفاله الؽير وبيع ، تاريخ : 

ل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ج/ تعديل بند دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  توصية بسيطة  شرين  تعد -  64

االداره والتوليع بجعلها للشريكين المتضامنين/ دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح ـ ومروه صالح الدين سالم احمد شتا مجتمعين 

معها والتعامل مع كافه البنون فى  اومنفردين ولهما حك التوليع عن الشركه وتمثيلها امام جميع الجهات  التى يلزم تعامل الشركه

السحب وااليداع وابرام كافه العمود والتعالدات وكافه الجهات الحكوميه والؽير حكوميه فيما يخص صالح الشركه والحك فى 

 145152برلم       24104120االلتراض واالستدانه من البنون وكفاله الؽير وبيع ، تاريخ : 

دالحميد صالح  شركة تضامن  شرين  تعدل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ج/ تعديل بند دمحم عبدالحميد دمحم عب -  61

االداره والتوليع بجعلها للشريكين المتضامنين/ دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح ـ ومروه صالح الدين سالم احمد شتا مجتمعين 

جميع الجهات  التى يلزم تعامل الشركه معها والتعامل مع كافه البنون فى اومنفردين ولهما حك التوليع عن الشركه وتمثيلها امام 

السحب وااليداع وابرام كافه العمود والتعالدات وكافه الجهات الحكوميه والؽير حكوميه فيما يخص صالح الشركه والحك فى 

 145152برلم       24104120االلتراض واالستدانه من البنون وكفاله الؽير وبيع ، تاريخ : 

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  توصية بسيطة  شرين  وشراء كافه االصول الثابته والسيارات والحك فى توكيل الؽير  -  62

 145152برلم       24104120فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

صول الثابته والسيارات والحك فى توكيل الؽير دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  شركة تضامن  شرين  وشراء كافه اال -  63

 145152برلم       24104120فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  توصية بسيطة  شرين  وشراء كافه االصول الثابته والسيارات والحك فى توكيل الؽير  -  64

 145152برلم       24104120فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح  شركة تضامن  شرين  وشراء كافه االصول الثابته والسيارات والحك فى توكيل الؽير  -  65

 145152برلم       24104120فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه/ ضم الى عضويه الشركه/ ياسر دمحم جمال عبدالجواد البيه   -  66

 146111برلم       24104131مصطفى محمود عبدالمجيد عبدالسالم وتخالص بكافه مستحماتهم لبل الشركه ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 144546برلم       24104141عماد الدين مرشدى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

 142230برلم       24104141عباس بدير عباس وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :   شركه ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى وشريكه -  3

 142230برلم       24104141

 142230برلم       24104141عباس بدير عباس وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

ه توصية بسيطة ، تاريخ : شركه ياسر احمد حلمى ابراهيم الكافورى وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عن -  5

 142230برلم       24104141

برلم       24104114شركه النحاس للتجاره واالستيراد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  6

113156 

ه شركة تضامن ، ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن -  1

 113156برلم       24104114تاريخ : 

شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  1

 113156برلم       24104114تاريخ : 

برلم       24104114ه توصية بسيطة ، تاريخ : شركه النحاس للتجاره واالستيراد  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عن -  0

113156 

ابراهيم عبدالمنعم النحاس واوالده شركه النحاس للتجاره واالستيراد  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ،  -  14

 113156برلم       24104114تاريخ : 

اس واوالده  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، شركه النحاس للتجاره واالستيراد ابراهيم عبدالمنعم النح -  11

 113156برلم       24104114تاريخ : 

برلم       24104124كريم سيد دمحم عبده معروؾ وشريكته  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  12

14101 

 14101برلم       24104124يع توصية بسيطة ، تاريخ : سامح رضا على وشريكته  توصية بسيطة  مصدق على تول -  13

برلم       24104124كريم سيد دمحم عبده معروؾ وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  14

14101 

 14101  برلم     24104124سامح رضا على وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  15

برلم       24104121دمحم عبدالفتاح مرزوق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  16

65010 

برلم       24104121شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

65010 

برلم       24104121مرزوق  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح  -  11

65010 

    24104121احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  10

 65010برلم   

برلم       24104121ه شركة تضامن ، تاريخ : دمحم عبدالفتاح مرزوق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عن -  24

65010 

برلم       24104121شركه/عبدالفتاح مرزوق وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  21

65010 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رلم   ب    24104121شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  22

65010 

    24104121احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  23

 65010برلم   

برلم       24104121دمحم عبدالفتاح مرزوق وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  24

65010 

برلم       24104121اح مرزوق وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركه/عبدالفت -  25

65010 

برلم       24104121شركه/احمد مصطفى عبدالفتاح مرزوق  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  26

65010 

    24104121احمد ومصطفى عبدالفتاح مرزوق وشركاهم  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

 65010برلم   

    24104120دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح وشريكته  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

 145152برلم   

برلم       24104120الح الدين سالم وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : مروه ص -  20

145152 

    24104120دمحم عبدالحميد دمحم عبدالحميد صالح وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  34

 145152برلم   

برلم       24104120ها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : مروه صالح الدين سالم وشريك -  31

145152 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 131602برلم       24104141، تاريخ :  4051  2410/6/16-خالد يحى محمود عبدالصمد  ج -  1

 115164برلم       24104141، تاريخ :  4060  2411/1/31-دمحم زكى موسى عيسى  ج -  2

 125522برلم       24104141، تاريخ :  4064  2416/11/5-ايهاب على حافظ سيد  ج -  3

 146114برلم       24104141خ : ، تاري 4051  2410/6/14-هناء دمحم عبدالمادر  ج -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 146144برلم       24104141، تاريخ :  4564  2410/1/1-دمحم حسن كمال البمرى  ج -  5

 134140برلم       24104141، تاريخ :  4011  2416/14/12-سهام فتحى منصور العادلى  ج -  6

 131142برلم       24104141، تاريخ :  4061  2410/6/22-حنان شفيك فهيم جرجس  ج -  1

 131644برلم       24104141، تاريخ :  4051  2410/5/26 -انوار دمحم دمحم الجوهرى ابوسنه  ج -  1

 112404برلم       24104141، تاريخ :  4040  2416/2/24-مصطفى عبدالرازق بدر  ج -  0

 121160برلم       24104141، تاريخ :  4012  2411/1/10-اسعد على دمحم كيالنى  ج -  14

 145140برلم       24104142، تاريخ :  4010  2410/3/4-ماجده الدمحمى الشابورى  ج -  11

 140111برلم       24104142، تاريخ :  4014  2415/6/3-رضا نبيه بسيونى الجبالى  ج -  12

 126330لم   بر    24104142، تاريخ :  5441  2411/3/21-حسام عبدالحميد على صمر  ج -  13

