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عن مكتب  33626برلم  21131113، لٌد فى  12111.111نادر صالح عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

برج اوسكار بملن// السٌد السٌد عبد الرحمن  -شارع عثمان بن عفان  11مماوالت عامه وتشٌٌد وبناء عمارات ، بجهة : عمار رلم 

 زٌاتكفر ال --غٌط 

عن تجاره الحداٌد  33533برلم  21131111، لٌد فى  12111.111ٌاسر ناجح زكى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 طنطا --برج الروضه بملن// عبد الناصر عبد الرؤف الخولى  -والبوٌات ، بجهة : اول طرٌك شوبر 

عن تجاره  33512برلم  21131113، لٌد فى  11111.111عبد الرحمن حسٌن دمحم مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لطور --فضاٌات وهداٌا ، بجهة : لطور المحطه بملن// ام اسماعٌل اسماعٌل عمر حبش وابراهٌم رشوان ابو العال 

عه عن مزر 33611برلم  21131111، لٌد فى  51111.111عبٌر ابراهٌم عبد الخالك لرطام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 --مركز لطور بملن// حمدى عبد الحمٌد ابو العنٌن  -العتوه المبلٌه  -مواشى ، بجهة : عزبه جاد 

عن مغسلة  33615برلم  21131112، لٌد فى  1111.111شرٌف حلمى مٌخائٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 طنطا --شارع البطراوٌشى بملن// مدحت شولى حنا  23مالبس ، بجهة : عمار رلم 

عن تجاره  33633برلم  21131121، لٌد فى  11111.111عامر دمحم عبد الحكٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم عبد الحكٌم صالح  --مالبس جاهزه ، بجهة : عٌاش 

عن االستٌراد ما  33112برلم  21131124، لٌد فى  511111.111سامح دمحم السٌد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ناصٌه جرجس  -حالٌا  12سابك  11تصدٌر لوازم ستائر ، بجهة : عمار رلم و -- 6من المجموعه  36والفمره  13عدا المجموعه 

 بملن // عالء الدٌن احمد فهمى --طنطا   -حسن رضوان  -نعمان 

عن مكتب  33113برلم  21131123، لٌد فى  21111.111البسٌونى للمماوالت الكهربائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -مركز كفر الزٌات بملن// بسٌونى دمحم محمود البسٌونى  --بنوفر مماوالت كهرباء ، بجهة : 

عن مخبز  33642برلم  21131111، لٌد فى  11111.111سامٌه عبد الحمٌد دمحم عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 --مركز زفتى بملن// ٌسرى عبد العزٌز سالمه الشوربجى  --بلدى ، بجهة : شارع سرحان المدٌم 

عن  33632برلم  21131111، لٌد فى  5111.111عبد المادر عبد العزٌز عبد المادر موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --مركز زفتى بملن// عبد الحمٌد شفٌك عوض سلٌمه  --سنبو الكبرى  -مكتب مماوالت تشطٌبات ودهانات ، بجهة : داٌر الناحٌه 

عن  33633برلم  21131111، لٌد فى  21111.111ٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق مصطفى ابراهٌم الخط -  11

 --مركز طنطا بملن// دمحم مصطفى ابراهٌم الخطٌب  --مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : نفٌا 

عن معمل  33652م برل 21131111، لٌد فى  11111.111دمحم عبد الحكٌم على الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 --مركز لطور بملن// عبد الحكٌم على الدسولى احمد  -منتجات البان ، بجهة : عزبه الكوم 

عن لطع غٌار  33613برلم  21131111، لٌد فى  11111.111رشاد فتحى احمد الهورٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 --ن فتحى احمد الهورٌنى مركز زفتى بملن// اٌم --االت زراعٌه ، بجهة : نهطاى 

عن  33613برلم  21131112، لٌد فى  51111.111على احمد عبد الستار فرج هللا رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز لطور بملن// رائد على احمد عبد الستار رسالن  --مزرعه مواشى ، بجهة : ابشواى الملك 
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عن تشطٌبات  33625برلم  21131121، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن احمد عبد الرازق شمه  ، ت -  15

 طنطا --شارع الفاتح بملن// بدر دمحم بدر الدٌن محمود صالح  42ودٌكورات ، بجهة : عمار رلم 

تعبئه زٌوت  عن 33521برلم  21131114، لٌد فى  111111.111احمد شعبان هاشم الهلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 --مركز طنطا بملن// شعبان هاشم شعبان الهلبى  --نباتٌه ومواد غذائٌه ، بجهة : محله مرحوم 

عن ورشه  33563برلم  21131113، لٌد فى  2111.111احمد ابو العزم احمد سكران على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --الدٌن السٌد دمحم سلٌمان  مركز السنطه بملن// عالء --رخام ، بجهة : الجعفرٌه 

عن تصنٌع وتجمٌع  33565برلم  21131113، لٌد فى  25111.111دمحم محمود دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 --مركز طنطا بملن// اكرامى محمود دمحم الخولى  --لمبات اللٌد ، بجهة : شمرف 