 120521برلم       24104142، تاريخ :  4002  2411/1/13-على دمحم عبدالخالك ابوالمجد شمس الدين  ج -  14

 134140برلم       24104142، تاريخ :  4013  2411/12/11-اسماعيل ابراهيم خليل شعالن  ج -  15

 131504برلم       24104142، تاريخ :  4014  2410/4/20دمحم سعيد حامد احمد خميس  ج/  -  16

 131126برلم       24104142، تاريخ :  4016  2411/14/31-امال فوزى دمحم مصطفى  ج -  11

 121114برلم       24104142، تاريخ :  4001  2414/2/10صيدليد د/ دمحم موسى  ج/  -  11

 121114برلم       24104142، تاريخ :  4000  2415/2/10صيدليد د/ دمحم موسى  ج/  -  10

 121114برلم       24104142، تاريخ :  4001  2414/2/10دمحم موسى عطيه عبده  ج/  -  24

 121114برلم       24104142، تاريخ :  4000  2415/2/10دمحم موسى عطيه عبده  ج/  -  21

 134140برلم       24104142، تاريخ :  4012  2410/5/21-ابراهيم خليل شعالن  جاسماعيل  -  22

 126330برلم       24104142، تاريخ :  5442  2411/3/21-حسام عبدالحميد على صمر  ج -  23

 121113برلم       24104143، تاريخ :  5430  2411/1/24-دمحم السيد دمحم الؽنام  ج -  24

 146416برلم       24104143، تاريخ :  5424  2410/4/3-ه البهى عزابه  جايمن نبي -  25

 124411برلم       24104143، تاريخ :  5420  2440/1/34-سامى دمحم على عبده  ج -  26

 124411برلم       24104143، تاريخ :  5434  2414/1/34-سامى دمحم على عبده  ج -  21

 124411برلم       24104143، تاريخ :  5431  2410/1/34-سامى دمحم على عبده  ج -  21

 125060برلم       24104143، تاريخ :  5414  2412/1/25-امانى ابوالؽر السيد على ابوطالب  ج -  20

 125060برلم       24104143، تاريخ :  5411  2411/14/25-امانى ابوالؽر السيد على ابوطالب  ج -  34

 132526برلم       24104143، تاريخ :  5413  2415/4/21-ى فتحى الصاوى  جابراهيم صبح -  31

 146101برلم       24104143، تاريخ :  5441  2440/1/11-دمحم احمد دمحم ابوالنصر  ج -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 146101برلم       24104143، تاريخ :  5441  2414/1/11-دمحم احمد دمحم ابوالنصر  ج -  33

 146101برلم       24104143، تاريخ :  5440  2410/1/11- ابوالنصر  جدمحم احمد دمحم -  34

 126404برلم       24104143، تاريخ :  5434  2412/4/23-عبدالحميد ابواليزيد ابراهيم لعالعه  ج -  35

 126404برلم       24104143، تاريخ :  5435  2411/4/23-عبدالحميد ابواليزيد ابراهيم لعالعه  ج -  36

 111361برلم       24104143، تاريخ :  5436  2411/14/1-حسن السيد على البرماوى  ج -  31

 146246برلم       24104144، تاريخ :  5451  2410/4/10-ريمون فائك فهمى كيرلس  ج -  31

 134115برلم       24104144، تاريخ :  5414  2416/4/11كمال دمحم كمال الفخرانى  ج/  -  30

 144641برلم       24104144، تاريخ :  5411  2411/0/23-مخزن طارق خطاب لالدويه  ج -  44

 144641برلم       24104144، تاريخ :  5411  2411/0/23-طارق دمحم عبدالمنعم محمود خطاب  ج -  41

 135143برلم       24104144، تاريخ :  5415  2411/1/12محمود الحسينى على محمود يوسؾ العزب  ج/  -  42

 135143برلم       24104144، تاريخ :  5410  2411/1/12-محمود الحسينى على محمود يوسؾ العزب  ج -  43

 136414برلم       24104144، تاريخ :  5452  2411/0/26-مؽاورى عبدالحميد دمحم فايد  ج -  44

 126643برلم       24104144، تاريخ :  5414  2411/5/14-طلعت ايوب حنا رزق  ج -  45

 111611برلم       24104144، تاريخ :  5445  2445/1/1-فوزى ابراهيم دمحم هاشم  ج -  46

 111611برلم       24104144، تاريخ :  5446  2414/1/1-فوزى ابراهيم دمحم هاشم  ج -  41

 111611برلم       24104144، تاريخ :  5441  2415/1/1-ابراهيم دمحم هاشم  جفوزى  -  41

 135446برلم       24104144، تاريخ :  5414  2416/12/22-جميل شحاته بسيونى ملن  ج -  40

 135446برلم       24104144، تاريخ :  5414  2416/12/22-جميل شحاته بسيونى ملن  ج -  54

 121511برلم       24104144، تاريخ :  5454  2411/14/21-مد جبر احمد  جابراهيم اح -  51

 135143برلم       24104144، تاريخ :  5416  2411/1/12محمود الحسينى على محمود يوسؾ العزب  ج/  -  52

 135143برلم       24104144، تاريخ :  5415  2411/1/12-محمود الحسينى على محمود يوسؾ العزب  ج -  53

 136504برلم       24104144، تاريخ :  5453  2411/3/4-ابراهيم عاشور ابراهيم عبداال  ج -  54

 61415برلم       24104141، تاريخ :  5411  2410/5/16دمحم عيد حسين ابورباح  ج/  -  55

 111511رلم   ب    24104141، تاريخ :  5404  2445/12/11عصام الحسينى عبدالخالك صابون  ج/  -  56

 111511برلم       24104141، تاريخ :  5401  2414/12/11عصام الحسينى عبدالخالك صابون  ج/  -  51

 111511برلم       24104141، تاريخ :  5402  2415/12/11عصام الحسينى عبدالخالك صابون  ج/  -  51

 134440برلم       24104141، تاريخ :  5142  2410/2/11-مريم سمير سليم ميخائيل  ج -  50

 115134برلم       24104141، تاريخ :  5412  2441/1/11-حنان احمد دمحم االشمر  ج -  64



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115134برلم       24104141، تاريخ :  5413  2412/1/11-حنان احمد دمحم االشمر  ج -  61

 115134برلم       24104141، تاريخ :  5414  2411/1/11-حنان احمد دمحم االشمر  ج -  62

 131230برلم       24104141، تاريخ :  5146  2410/1/21دمحم عاطؾ عبدالنبى دمحم شاهين  ج/  -  63

 13550برلم       24104141، تاريخ :  5405  2411/2/5على محمود كامل احمد المؽازى  ج/  -  64

 131164برلم       24104141 ، تاريخ : 5401  2410/1/6-الفخرانى للتخليص الجمركى  ج -  65