عن مطعم  33615برلم  21131111، لٌد فى  1111.111، رأس ماله ،   جالل احمد جالل احمد دوٌدار  ، تاجر فرد -  13
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عن بماله  33611برلم  21131112، لٌد فى  11111.111دمحم احمد حسن شعبان الفولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 كفر الزٌات --شارع السٌد جسرها بملن// احمد حسن شعبان الفولى  14وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن تجاره  33611برلم  21131112، لٌد فى  11111.111محمود على سعٌد على سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لطور --االلى بملن// نبوٌه ابراهٌم زٌدان شارع الفرن  -لطع غٌار سٌارات ، بجهة : لطور المحطه 

عن خرازه بالستٌن  33621برلم  21131121، لٌد فى  25111.111بدوى دمحم بٌومى الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --مركز لطور بملن// دمحم دمحم بٌومى الشٌخ  --، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن  33634برلم  21131121، لٌد فى  5111.111سى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد عٌ -  23

 --مركز زفتى بملن/ عزت احمد احمد الشرلاوى  --تجاره االدوات المنزلٌه ، بجهة : شبرا ملس 

عن  33111برلم  21131122، لٌد فى  111111.111طلعت مصطفى دمحم دمحم ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 --مركز السنطه بملن// اٌمن مصطفى دمحم دمحم ابو الخٌر  --تورٌدات مواد غذائٌه ، بجهة : شنراق 

عن  33116برلم  21131122، لٌد فى  11111.111الغرٌب لتجاره المالبس المستعمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 طنطا --لد عبد الهادى بسطوٌسًشارع الفاتح بملن// خا 61تجاره مالبس مستعمله ، بجهة : 

عن تجاره  33623برلم  21131113، لٌد فى  25111.111دمحم عبد النبى دمحم هالل الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 زفتى --سكه دهتوره بملن// عبد النبى دمحم هالل الرخ  1زٌوت سٌارات وشحومات ، بجهة : 

عن بٌع ماكوالت ،  33631برلم  21131113، لٌد فى  1111.111ر فرد ، رأس ماله ،  ناهد منصور دمحم االشرم  ، تاج -  21

 --مركز كفر الزٌات بملن// بسٌونى ابراهٌم نصر  --بجهة : ابٌار 

عن تجاره  33653برلم  21131114، لٌد فى  5111.111وفاء الشناوى عوض عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -مركز طنطا بملن// السٌد عبد العزٌز لندٌل  --جهة : شبشٌر الحصه مراتب ومفروشات ، ب

عن ماكٌنه طحٌن  33661برلم  21131114، لٌد فى  5111.111السعٌد دمحم دمحم البعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 --مركز طنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --وفراكه ارز ، بجهة : شوبر 

عن مركز  33612برلم  21131116، لٌد فى  51111.111مخ دمحم شمخ الزنارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ش -  31

تدرٌب دراسات متخصصه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : اخر المعاهده مع 

 طنطا --العروبه بملن// دمحم محفوظ السٌد الزرلانى 

 31151برلم  21131112، لٌد فى  11111.111لمرشدى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  31

عن تورٌد ادوات مكتبٌه ومستلزمات مشارٌع ) شبكات صرف صحى ومحطات مٌاه وانشاءات مبانى ومماوالت عمومٌه ( ، بجهة : 

 --رشدى مركز زفتى بملن// دمحم السٌد على الم --شرشابه 
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 31151برلم  21131112، لٌد فى  11111.111المرشدى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

عن تورٌد ادوات مكتبٌه ومستلزمات مشارٌع ) شبكات صرف صحى ومحطات مٌاه وانشاءات مبانى ومماوالت عمومٌه ( ، بجهة : 

ونشاطه تعبئه وتغلٌف اسمده ومبدات وبذور  --مركز زفتى بملن// سٌد احمد ٌوسف  --ٌه له محل رئٌسى بناحٌه كفر السناد

 --ومخصبات زراعٌه 

 33544برلم  21131111، لٌد فى  511111.111زٌن العابدٌن عبدالمادر احمد البشبٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : بنا ابو  - 6من المجموعه  36مره والف 13عن تجارة الحبوب واالستٌراد ما عدا المجموعه 

 بملن // عبدالمادر احمد عبدالفتاح البشبٌشى --مركز سمنود  -صٌر 

عن تجاره  33531برلم  21131114، لٌد فى  12111.111السٌد عبد المنعم محسن طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 طنطا --سٌجر بملن// عبد الحكٌم دمحم على الشاطر  -شارع مسجد لباء  11وتعبئه مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن مصنع  33555برلم  21131112، لٌد فى  25111.111 احمد السٌد رمضان طٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  35

 بسٌون --بوٌات ، بجهة : شارع الشهٌد مصطفى الشٌخ على بملن// سعٌده فهمى عبد المعطى 

عن  33511برلم  21131114، لٌد فى  12111.111سمٌحه دمحم الحفنى المصلحى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 --مركز السنطه بملن// فوزى ابراهٌم دمحم هاشم  --ة : شبرا لاص ورشه اصالح ثالجات ، بجه

عن تجاره  33632برلم  21131122، لٌد فى  11111.111دمحم مجدى دمحم الراعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 --ى مركز زفتى بملن// منٌر مجدى دمحم الراع --كفر سنباط  -المستلزمات الزراعٌه ، بجهة : مسجد الراعى 

عن صٌدلٌه ، بجهة  33114برلم  21131122، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ رامً ودٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 طنطا --شارع دمحم فرٌد بملن// دمحم مندور عبد الموى مندور  53: عمار رلم 

عن مفرش  35616برلم  21131122، لٌد فى  2111.111عبد المادر دمحم عبد المادر حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

مركز لطور بملن// صادق دمحم عبد  --تدوٌر لمامه وانتاج اسمده عضوٌه كونبست ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / شبرا بلوله 

 --ونشاطه مكتب جمع مخلفات  --المادر حماد 

عن مفرش  35616برلم  21131122، لٌد فى  2111.111 عبد المادر دمحم عبد المادر حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  41

 --مركز لطور بملن // دمحم عبد المادر ابراهٌم حماد  --تدوٌر لمامه وانتاج اسمده عضوٌه كونبست ، بجهة : شبرا بلوله 

تعلٌم  عن مركز 33113برلم  21131122، لٌد فى  21111.111احمد رجب حامد سنبلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

مركز لطور بملن// رجب  --السباحه واالنماذ فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : كوم على 

 --حامد دمحم سنبلو 

 33121برلم  21131123، لٌد فى  511111.111المرشدى لالستٌراد والتصدٌر والشحن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

وتصدٌر الرخام والجرانٌت والسٌرامٌن ومواد بناء والمنتجات  --13والمجموعه  6من المجموعه  36اد فٌما عدا الفمره عن االستٌر

 --مركز طنطا بملن// دمحم النبوى ابراهٌم المرشدى  --الورلٌه واالثاث الخشبى وشحن بضائع ، بجهة : شونى 

عن بماله ، بجهة :  33636برلم  21131111، لٌد فى  5111.111،  احمد زكى احمد المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  43

 --مركز كفال الزٌات بملن// دمحم حمدى العٌسوى رحاب  --الدلجمون 

عن بٌع  33651برلم  21131111، لٌد فى  11111.111اٌمان محمود ابراهٌم على دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 -كفر الزٌات  --لجٌش بملن// احمد مبرون طلبه مواد غذائٌة ، بجهة : شارع ا

عن بماله ، بجهة : شارع  33655برلم  21131114، لٌد فى  5111.111بماله ابو رٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 --مركز لطور بملن// دمحم لبٌب ابراهٌم عشوب  --بلتاج  -الشهٌد احمد ابو رٌه 

عن  33556برلم  21131112، لٌد فى  151111.111هربائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحوتى لتجاره االدوات الك -  46

 --مركز المحله الكبرى بملن// كمال عبد السمٌع ٌوسف الحوتى  --تجاره االدوات الكهربائٌة ، بجهة : عٌاش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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مركز زفتى بملن// عبد  --لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كفر ششتا  وتصدٌر --13والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

 --الوهاب حامد عٌسى 

برلم  21131112، لٌد فى  1111.111محمود السٌد عبد السالم عبد الرؤف رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 --الم عبد الرؤف رضوان مركز كفر الزٌات بملن// السٌد عبد الس --عن بماله ، بجهة : كفور بلشاى  33622
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عن استٌراد  33624برلم  21131113، لٌد فى  511111.111،   دمحم عبد الحمٌد دمحم الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  55

 -المحله الكبرى  --وتصدٌر ادوات منزلٌه ، بجهة : شارع الداٌر الناحٌه بملن/ صالح على سالم على حسن 

اوالت عن مكتب مم 33621برلم  21131113، لٌد فى  12111.111دمحم السٌد دمحم الغبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56
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 --13والمجموعه  6من المجموعه  36البوٌات والتلوٌن بالكمبٌوتر وتجاره الحداٌد ومستلزمات الدٌكور واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

 طنطا --لحجازى شارع حسان بن ثابت بملن// اٌهاب سعد دمحم ا 3وتصدٌر حداٌد وبوٌات ، بجهة : عمار رلم 

عن معرض  33611برلم  21131112، لٌد فى  11111.111دمحم عالء عز الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 طنطا --شارع على مبارن بملن// سامى ابراهٌم احمد على  41سٌارات ، بجهة : 
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 --مركز السنطه بملن// رضا احمد على غنٌم  --وانتٌكات ، بجهة : عزبه المنشاوى 

عن  33636برلم  21131122، لٌد فى  12111.111نفٌسه عبد المنعم عبد العزٌز الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62
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 طنطا --بجهة : شارع ابن الفارض بملن// اٌمن سالمه عالم سالمه حمد 



 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
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 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  33552برلم  21131112، لٌد فى  5111.111سمٌر دمحم احمد عبد المعطى البرلسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 --حمود نحله مركز زفتى بملن// محمود عبد الغفار م --مكتب رحالت ، بجهة : حانوت 

عن  33535برلم  21131111، لٌد فى  51111.111رانٌا دمحم احمد عبد الرحمن الموشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 زفتى--شارع الجمهورٌه بملن// رشدى عطٌه فوده  22تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : 

 33611برلم  21131111، لٌد فى  51111.111ماله ،   اٌمان جابر سٌد احمد البسٌونى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس -  32