 111011برلم       24104141، تاريخ :  5403  2410/1/21-احمد محمود مصطفى الشباسى  ج -  66

 131534برلم       24104141، تاريخ :  5121  2410/3/26-السيد على الدسولى على عيد  ج -  61

 00352برلم       24104141ريخ : ، تا 5111  2416/14/21-مصطفى عبدالحك زكريا زياده  ج -  61

 111530برلم       24104141، تاريخ :  5110  2411/5/10-مكتب الصناديدى للتصدير  ج -  60

 111530برلم       24104141، تاريخ :  5110  2411/5/10-ابراهيم عطيه عطيه الصناديدى  ج -  14

 126041برلم       24104141اريخ : ، ت 5134  2411/1/4محمود عبدالمادر على رزق  ج/  -  11

 145413برلم       24104141، تاريخ :  5131  2443/11/22-وائل على عباس على مدكور  ج -  12

 145413برلم       24104141، تاريخ :  5132  2441/11/22-وائل على عباس على مدكور  ج -  13

 145413برلم       24104141، تاريخ :  5133  2413/11/22-وائل على عباس على مدكور  ج -  14

 145413برلم       24104141، تاريخ :  5134  2411/11/22-وائل على عباس على مدكور  ج -  15

 131414لم   بر    24104141، تاريخ :  5114  2411/14/14دمحم حسن دمحم عبداللطيؾ السلمونى  ج/  -  16

 10434برلم       24104141، تاريخ :  5135  1004/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  11

 10434برلم       24104141، تاريخ :  5136  1000/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  11

 10434  برلم     24104141، تاريخ :  5131  2444/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  10

 10434برلم       24104141، تاريخ :  5131  2440/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  14

 10434برلم       24104141، تاريخ :  5131  2440/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  11

 10434برلم       24104141، تاريخ :  5130  2414/1/15-احالم سليم احمد الجوهرى  ج -  12

 114045برلم       24104141، تاريخ :  5111  2415/14/3ياسر دمحم ابراهيم ابوالوفا  ج/  -  13

 131200برلم       24104140، تاريخ :  5151  2410/1/14-باسم زكريا احمد الربيب  ج -  14

 135124برلم       24104140، تاريخ :  5143  2411/1/14-دمحم سيؾ دمحم المحجوب  ج -  15

 134353برلم       24104140، تاريخ :  5151  2410/2/1سمير عبدهللا على درويش  ج/  -  16

 133014برلم       24104140، تاريخ :  5140  2416/3/0-مكرم ابراهيم بربرى ابيب  ج -  11

 125041برلم       24104140، تاريخ :  5114  2411/1/11دمحم شعبان دمحم دمحم الجمال  ج/  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 141644برلم       24104140، تاريخ :  5161  2445/1/31-جمعه دمحم يحيى حماد  ج -  10

 141644برلم       24104140، تاريخ :  5162  2414/1/31-جمعه دمحم يحيى حماد  ج -  04

 141644برلم       24104140، تاريخ :  5163  2415/1/31-جمعه دمحم يحيى حماد  ج -  01

 136025برلم       24104140، تاريخ :  5154  2411/1/1-اديه رشاد عبده ابراهيم السطيحه  جن -  02

 136410برلم       24104140، تاريخ :  5144  2411/0/21-السعيد خيرى على حسين لنصوه الرخاوى  ج -  03

 146141برلم       24104114، تاريخ :  5100  2410/6/20-عنتر دمحم دمحم محمود  ج -  04

 134133برلم       24104114، تاريخ :  5224  2411/12/24-تامر عبدالمنعم احمد موسى  ج -  05

 141425برلم       24104114، تاريخ :  5244  2415/1/3-ابراهيم دمحم عبدالعزيز الدرش  ج -  06

 126521برلم       24104114، تاريخ :  5112  2411/4/20-نعيمه البيومى الدمرداش هيده  ج -  01

 141164برلم       24104114، تاريخ :  5110  2414/14/11-عاطؾ عيد  دمحم البدوى  ج -  01

 11414برلم       24104114، تاريخ :  5243  1000/1/6-صيدلية الجزار  ج -  00

 11414برلم       24104114، تاريخ :  5244  2444/1/6-صيدلية الجزار  ج -  144

 11414برلم       24104114، تاريخ :  5245  2440/1/6-دلية الجزار  جصي -  141

 11414برلم       24104114، تاريخ :  5246  2414/1/6-صيدلية الجزار  ج -  142

 11414برلم       24104114، تاريخ :  5241  2410/1/6-صيدلية الجزار  ج -  143

 134455برلم       24104114، تاريخ :  5104  2410/2/10-دمحم احمد جابر دمحم  ج -  144

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5211  1010/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  145

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5211  1004/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  146

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5210  1000/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  141

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5224  2444/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  141

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5221  2440/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  140

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5222  2414/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  114

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5223  2410/6/11-نعيمه عبدالجواد الدريني  ج -  111

 131111برلم       24104114، تاريخ :  5246  2410/1/1-ياسر مصطفى السيد محمود  ج -  112

 123124برلم       24104114، تاريخ :  5115  2416/3/14خالد سعيد على النجار  ج/  -  113

 121101برلم       24104114، تاريخ :  5105  2412/12/0-رمضان دمحم رمضان عبدالفتاح برهومه  ج -  114

 121101رلم   ب    24104114، تاريخ :  5106  2411/12/0-رمضان دمحم رمضان عبدالفتاح برهومه  ج -  115

 112414برلم       24104114، تاريخ :  5240  2446/4/0-ابراهيم عبدهللا ابراهيم البمبى  ج -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 112414برلم       24104114، تاريخ :  5214  2411/4/0-ابراهيم عبدهللا ابراهيم البمبى  ج -  111

 112414برلم       24104114اريخ : ، ت 5211  2416/4/0-ابراهيم عبدهللا ابراهيم البمبى  ج -  111

 11121برلم       24104111، تاريخ :  5250  2410/1/14-سمير دمحم عبدالعزيز المليجى  ج -  110

 133663برلم       24104111، تاريخ :  5260  2415/12/16-يحيى شولى احمد المنشاوى  ج -  124

 00515برلم       24104111، تاريخ :  5241  2446/11/11-حسن محمود الحسانين الخطيب  ج -  121

 00515برلم       24104111، تاريخ :  5242  2411/11/11-حسن محمود الحسانين الخطيب  ج -  122

 00515برلم       24104111، تاريخ :  5243  2416/11/11-حسن محمود الحسانين الخطيب  ج -  123

 131663برلم       24104111، تاريخ :  5241  2410/6/1-دمحم السيد دمحم الشوربجى  ج -  124

 10114برلم       24104111، تاريخ :  5265  1000/1/21-على مرسى على زايد  ج -  125

 10114برلم       24104111، تاريخ :  5266  2444/1/21-على مرسى على زايد  ج -  126

 10114برلم       24104111:  ، تاريخ 5261  2440/1/21-على مرسى على زايد  ج -  121

 10114برلم       24104111، تاريخ :  5261  2414/1/21-على مرسى على زايد  ج -  121

 133651برلم       24104111، تاريخ :  5264  2415/12/15-رضا الشحات ابراهيم ابوزيد  ج -  120

 145020برلم       24104111، تاريخ :  3213  2444/3/14-نهله دمحم السيد ابوشادى  ج -  134

 145020برلم       24104111، تاريخ :  3214  2440/3/14-نهله دمحم السيد ابوشادى  ج -  131

 145020برلم       24104111، تاريخ :  3215  2414/3/14-نهله دمحم السيد ابوشادى  ج -  132

 145020برلم       24104111، تاريخ :  3211  2410/3/14-نهله دمحم السيد ابوشادى  ج -  133

 141612برلم       24104111، تاريخ :  5240  2444/0/34-هانى دمحم زكى ؼالب  ج -  134

 141612برلم       24104111، تاريخ :  5254  2440/0/34-هانى دمحم زكى ؼالب  ج -  135

 141612برلم       24104111، تاريخ :  5251  2414/0/34-انى دمحم زكى ؼالب  جه -  136

 134062برلم       24104111، تاريخ :  5253  2410/5/21-دمحم محمود دمحم احمد حنيش  ج -  131

 131441برلم       24104111، تاريخ :  5251  2414/0/14عبدالناصر محمود على موسى  ج/  -  131

 121513برلم       24104111، تاريخ :  5214  2412/14/21-دمحم دمحم عبدالفتاح السيد عبده  ج -  130

 121513برلم       24104111، تاريخ :  5211  2411/14/21-دمحم دمحم عبدالفتاح السيد عبده  ج -  144

 14164 برلم      24104111، تاريخ :  5231  2414/1/11-دمحم محمود احمد يونس  ج -  141

 14164برلم       24104111، تاريخ :  5231  2415/1/11-دمحم محمود احمد يونس  ج -  142

 111546برلم       24104114، تاريخ :  5314  2413/11/1-عاطؾ عاطؾ محمود العنانى  ج -  143

 111546برلم       24104114، تاريخ :  5311  2411/11/1-عاطؾ عاطؾ محمود العنانى  ج -  144
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 134311برلم       24104114، تاريخ :  5200  2414/2/5-طارق احمد عبدالفتاح عبود  ج -  145

 134311برلم       24104114، تاريخ :  5344  2410/2/5-طارق احمد عبدالفتاح عبود  ج -  146

 131511برلم       24104114، تاريخ :  5210  2414/14/1-عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن الديب  ج -  141

 136141برلم       24104114، تاريخ :  5211  2411/5/2-اسالم محمود دمحم مصطفى الصاوى  ج -  141

 120121برلم       24104114، تاريخ :  5342  2411/14/22-ايمان امين سليمان داود  ج -  140

 110115برلم       24104114، تاريخ :  5344  2410/1/25-وجيه عدلى على على دمحم  ج -  154

 134132برلم       24104115، تاريخ :  5346  2416/14/24-دمحم عبدالفتاح دمحم السيد  ج -  151

 134561برلم       24104115، تاريخ :  5321  2410/3/11-دمحم احمد دمحم نحاس  ج -  152

 11324برلم       24104115، تاريخ :  5331  2410/3/24-دمحم صبرى امين ابوسالم  ج -  153

 111411برلم       24104115، تاريخ :  5344  2415/14/14-محروس عبدالعزيز سيد شلبى  ج -  154

 111131برلم       24104115، تاريخ :  5331  2411/6/21-ساميه احمد حلمى  ج -  155

 133151برلم       24104115 ، تاريخ : 5321  2416/1/26-هدى عبدالفتاح عبدالهادى الحداد  ج -  156

 144611برلم       24104115، تاريخ :  5341  2411/0/23-فارس السيد على السيد احمد الرفاعى  ج -  151

 140111برلم       24104115، تاريخ :  5324  2415/4/5ابراهيم الشحات دمحم محرم  ج/  -  151

 114133برلم       24104116، تاريخ :  5301  2441/4/3-عبدالمنعم توفيك صديك ابوعالمه  ج -  150

 114133برلم       24104116، تاريخ :  5302  2412/4/3-عبدالمنعم توفيك صديك ابوعالمه  ج -  164

 114133برلم       24104116، تاريخ :  5303  2411/4/3-عبدالمنعم توفيك صديك ابوعالمه  ج -  161

 134121برلم       24104116، تاريخ :  5314  2410/4/16-انيس عبدالعزيز انيس صالح  ج -  162

 136301برلم       24104116، تاريخ :  5314  2411/12/25-لوزه لطب عيد النجار  ج -  163

 131156برلم       24104116، تاريخ :  5365  2410/1/13-عونى حسينى ابراهيم عالم  ج -  164

 04416برلم       24104116، تاريخ :  5361  2412/12/26-فتحيه عبدالعزيز الشوربجى ابوحمد  ج -  165

 04416برلم       24104116، تاريخ :  5362  2411/12/26-فتحيه عبدالعزيز الشوربجى ابوحمد  ج -  166

 146104برلم       24104116: ، تاريخ  5364  2410/6/21اميره دمحم صبحى ابراهيم الشرلاوى  ج/  -  161

 124144برلم       24104116، تاريخ :  5361  2416/1/14-ياسر نصر مصطفى الشرلاوى  ج -  161

 110133برلم       24104111، تاريخ :  5421  2410/6/21-رفعت عبدالحميد عبدالرحمن االشمونى  ج -  160

 121623برلم       24104111، تاريخ :  5441  2411/4/3-ممدوح السيد حافظ على الزهار  ج -  114

 122611برلم       24104111، تاريخ :  5424  2415/0/12-طه عبدالؽنى السيد بعطيشى  ج -  111

 133306برلم       24104111، تاريخ :  5410  2415/14/11سهام عبدالمنعم احمد سلطان  ج/  -  112
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 116541برلم       24104111، تاريخ :  5411  2411/11/12انور جورج اسعد يوسؾ  ج/  -  113

 111110برلم       24104111، تاريخ :  5440  2411/12/20دمحم دمحم الحسينى عبدالحليم  ج/  -  114

 131666برلم       24104111، تاريخ :  5300  2410/6/2-مراد كمال نسيم ابراهيم  ج -  115

 110646برلم       24104111، تاريخ :  5411  2410/6/5ل  ج/ السيد راؼب السيد عبدالجلي -  116

 113556برلم       24104111، تاريخ :  5444  2416/14/21اشرؾ عبدالوهاب عبدالعزيز عامر  ج/  -  111

 135524برلم       24104111، تاريخ :  5433  2411/4/12-احمد عبدالعظيم دمحم البسيونى  ج -  111