مركز كفر الزٌات بملن// حمٌده دمحم ابو الفتح احمد  --عن تجاره االعالف ومستلزمات الدواجن بالجمله ، بجهة : كفر النصارٌه 

 --زعرٌه 

عن مكتب  33621برلم  21131112، لٌد فى  52111.111احمد دمحم توفٌك الجناٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 طنطا --شارع سعد الشرلاوى حى الغفران بملن// دمحم توفٌك الجناٌنى  1مماوالت وتورٌدات مواد بناء ومشتمالتها ، بجهة : 

عن ورشه الومٌتال  33622برلم  21131121، لٌد فى  511.111دمحم الحسٌنى امام دلماق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --مركز بسٌون بملن// ناجى السٌد دمحم شواطه  --الحجر ، بجهة : ص

عن االستٌراد  33635برلم  21131121، لٌد فى  511111.111دمحم احمد ابراهٌم لاعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

وارى بجوار كوبرى شارع اله 1، بجهة : عمار رلم  -وتصدٌر ادوات مكاتب  --13والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره 

 طنطا --فاروق بملن // مصطفى العبد مصطفى لاعود

عن  33633برلم  21131122، لٌد فى  51111.111عبد اللطٌف  رشٌد دمحم عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --حمد عبد الغفار عبد الجلٌل مركز كفر الزٌات بملن// احمد ا --تجاره اجهزه كمبٌوتر دون خدمات االنترنت ، بجهة : بنوفر 

 33632برلم  21131121، لٌد فى  51111.111سٌف الدٌن اشرف حسن على المرواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 طنطا--شارع الطوخى تماطع على مبارن بملن// مٌنا اسكندر عزٌز اسكندر  5عن معرض الومٌتال ، بجهة : عمار رلم 

عن صٌانه  33112برلم  21131123، لٌد فى  12111.111نه المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مركز بدٌر لصٌا -  114

 لطور --محمول ، بجهة : لطور المحطه شارع الجٌش بملن// اسماعٌل توفٌك دمحم سالم 

عن مكتب  33123برلم  21131131، لٌد فى  511111.111ماجده ابراهٌم دمحم معجوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

مركز لطور بملن// ابراهٌم فاروق عبد المجٌد  --، بجهة : الشٌن  13والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد ماعدا الفمره 

 --الصباغ 

 23116برلم  21131113، لٌد فى  11111.111حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 --مركز كفر الزٌات بملن // عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى  --بجهة : ابٌج عن تورٌدات بٌض ، 

 23116برلم  21131113، لٌد فى  11111.111حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ونشاطه  -اللطٌف السٌد حسن البغدادى  مركز كفر الزٌات بملن// عبد --عن تورٌدات بٌض ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه ابٌج 

 --استٌراد سٌارات ومواتٌر سٌارات وكبائن السٌارات وتجاره السٌارات 

عن تصنٌع  33662برلم  21131114، لٌد فى  2111.111احمد السعٌد رٌاض الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --ا بملن// دمحم السعٌد رٌاض فٌاض مركز طنط --وتعبئه وتغلٌف المنظفات ، بجهة : الرملٌه 

عن مصنع  33524برلم  21131114، لٌد فى  111111.111سالمه دمحم احمد االعرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مركز المحله الكبرى بملن// سالمه دمحم احمد  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : محله ابو على 

 --رج االع

عن تجاره  33562برلم  21131113، لٌد فى  11111.111عمرو مسعد ابراهٌم ابو هٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --مركز سمنود بملن// صباح دمحم عبد الحمٌد البٌعه  --لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الناصرٌه 

عن تجاره مالبس  33551برلم  21131112، لٌد فى  12111.111احمد السٌد دمحم هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 كفر الزٌات --شارع الحاج سلٌم من الجٌش بملن// مى ٌاسٌن شرف الدٌن  122حرٌمى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  33626برلم  21131121، لٌد فى  11111.111محمود السٌد عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد الحمٌد عبد السالم الصعٌدى  --، بجهة : كفر سنباط رحالت داخلٌه 

عن  33532برلم  21131111، لٌد فى  51111.111جٌهان متولى عبد الرحمن الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 --مركز زفتى بملن// عطٌه دمحم عطٌه الحجر  --حظٌره مواشى ، بجهة : مسجد وصٌف 

عن مزرعه  33613برلم  21131111، لٌد فى  211111.111عماد دمحم لطفى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 --مركز السنطه بملن// دمحم لطفى دمحم مصطفى خلٌفه  --مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن مزرعه  33621برلم  21131112فى ، لٌد  311111.111عرفه دمحم السٌد البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 --مركز لطور بملن// فاطمه ٌوسف حمزه الجبالى  --مواشى ، بجهة : دماط 

عن تجاره  33633برلم  21131111، لٌد فى  511111.111النجار للزٌوت والشحومات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 --// رضا محمود مصطفى كٌره مركز كفر الزٌات بملن --زٌوت وشحومات ، بجهة : بنوفر 

عن  33643برلم  21131111، لٌد فى  251111.111دمحم عبد الغفار احمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