 131204برلم       24104111، تاريخ :  5434  2414/1/0-زت لمر الدوله صمر  جايهاب ع -  110

 131204برلم       24104111، تاريخ :  5431  2410/1/0-ايهاب عزت لمر الدوله صمر  ج -  114

 111631برلم       24104111، تاريخ :  5414  2411/6/1-خالد دمحم ابوالمجد احمد  ج -  111

 141441برلم       24104111، تاريخ :  5412  2414/0/1-اوتوتريد  جزهانه  -  112

 141441برلم       24104111، تاريخ :  5412  2414/0/1-احمد محمود رضا عبدالسالم زهانه  ج -  113

 140445برلم       24104111، تاريخ :  5435  2445/3/12-سمير حبيب جبر االلفى  ج -  114

 140445برلم       24104111، تاريخ :  5436  2414/3/12-بر االلفى  جسمير حبيب ج -  115

 140445برلم       24104111، تاريخ :  5431  2415/3/12-سمير حبيب جبر االلفى  ج -  116

 131646برلم       24104111، تاريخ :  5463  2410/5/11-دمحم رفعت محمود ابراهيم مراد  ج -  111

 121133برلم       24104111، تاريخ :  5413  2411/11/21شولى يسرى الشنوانى  ج/ دمحم يسرى  -  111

 144535برلم       24104111، تاريخ :  5441  2443/0/14-حنان حسن على دمحم بيومى  ج -  110

 144535برلم       24104111، تاريخ :  5442  2441/0/14-حنان حسن على دمحم بيومى  ج -  104

 144535برلم       24104111، تاريخ :  5443  2413/0/14-حنان حسن على دمحم بيومى  ج -  101

 144535برلم       24104111، تاريخ :  5444  2411/0/14-حنان حسن على دمحم بيومى  ج -  102

 131541  برلم     24104111، تاريخ :  5413  2410/3/13فاطمه عبدالحميد خليل حسب هللا  ج/  -  103

 111246برلم       24104111، تاريخ :  5414  2411/0/0ابراهيم دمحم على ابراهيم عوض  ج/  -  104

 136552برلم       24104111، تاريخ :  5420  2411/2/24-نصره رزق عبدالفتاح الدماطى  ج -  105

 135431برلم       24104111: ، تاريخ  5432  2411/3/21-عبدالفتاح السيد دمحم ابرهيم عالم  ج -  106

 146134برلم       24104121، تاريخ :  5514  2410/1/3-دمحم فوزى دمحم حنجل  ج -  101

 11111برلم       24104121، تاريخ :  5414  2440/5/34-دمحم رشيد السيد احمد سليمان  ج -  101

 11111برلم       24104121ريخ : ، تا 5411  2414/5/34-دمحم رشيد السيد احمد سليمان  ج -  100

 11111برلم       24104121، تاريخ :  5412  2410/5/34-دمحم رشيد السيد احمد سليمان  ج -  244
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 133511برلم       24104121، تاريخ :  554  2415/11/23-جمعه دمحم المطورى  ج -  241

 51116برلم       24104121 ، تاريخ : 5541  2411/12/20-سامحه محمود الشناوى  ج -  242

 132414برلم       24104121، تاريخ :  5411  2415/14/21-ابراهيم مصطفى دمحم العذرى  ج -  243

 14114برلم       24104121، تاريخ :  5406  2411/0/2-صالح سند رسالن السواح  ج -  244

 121611برلم       24104121اريخ : ، ت 5511  2414/4/24-رمضان تكال ابواليزيد العشماوى  ج -  245

 121611برلم       24104121، تاريخ :  5512  2415/4/24-رمضان تكال ابواليزيد العشماوى  ج -  246

 51116برلم       24104121، تاريخ :  5541  2414/11/5-سامحه محمود الشناوى  ج -  241

 51116برلم       24104121يخ : ، تار 5541  2414/11/5-سمحه محمود الشناوى  ج -  241

 00661برلم       24104121، تاريخ :  5413  2416/12/2ابراهيم طلعت احمد النجار  ج/  -  240

 11111برلم       24104121، تاريخ :  5414  2445/1/2-دمحم رشيد احمد سليمان  ج4د -  214

 11111برلم       24104121خ : ، تاري 5415  2414/1/2-دمحم رشيد احمد سليمان  ج4د -  211

 11111برلم       24104121، تاريخ :  5416  2415/1/2-دمحم رشيد احمد سليمان  ج4د -  212

 134104برلم       24104121، تاريخ :  5404  2410/4/20-ابراهيم محمود دمحم شديد  ج -  213

 14114برلم       24104121 ، تاريخ : 5405  2415/1/24-صالح سند رسالن السواح  ج -  214

 110152برلم       24104122، تاريخ :  5565  2410/1/11-اشرؾ دمحم فهمى الصواؾ  ج -  215

 110152برلم       24104122، تاريخ :  5565  2410/1/11-اشرؾ الصواؾ للمماوالت  ج -  216

 110152برلم       24104122، تاريخ :  5565  2410/1/11-اشرؾ الصواؾ للمماوالت واالعمال التخصصيه  ج -  211

 144240برلم       24104122، تاريخ :  5533  2412/2/22-فتحيه دمحم اسماعيل  ج -  211

 144240برلم       24104122، تاريخ :  5534  2411/2/22-فتحيه دمحم اسماعيل  ج -  210

 114346برلم       24104122، تاريخ :  5525  2441/1/20-الزعفرانى ابوالفتوح موسى جزيل  ج -  224

 114346برلم       24104122، تاريخ :  5526  2412/1/20-الزعفرانى ابوالفتوح موسى جزيل  ج -  221

 114346برلم       24104122، تاريخ :  5521  2411/1/20-الزعفرانى ابوالفتوح موسى جزيل  ج -  222

 111036برلم       24104122، تاريخ :  5524  2446/2/4ابراهيم كمال مصطفى عطا هللا  ج/  -  223

 111036برلم       24104122، تاريخ :  5521  2411/2/4ابراهيم كمال مصطفى عطا هللا  ج/  -  224

 111036برلم       24104122تاريخ : ،  5522  2416/2/4ابراهيم كمال مصطفى عطا هللا  ج/  -  225

 142461برلم       24104122، تاريخ :  5551  2441/12/20-عادل اسماعيل اسماعيل الفمي  ج -  226

 142461برلم       24104122، تاريخ :  5550  2412/12/20-عادل اسماعيل اسماعيل الفمي  ج -  221

 142461برلم       24104122، تاريخ :  5564  2411/12/20-عادل اسماعيل اسماعيل الفمي  ج -  221
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 142461برلم       24104122، تاريخ :  5561  2445/6/11-عادل اسماعيل اسماعيل الفمى  ج -  220