تجهٌزات ما لبل الطباعه فٌما عدا الطباعه ، بجهة : شارع صالح الدٌن االٌوبى متفرع من الطرٌك السرٌع بملن// احمد رابح  حامد 

 طنطا --على 

عن صٌدلٌه ،  33621برلم  21131112، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ احمد ابو نار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --مركز لطور بملن// بٌومى عبد العاطى بٌومى النجار  --بجهة : كفر بلضم 

 33543برلم  21131111، لٌد فى  51111.111شرٌهان حمدى اسماعٌل دمحم ابو شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بملن // عبدالرسول ابراهٌم زٌن الدٌن--مركز طنطا  -عن تجارة مستحضرات تجمٌل ، بجهة : منشاه جنزور 

عن تجاره مفروشات  33512برلم  21131114، لٌد فى  31111.111رائد دمحم ناصف طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --المحله الكبرى بملن// افراج ابراهٌم منصور الوكٌل  مركز --، بجهة : طرٌنه 

عن  33521برلم  21131114، لٌد فى  25111.111على على على السٌد على ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز زفتى بملن// على السٌد عباس  --مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : سندبسط 

عن مطعم كشرى ،  33611برلم  21131112، لٌد فى  5111.111رامى على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز لطور بملن// عمرو حلمى عبد الحمٌد النعناعى  --بجهة : لطور البلد 

عن  33613برلم  21131112، لٌد فى  311111.111عبد العلٌم نصر السٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --مركز سمنود بملن// ماجده دمحم جبر نصار  --مماوالت تشطٌبات ، بجهة : مٌت بدر حالوه 

عن  33112برلم  21131122، لٌد فى  111111.111هند مصطفى زٌن زاهر زٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 --لزٌات بملن// دمحم عبد الحمٌد دمحم جاد هللا مركز كفر ا --ورشه اصالح السٌارات ، بجهة : عزبه الست 

عن مكتب رحالت ،  33133برلم  21131123، لٌد فى  11111.111ابو طالب للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 --مركز بسٌون بملن// احمد عزت احمد ابو طالب  --بجهة : كفر سالم 

عن مكتب رحالت ،  33133برلم  21131123، لٌد فى  11111.111ماله ،  ابو طالب للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس  -  126

ونشاطه تاجٌر سٌارات ومعدات  --مركز بسٌون بملن// احمد عزت احمد ابوطالب  --بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / كفر سالم 

 --للغٌر 

عن  33124برلم  21131131، لٌد فى  25111.111دمحم عبد العزٌز عبد الغفار جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز طنطا بملن// عزه احمد ابراهٌم وهبه  --تصدٌر فاكهه وخضار ، بجهة : برما 

عن تجاره  33632برلم  21131113، لٌد فى  12111.111محمود عبد المنعم على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 طنطا --العجٌزى بملن// مجدى دمحم احمد الشعراوى  -تال  شارع نمٌر مع سكه 2حلوٌات ، بجهة : 



 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 مزرعه  33646برلم  21131111، لٌد فى  21111.111ولٌد سعد ابراهٌم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --مركز بسٌون بملن// مسعد سعد ابراهٌم عالم  --مواشى ، بجهة : كتامه 

 33656برلم  21131114، لٌد فى  511.111المادر السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هادى احمد عبد العزٌز عبد  -  131

 طنطا --عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شارع الجٌش برج العاصمه بملن// سهام مصطفى عباس حمزه 

عن تجاره  33661برلم  21131114، لٌد فى  12111.111دمحم سٌد احمد دمحم ابو زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 طنطا --اكسسوار وصٌانه محمول ، بجهة : شارع طه الحكٌم بملن// دمحم رافت عرفه السٌد 

عن تصنٌع  1151برلم  21131116، لٌد فى  5111.111عزمى عبد الشافى حسن الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 --عبد الشافى حسن الدٌب  مركز طنطا بملن// عزمى --البالستٌن ، بجهة : دفره 

عن تصنٌع  1151برلم  21131116، لٌد فى  5111.111عزمى عبد الشافى حسن الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 --ونشاطه مماوالت عامه  -مركز طنطا بملن// عبد الشافى حسن الدٌب  --البالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه دفره 

عن حظٌره  33116برلم  21131122، لٌد فى  111111.111مه جوده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد اسا -  134

 --مركز السنطه بملن// اسامه جوده ابراهٌم غازى  --مواشى ، بجهة : كفر سلٌمان عوض 

عن مزرعه  33561رلم ب 21131112، لٌد فى  61111.111عادل دمحم نجٌب عبد البر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 --مركز بسٌون بملن// دمحم نجٌب دمحم عبد البر  --مواشى ، بجهة : كتامه 

عن  33551برلم  21131112، لٌد فى  51111.111رامز ابراهٌم ابو الٌزٌد ابو اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 طنطا --لعزٌز بملن// كمال عبد الوهاب دمحم على شارع مصطفى عبد ا 1مصنع تصنٌع وتجهٌز بطاطس مجمده ، بجهة : 

عن مصنع نسٌج  33514برلم  21131113، لٌد فى  15111.111دمحم اٌمن دمحم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن دمحم ناصف  --مٌكانٌكى ، بجهة : محله ابو على 