 142461برلم       24104122، تاريخ :  5562  2414/6/11-عادل اسماعيل اسماعيل الفمى  ج -  234

 142461برلم       24104122، تاريخ :  5563  2415/6/11-فمى  جعادل اسماعيل اسماعيل ال -  231

 121621برلم       24104122، تاريخ :  5523  2412/11/12-نجوى دمحم عبدالسيد مشالى  ج -  232

 121621برلم       24104122، تاريخ :  5524  2411/11/12-نجوى دمحم عبدالسيد مشالى  ج -  233

 131636برلم       24104122، تاريخ :  5521  2410/5/21-يد عوض هللا  جمحمود احمد الس -  234

 131255برلم       24104122، تاريخ :  5566  2410/1/34-عبدالملن عباس سليمان خليفه  ج -  235

 146052برلم       24104122، تاريخ :  5544  2410/1/11-احمد عيد دمحم عمار  ج -  236

 133611برلم       24104122، تاريخ :  5512  2415/12/22-راهيم حمص  جعاصم عرفه اب -  231

 120135برلم       24104122، تاريخ :  5514  2411/14/26-دمحم احمد دمحم الفخرانى  ج -  231

 111614برلم       24104124، تاريخ :  5614  2413/6/3-صيدليه د/دمحم طه  ج -  230

 111614برلم       24104124، تاريخ :  5611  2411/6/3-جصيدليه د/دمحم طه   -  244

 04025برلم       24104124، تاريخ :  5514  2411/11/2-عزه عبدالوهاب ابراهيم كشن  ج -  241

 126155برلم       24104124، تاريخ :  5501  2411/14/13-دمحم محمود حمزه سيد احمد  ج -  242

 114244برلم       24104124، تاريخ :  5516  2414/1/25-حمدى عاطؾ على خمخم  ج -  243

 114244برلم       24104124، تاريخ :  5511  2415/1/25-حمدى عاطؾ على خمخم  ج -  244

 141045برلم       24104124، تاريخ :  5645  2440/11/1-سعد على عبدالوهاب االلرع  ج -  245

 141045برلم       24104124، تاريخ :  5640  2414/11/1-سعد على عبدالوهاب االلرع  ج -  246

 131131برلم       24104124، تاريخ :  5502  2410/1/2-ايمن دمحم سامح امين الخولى  ج -  241

 131522برلم       24104124، تاريخ :  5621  2410/3/23-سعيد رشاد دمحم البيجاوى  ج -  241

 14133برلم       24104124، تاريخ :  5503  1001/11/13-نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ج -  240

 14133برلم       24104124، تاريخ :  5504  2412/11/13-نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ج -  254

 14133برلم       24104124، تاريخ :  5505  2441/11/13-نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ج -  251

 14133برلم       24104124، تاريخ :  5506  2412/11/13-نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ج -  252

 14133برلم       24104124، تاريخ :  5501  2411/11/13-نجاح عبدالعاطى اسماعيل  ج -  253

 136133برلم       24104124، تاريخ :  5512  2411/4/21-عاصم عطيه دمحم المالكى  ج -  254

 121210برلم       24104124، تاريخ :  5515  2411/0/4-فارس عبدالؽنى حسن الجيار  ج -  255

 123440برلم       24104125، تاريخ :  5661  2414/11/23-رجاء عبدالعزيز احمد ابراهيم عبدالناصر  ج -  256
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 123440برلم       24104125خ : ، تاري 5661  2415/11/23-رجاء عبدالعزيز احمد ابراهيم عبدالناصر  ج -  251

 121256برلم       24104125، تاريخ :  5634  2412/1/34-فايزه دمحم الحفنى طعيمه  ج -  251

 121256برلم       24104125، تاريخ :  5635  2411/1/34-فايزه دمحم الحفنى طعيمه  ج -  250

 126134برلم       24104125، تاريخ :  5655  2412/6/10-طاهر عبدالمحسن بسيونى عبدالكريم  ج -  264

 126134برلم       24104125، تاريخ :  5656  2411/6/10-طاهر عبدالمحسن بسيونى عبدالكريم  ج -  261

 11004برلم       24104125، تاريخ :  5611  2410/1/21-كمال   على حسانين  ج -  262

 131221برلم       24104125، تاريخ :  5615  2411/12/2-دمحم عبدالحميد حبيب السيد حبيب  ج -  263

 131112برلم       24104125، تاريخ :  5664  2410/1/24-نشوه عبدالمادر دمحم الصعيدى  ج -  264

 115145برلم       24104125، تاريخ :  5631  2441/5/11-اسماء عبدالحميد عبدالبديع ؼالى  ج -  265

 115145برلم       24104125، تاريخ :  5630  2412/5/11-عبدالبديع ؼالى  جاسماء عبدالحميد  -  266

 115145برلم       24104125، تاريخ :  5644  2411/5/11-اسماء عبدالحميد عبدالبديع ؼالى  ج -  261

 121213برلم       24104125، تاريخ :  5651  2411/1/23-خالد السيد ؼريب الخولى  ج -  261

 131341برلم       24104125، تاريخ :  5636  2414/1/12- السيد مصطفى دمحم جادهللا  جدمحم -  260

 131341برلم       24104125، تاريخ :  5631  2410/1/12-دمحم السيد مصطفى دمحم جادهللا  ج -  214

 121156 برلم      24104125، تاريخ :  5632  2411/12/3-اسامه احمد على الشرلاوى  ج -  211

 120314برلم       24104125، تاريخ :  5644  2411/1/13-ابراهيم اسماعيل رجب السنباوى  ج -  212

 132123برلم       24104121، تاريخ :  5124  2415/5/34-دمحم عبدالسميع احمد كشن  ج -  213

 144421م   برل    24104121، تاريخ :  5611  2442/3/24اشرؾ حمدى دمحم زلط  ج/  -  214

 144421برلم       24104121، تاريخ :  5610  2441/3/24اشرؾ حمدى دمحم زلط  ج/  -  215

 144421برلم       24104121، تاريخ :  5604  2412/3/24اشرؾ حمدى دمحم زلط  ج/  -  216

 144421برلم       24104121، تاريخ :  5601  2411/3/24اشرؾ حمدى دمحم زلط  ج/  -  211

 116241برلم       24104121، تاريخ :  5121  2412/0/20-توفيك كمال توفيك فرؼلى  ج -  211

 116241برلم       24104121، تاريخ :  5121  2411/0/20-توفيك كمال توفيك فرؼلى  ج -  210

 141431برلم       24104121، تاريخ :  5114  2441/6/25-ثريا جمعه السيد ؼانم  ج -  214

 141431برلم       24104121، تاريخ :  5115  2412/6/25-ثريا جمعه السيد ؼانم  ج -  211

 141431برلم       24104121، تاريخ :  5116  2411/6/25-ثريا جمعه السيد ؼانم  ج -  212