عن بماله ، بجهة  33536برلم  21131111، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم صالح المطب ناجى -  132

 --مركز طنطا بملن// صالح المطب ابراهٌم ناجى  --: محله مرحوم 

عن مكتب  33531برلم  21131111، لٌد فى  51111.111مصطفى سلٌم موسى سعسع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 --شارع بن الفارض من غٌاث الدٌن بملن// تامر عادل سعد الكومى  1ع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : شحن ونمل بضائ

 طنطا

عن تجاره مواد  33614برلم  21131112، لٌد فى  25111.111احمد العرالى دمحم حواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 --// رضا عبد الرازق دمحم عبد الرازق مركز سمنود بملن --غذائٌه ، بجهة : محله زٌاد 

عن صوب  33115برلم  21131122، لٌد فى  21111.111بٌتر وجدى لبٌت فرج خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 --مركز بسٌون بملن// مركز شباب شبراطو --زراعٌه ، بجهة : شبراطو 

عن  33631برلم  21131111، لٌد فى  21111.111ماله ،  رمضان رافت حسٌن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  142

 طنطا --ورشه احذٌة ، بجهة : حاره ابو حسٌن بملن// اٌهاب دمحم حسن 

عن  33661برلم  21131115، لٌد فى  111111.111شمس الدٌن لالدوات الكهربائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 طنطا --شارع محب بملن // لطب عبد الحمٌد محمود تجاره ادوات كهربائٌة ، بجهة : امتداد 

عن  33611برلم  21131116، لٌد فى  21111.111دمحم توفٌك صدٌك السٌد ابو عالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم توفٌك صدٌك السٌد ابو عالمه  --ورشه لحام وخراطه ، بجهة : الدلجمون 

عن مكتب  33561برلم  21131112، لٌد فى  5111.111صالح نصر الرٌحانى شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --مركز السنطه بملن// اسماعٌل حسٌن دمحم البردخٌنى  --رحالت ، بجهة : الجعفرٌه 



 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  33553برلم  21131112، لٌد فى  111111.111احمد مصطفى على ابو النٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 --مركز السنطه بملن// احمد مصطفى على ابو النٌل  --مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن مكتب  33621برلم  21131112، لٌد فى  12111.111ولٌد مرعى محمود احمد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 --وتهم صبرى على ابو لٌله مركز السنطه بملن// حال --رحالت ، بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن  33115برلم  21131125، لٌد فى  151111.111على احمد على بسٌونى الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لطور --لطور المحطه بملن//ورثه سعٌد دمحم السباعى   -تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شارع زكرٌا عبده 

عن بٌع  33525برلم  21131114، لٌد فى  11111.111ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد حمدى عبد الحمٌد صاب -  143

 --مركز زفتى بملن// حمدى عبد الحمٌد صابر  --اكسسوار ولعب اطفال ، بجهة : كفر ششتا 

عن مزرعه  33614برلم  21131111، لٌد فى  211111.111احمد عالء دمحم دمحم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز السنطه بملن// اسماعٌل دمحم دمحم ناصف  --مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن  33631برلم  21131121، لٌد فى  11111.111هناء السباعى عبد العاطً السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز زفتى بملن// فكرى عثمان نصر االشمر  --مكتب رحالت ، بجهة : كفر سنباط 

عن  33113برلم  21131125، لٌد فى  21111.111السٌد عبد الشافى دمحم عماره ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 طنطا --شارع الفاتح بملن// عبد الحمٌد دمحم الغرٌب الٌمانى  44بجهة : عمار رلم مصنع لتعبئه وتغلٌف الحاصالت الزراعٌه ، 

عن تجاره  33122برلم  21131131، لٌد فى  12111.111مصطفى محمود عوض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 --مركز طنطا بملن// محمود عوض احمد على  --وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : خرسٌت 

عن تجاره  33641برلم  21131111، لٌد فى  11111.111دمحم محمود السٌد احمد حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم عبد العال رضوان  --الحداٌد والبوٌات ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه  

عن حظٌره  33546برلم  21131112، لٌد فى  51111.111س ماله ،  فاطمه بسٌونى دمحم ابو عٌش  ، تاجر فرد ، رأ -  155

 --مركز طنطا بملن// محمود مبرون على رمضان  --مواشى ، بجهة : شمرف 

عن  33654برلم  21131114، لٌد فى  21111.111دمحم عبد الفتاح عبد الفتاح حسن ملوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بسٌون --ٌولٌو بملن// عمرو عبد الفتاح عبد الفتاح ملوه  23جزاره ، بجهة : شارع 

عن تجاره  33541برلم  21131112، لٌد فى  41111.111صباح ابراهٌم رمضان مغٌزل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 كفر الزٌات --اللحوم والجزاره ، بجهة : شارع الحلمه بملن// على حسن على الدرس 

عن تجاره  33562برلم  21131113، لٌد فى  11111.111مد عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء دمحم اح -  152