 121051برلم       24104121، تاريخ :  5145  2414/6/12-وى ابراهيم دمحم شرؾ الدين  جسعدا -  213

 121051برلم       24104121، تاريخ :  5146  2415/6/12-سعداوى ابراهيم دمحم شرؾ الدين  ج -  214



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114454 برلم      24104121، تاريخ :  5124  2411/2/14-جمال متولى عبدالحميد البربرى  ج -  215

 122126برلم       24104121، تاريخ :  5111  2415/14/12-حميده عبدهللا السيد بدير  ج -  216

 115111برلم       24104121، تاريخ :  5611  2411/1/31-دمحم فهمى اسماعيل الشيخ  ج -  211

 65031برلم       24104121، تاريخ :  5141  2415/1/11معوض منصور ابراهيم ابوحسن  ج/  -  211

 115111برلم       24104121، تاريخ :  5616  2411/1/10-دمحم فهمى اسماعيل الشيخ  ج -  210

 122613برلم       24104121، تاريخ :  5143  2415/0/12-اشرؾ السيد سالمه فرحانه  ج -  204

 144506م   برل    24104120، تاريخ :  5151  2443/0/22-ناديه حسن حسن فياض  ج -  201

 144506برلم       24104120، تاريخ :  5150  2441/0/22-ناديه حسن حسن فياض  ج -  202

 144506برلم       24104120، تاريخ :  5164  2413/0/22-ناديه حسن حسن فياض  ج -  203

 144506برلم       24104120، تاريخ :  5162  2411/0/22-ناديه حسن حسن فياض  ج -  204

 146324برلم       24104120، تاريخ :  5140  2444/5/2-السيد شبل دمحم ابوؼسيى  ج -  205

 146324برلم       24104120، تاريخ :  5154  2440/5/2-السيد شبل دمحم ابوؼسيى  ج -  206

 146324برلم       24104120، تاريخ :  5151  2414/5/2-السيد شبل دمحم ابوؼسيى  ج -  201

 146324برلم       24104120، تاريخ :  5152  2410/5/2-السيد شبل دمحم ابوؼسيى  ج -  201

 131245برلم       24104120، تاريخ :  5104  2411/12/4-دمحم عمادالدين عاطؾ عبدالحميد اسماعيل  ج -  200

 140564رلم   ب    24104120، تاريخ :  5114  2415/5/14-حنان فاروق عبداللطيؾ الرشيدى  ج -  344

 16421برلم       24104120، تاريخ :  5101  2411/11/14رفعت الدسولى الجندى  ج/  -  341

 122434برلم       24104120، تاريخ :  5110  2414/6/21-دمحم فتحى دمحم صالحه  ج -  342

 122434برلم       24104120، تاريخ :  5104  2415/6/21-دمحم فتحى دمحم صالحه  ج -  343

 11010برلم       24104120، تاريخ :  5163  2410/1/16احمد عادل ابوالعزم بسيونى  ج/  -  344

 121445برلم       24104120، تاريخ :  5145  2414/2/0-طارق دمحم عبدالرحمن حسن  ج -  345

 121445برلم       24104120، تاريخ :  5146  2415/2/0-طارق دمحم عبدالرحمن حسن  ج -  346

 131102برلم       24104120، تاريخ :  5113  2410/1/14-فتوح فيصل فتوح شعبان  ج -  341

 124215برلم       24104120، تاريخ :  5141  2416/5/15ساميه عطيه دمحم الشيمى  ج/  -  341

 131114برلم       24104120، تاريخ :  4156  2410/1/1-مصطفى فؤاد سباعى ابوحجازى  ج -  340

 134042برلم       24104134، تاريخ :  5125  2416/11/15اسامه صالح عبدالعزيز فرج  ج/  -  314

 134221برلم       24104134، تاريخ :  5134  2410/1/11-مجدى دمحم شعبان ابراهيم  ج -  311

 145414برلم       24104134، تاريخ :  5120  2410/1/2وائل انور حسن احمد  ج/  -  312



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131314برلم       24104134، تاريخ :  5116  2410/1/34رمزى حجاج دمحم سنجك  ج/  -  313

 11034برلم       24104134، تاريخ :  5141  2446/14/10فرج حافظ صالح ابراهيم  ج/  -  314

 11034برلم       24104134، تاريخ :  5142  2411/14/10فرج حافظ صالح ابراهيم  ج/  -  315

 11034برلم       24104134، تاريخ :  5143  2416/14/10فرج حافظ صالح ابراهيم  ج/  -  316

 05651برلم       24104134، تاريخ :  5111  2410/6/11احمد دمحم دمحم رمضان  ج/  -  311

 05651برلم       24104134، تاريخ :  5141  1000/6/1احمد دمحم دمحم رمضان  ج/  -  311

 05651برلم       24104134، تاريخ :  5141  2444/6/1احمد دمحم دمحم رمضان  ج/ -  310

 05651برلم       24104134، تاريخ :  5140  2440/6/1احمد دمحم دمحم رمضان  ج/  -  324

 05651برلم       24104134، تاريخ :  5114  2414/6/1دمحم رمضان  ج/ احمد دمحم  -  321

 141401برلم       24104134، تاريخ :  5113  2414/0/11خالد دمحم على دمحم  ج/  -  322

 134641برلم       24104134، تاريخ :  5151  2416/1/14-دمحم يحيى عباس توفيك عاشوره  ج -  323

 131411برلم       24104131، تاريخ :  5165  2410/3/2-فار السيد لشطه  جالسيد عبدالؽ -  324

 134143برلم       24104131، تاريخ :  5114  2410/5/3زكى محمود زكى عبدالجواد عامر  ج/  -  325

 60041برلم       24104131، تاريخ :  5113  2415/0/11نبيل احمد هاشم مرسى  ج/  -  326

 125301برلم       24104131، تاريخ :  5116  2411/140-هللا عبدالرحمن ابوسمره  جحسن عبد -  321

 125301برلم       24104131، تاريخ :  5111  2416/14/0-حسن عبدهللا عبدالرحمن ابوسمره  ج -  321

 133151برلم       24104131، تاريخ :  5151  2416/1/4ابراهيم رمضان احمد رمضان  ج/  -  320

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 110111برلم       24104141، تاريخ :  4054  2410/2/20-اشرؾ عبدهللا عبدالخالك وشريكه  ج -  1

 16241برلم       24104143، تاريخ :  5416  2411/3/26-شركه نورابراهيم محفوظ وشركاها  ج -  2

 11411برلم       24104143، تاريخ :  5414  2410/3/5-شركه دمحم نصر احمد موسى وشركاه  ج -  3

 134314برلم       24104143، تاريخ :  5412  2410/1/25-شركه تامر صالح امين وشركاه  ج -  4

 134314برلم       24104143، تاريخ :  5412  2410/1/25-مايكل نبيل يوسؾ وشريكه  ج -  5