 --مركز زفتى بملن// احمد عبد هللا السٌد عبد البالى  --مالبس جاهزه ، بجهة : شرشابه 

عن مصنع  33554برلم  21131112، لٌد فى  12111.111دمحم عبد المادر خلٌفه الدٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 --مركز بسٌون بملن// عبد المادر خلٌفه الدٌهى  --بوٌات ، بجهة : الفرستك 

عن  33513برلم  21131113، لٌد فى  111111.111عمرو دمحم امٌن ابو زٌد الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 طنطا --/ ورثه دمحم امٌن ابو زٌد مصنع مكرونه ، بجهة : شارع الجمٌل خلف مصنع السرنجات بملن/

عن  33526برلم  21131114، لٌد فى  151111.111سنٌه سعد عبد الرؤف ابو زهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 --مركز لطور بملن// فتحٌه دمحم بركات  --حظٌره مواشى ، بجهة : دماط 

عن سوبر  33521برلم  21131114، لٌد فى  21111.111،   عمرو فتحى دمحم ابو لبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  162

 --مركز بسٌون بملن// ٌسرى مصطفى الجندى  --ماركت ، بجهة : كتامه 

عن  33616برلم  21131111، لٌد فى  51111.111اٌمان سعد هللا السٌد دمحم سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 --مركز السنطه بملن// سكر دمحم عبد هللا منتصر  --معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : مسهله 



 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 ورشه لحام  33661برلم  21131122، لٌد فى  5111.111السعٌد دمحم دمحم البعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 --مركز طنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --كهرباء ، بجهة : شوبر 

عن ورشه لحام  33661برلم  21131122، لٌد فى  5111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السعٌد دمحم دمحم البعلى  -  165

 --ونشاطه ماكٌنه طحٌن وفراكه ارز  -مركزطنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --كهرباء ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شوبر 

عن  33113برلم  21131124، لٌد فى  111111.111 دمحم الشحات السٌد فرج بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  166

 بملن // السٌد الشحات السٌد فرج بدران--مركز طنطا  -مزرعه مواشى ، بجهة : حصه شبشٌر 

عن تجاره  33114برلم  21131125، لٌد فى  11111.111احمد نبٌل دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 --مركز لطور بملن// السعٌد سٌد احمد دمحم سلٌمان  --اى مالبس جاهزه ، بجهة : سمات

عن  33645برلم  21131111، لٌد فى  11111.111ٌوسف مبرون ٌوسف الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 --مركز لطور بملن // مبرون ٌوسف الكومى  --حظٌره مواشى ، بجهة : صرد 

عن  33513برلم  21131114، لٌد فى  25111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    السعٌد ابراهٌم السعٌد الداعورى -  163

 --مركز لطور بملن// اٌمان احمد دمحم سعد  --تجاره ادوات كهربائٌة ، بجهة : سماتاى 

برلم  21131111، لٌد فى  3111111.111عمرو زغلول عبد الظاهر عباس عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --مركز لطور بملن// نسٌمه عبد الرحمن راضى  --عن مكتب رحالت وتجاره سٌارات ، بجهة : نشٌل  33533

عن بماله ، بجهة  33532برلم  21131111، لٌد فى  5111.111فاتن ابراهٌم داود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --براهٌم داود مركز لطور بملن// ابراهٌم داود ا --: العتوه المبلٌه 

عن ورشه  33612برلم  21131112، لٌد فى  12111.111هبه محمود ابراهٌم دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 زفتى --خراطه ، بجهة : شارع عبد العزٌز لشاشه من سكه طنطا بملن// دمحم الدمحمى دمحم على عبد هللا 

عن  33623برلم  21131121، لٌد فى  151111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه فهمى دمحم فهمى ابراهٌم  ،  -  113

 --مركز السنطه بملن// / احمد احمد محمود لاسم  --مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد 

عن مكتب  33111برلم  21131124، لٌد فى  51111.111هدٌر دمحم فتحى دمحم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بملن // سامى احمد هالل ابو النجا--مركز زفتى  -رة السٌارات ولطع غٌار السٌارات ، بجهة : كفر نواى لتجا

عن  31613برلم  21131124، لٌد فى  151111.111حسٌن فتحى عبدهللا العداسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 دمحم رجب بملن // الدسولى دمحم---مركز سمنود -عطاره ، بجهة : ابو صٌر 

عن  31613برلم  21131124، لٌد فى  151111.111حسٌن فتحى عبدهللا العداسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

بملن // كرٌم --م سمنود -بناحٌه ابو صٌر  -عطاره ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات

 رشدى لطفى

عن مستحضرات  33125برلم  21131131، لٌد فى  31111.111عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء دمحم توفٌك س -  111

 طنطا --العجٌزى بملن// دمحم توفٌك سعٌد فرج  -شارع على مصطفى  24تجمٌل ، بجهة : 

عن  33625برلم  21131113، لٌد فى  151111.111مبروكه رجب كامل عبٌد السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --مركز بسٌون بملن// حسن جالل حسن الصعٌدى  --تورٌدات مواد بناء ، بجهة : المضابه 

 33665برلم  21131115، لٌد فى  41111.111عبد هللا ٌحٌى ابو المعاطى جبر المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 زفتى --عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شارع البرعى متفرع من شارع فلسطٌن بملن// ٌحٌى ابو المعاطى جبر المصاص 