 134314برلم       24104143، تاريخ :  5412  2410/1/25-شركه / مايكل نبيل يوسؾ وشركاه  ج -  6

 121662برلم       24104143، تاريخ :  5421  2411/11/11-شركه /فؤاد معال عبدالرحمن وشركاه  ج -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11443برلم       24104144، تاريخ :  5462  2410/4/15-شركه جابر وابراهيم دمحم على صمر  ج -  1

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-شركه دمحم نجيب حجازى وشركاه ) شركه حجازى (  ج -  0

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-شركه/دمحم نجيب حجازى وشريكه  ج -  14

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-زى (  جشركه دمحم نجيب حجازى وشركاه ) شركه حجا -  11

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-شركه/دمحم نجيب حجازى وشريكه  ج -  12

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-شركه دمحم نجيب حجازى وشركاه ) شركه حجازى (  ج -  13

 61121برلم       24104141، تاريخ :  5400  2410/1/12-شركه/دمحم نجيب حجازى وشريكه  ج -  14

 142351برلم       24104141، تاريخ :  5411  2411/12/11شركه / عبداللطيؾ عبدالحميد ابولحؾ و شركاه  ج/  -  15

 11510برلم       24104141، تاريخ :  5113  2410/5/22شركه  الديب  والحرايرى  ج/  -  16

 11510برلم       24104141، تاريخ :  5113  2410/5/22الديب  والحرايرى  وشركاهم  ج/  -  11

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-ممدوح احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  11

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-محمود احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  10

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-ممدوح احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  24

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-محمود احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  21

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-الدبور وشركاه  ج ممدوح احمد عبدالحميد -  22

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-محمود احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  23

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-ممدوح احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  24

 141461برلم       24104140، تاريخ :  5164  2410/1/31-محمود احمد عبدالحميد الدبور وشركاه  ج -  25

 13301برلم       24104140، تاريخ :  5111  2412/1/12-شركه / اشرؾ فؤاد ميخائيل وشريكه  ج -  26

 13301برلم       24104140يخ : ، تار 5112  2411/1/12-شركه / اشرؾ فؤاد ميخائيل وشريكه  ج -  21

 63512برلم       24104114، تاريخ :  5231  2411/12/22-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشركاه  ج -  21

 63512برلم       24104114، تاريخ :  5231  2411/12/22-اشرؾ فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشركاه  ج -  20

 63512برلم       24104114، تاريخ :  5232  2416/12/22-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشركاه  ج -  34

 63512برلم       24104114، تاريخ :  5232  2416/12/22-اشرؾ فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشركاه  ج -  31

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشريكه  ج -  32

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-شركه  فؤاد ميخائيل  وشريكته  ج -  33

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-فؤاد  ميخائيل ؼبلاير  وشركاه  ج -  34

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-ورثه فؤاد ميخائيل  ؼبلاير  ج -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشريكه  ج -  36

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-شركه  فؤاد ميخائيل  وشريكته  ج -  31

 54014   برلم    24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-فؤاد  ميخائيل ؼبلاير  وشركاه  ج -  31

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-ورثه فؤاد ميخائيل  ؼبلاير  ج -  30

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشريكه  ج -  44

 54014لم   بر    24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-شركه  فؤاد ميخائيل  وشريكته  ج -  41

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-فؤاد  ميخائيل ؼبلاير  وشركاه  ج -  42

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5220  2411/1/6-ورثه فؤاد ميخائيل  ؼبلاير  ج -  43

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-فؤاد ميخائيل ؼبلاير وشريكه  ج -  44

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-شركه  فؤاد ميخائيل  وشريكته  ج -  45

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-فؤاد  ميخائيل ؼبلاير  وشركاه  ج -  46

 54014برلم       24104114، تاريخ :  5234  2416/1/6-ورثه فؤاد ميخائيل  ؼبلاير  ج -  41

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5114  1-6-2410-شركة ميتو لالالت والعدد الميكانيكيه  ج -  41

 10453برلم       24104114، تاريخ :  5214  2414/1/10-شركة رؤوؾ عزيز رمسيس  وشركاه  ج -  40

 10453برلم       24104114، تاريخ :  5215  2410/1/10-شركة رؤوؾ عزيز رمسيس  وشركاه  ج -  54

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5110  2410/6/24شركه / ميتو لالالت والعدد الميكانيكيه  ج/  -  51

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5110  24-6-2410-شركه / ميتو لالالت والعدد الميكانيكيه  ج -  52

 11111برلم       24104114، تاريخ :  5114  2411/3/16-العدد الميكانيكيه  جشركه ميتو لالالت و -  53

 05334برلم       24104114، تاريخ :  5315  2444/2/22شركه رضا محمود متولى عالم وشركاها  ج/  -  54

 05334برلم       24104114، تاريخ :  5316  2440/2/22شركه رضا محمود متولى عالم وشركاها  ج/  -  55

 05334برلم       24104114، تاريخ :  5311  2414/2/22شركه رضا محمود متولى عالم وشركاها  ج/  -  56

 05334برلم       24104114، تاريخ :  5311  2410/2/22شركه رضا محمود متولى عالم وشركاها  ج/  -  51

 01103برلم       24104114، تاريخ :  5201  2411/1/34-شركة / اوالد دمحم بيومى الفطاطرى وشركاه  ج -  51

 01103برلم       24104114، تاريخ :  5201  2416/1/34-شركة / اوالد دمحم بيومى الفطاطرى وشركاه  ج -  50

 01103برلم       24104114، تاريخ :  5341  2411/6/34-كيماويات الؽريب  ج -ج/ج  -  64

 01103برلم       24104114، تاريخ :  5341  2411/6/34-شركة  اوالد  دمحم بيومى الفطاطرى وشركاه  ج -  61

 01103برلم       24104114، تاريخ :  5341  2416/6/34-كيماويات الؽريب  ج -ج/ج  -  62

 01103برلم       24104114 ، تاريخ : 5341  2416/6/34-شركة  اوالد  دمحم بيومى الفطاطرى وشركاه  ج -  63



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131412برلم       24104116، تاريخ :  5364  2410/6/11-على محمود مراد وشركاه  ج -  64

 131412برلم       24104116، تاريخ :  5364  2410/6/11-شركه الدسولى على محمود ابراهيم  وشركاه  ج -  65

 131412برلم       24104116تاريخ :  ، 5364  2410/6/11-ابناء على محمود مراد  ج -  66

 131412برلم       24104116، تاريخ :  5364  2410/6/11-شركه ابناء على محمود مراد وشريكتهم  ج -  61
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 111215برلم       24104131، تاريخ :  5115  2415/11/1فاديه دمحم دمحم البليهى و شريكها  ج/  -  142

 ــــــــــــــــــــــ    
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