عن  33614برلم  21131111، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،   همت مصطفى دمحم مصطفى رمضان  ، تاجر -  121

 --مركز طنطا بملن// السٌد احمد مصطفى رمضان  --مزرعه مواشى ، بجهة : كفر مسعود 



 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 تجاره  33522برلم  21131114، لٌد فى  25111.111احمد فتحى السٌد ابو رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز لطور بملن// نجوى شلبى ابو طالب ابو طالب  --ارات ، بجهة : سماتاى لطع غٌار سٌ

عن بماله ،  33543برلم  21131112، لٌد فى  1111.111شٌماء عبد الفتاح احمد الخلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز طنطا بملن// عصام دمحم دمحم المواس  --بجهة : برما 

عن حظٌره  33566برلم  21131113، لٌد فى  125111.111نٌن عبد الموى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حس -  123

 --مركز زفتى بملن// اسالم دمحم حسنٌن سالم  --مواشى ، بجهة : فرسٌس 

عن استٌراد  33552برلم  21131112، لٌد فى  511111.111سعد دمحم سعد التهامى غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم سعد التهامى غنٌم  --وتصدٌر اخشاب ، بجهة : منٌه ابٌار 

عن معصره  33612برلم  21131111، لٌد فى  51111.111حنان كمال دمحم دمحم ابو سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 --مركز المحله الكبرى بملن// على عثمان على الجمٌزى  --رٌه العام -بذره لطن وزٌوت نباتٌه ، بجهة : عزبه راتب 

عن مصنع  33531برلم  21131114، لٌد فى  11111.111سعٌد محمود دمحم عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 --مركز بسٌون بملن// نورهان سعٌد محمود عبد المولى  --خزف ، بجهة : الفرستك 

عن مماوالت عامه ،  33613برلم  21131112، لٌد فى  12111.111مماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السجٌنى لل -  121

 --مركز لطور بملن// توفٌك السٌد السجٌنى  --بجهة : ابشواى 

عن استٌراد فٌما عدا  33111برلم  21131124، لٌد فى  511111.111مرعى لالستٌراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز طنطا بملن// عبد الحمٌد عبد هللا محمود شحاته البنا  --، بجهة : مسهله  13والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

عن ثالجه  1123برلم  21131125، لٌد فى  12111.111احمد عبد الرؤف دمحم شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 طنطا --لحافه بملن// عبد الرؤف دمحم دمحم شعٌر  -شعٌر حى الغفران  تبرٌد وتجمٌد مواد غذائٌه ، بجهة : شارع

عن ثالجه  1123برلم  21131125، لٌد فى  12111.111احمد عبد الرؤف دمحم شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

افه حى الغفران بملن// عبد لح -تبرٌد وتجمٌد مواد غذائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / شارع زلط من شارع الكورنٌش 

 --ونشاطه ورشه تطرٌز  -طنطا -الرؤف دمحم دمحم شعٌر 

عن  33641برلم  21131111، لٌد فى  11111.111مكتب الحداد لنمل البضائع بالسٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 طنطا -- الشافعى شارع رشدى بملن// دمحم دمحم مندى دمحم 65مكتب نمل بضائع بالسٌارات ، بجهة : 

عن  33611برلم  21131116، لٌد فى  12111.111ابراهٌم فاروق عبد المجٌد الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 --مركز لطور بملن// ماجده ابراهٌم دمحم معجوز  --تحضٌر وبٌع ماكوالت ومشروبات ، بجهة : الشٌن 

عن تجاره  33622برلم  21131112، لٌد فى  5111.111فرد ، رأس ماله ،   فردوس عوض الحسٌنى محمود  ، تاجر -  133

 زفتى --بملن// دمحم منصور دمحم الشرلاوى  -مدكور  -االلبان ومنتجاتها ، بجهة : كفر عنان 

مكتبه عن  33545برلم  21131112، لٌد فى  11111.111احمد رفعت رفاعى دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 بملن // رفعت رفاعى دمحم عبدهللا--مركز كفر الزٌات  -، بجهة : ابٌار 

عن مزرعه  33542برلم  21131112، لٌد فى  151111.111نورا دمحم السعٌد النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 --مركز لطور بملن// عٌد رمضان عٌد جمعه الصعٌدى  --مواشى ، بجهة : سمال 

عن تجاره كاوتش  33553برلم  21131112، لٌد فى  51111.111سٌن حسٌن دمحم شره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  136

 كفر الزٌات --مستعمل ، بجهة : الطرٌك السرٌع بملن// مرفت زٌن العابدٌن حسن 

عن تجاره  33511برلم  21131113، لٌد فى  12111.111دمحم فتحى فتحى دمحم دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 --مركز زفتى بملن// فتحى فتحى دمحم دنٌا  --مالبس جاهزه ، بجهة : شبرا ملس 



 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

برلم  21131111، لٌد فى  11111.111نشوى عبد السالم السٌد عبد الرحمن محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 طنطا --بملن// هناء عبد السالم السٌد محسن شارع درب المالح  1عن تجاره لطع غٌار غساالت ، بجهة :  33611

عن  33534برلم  21131111، لٌد فى  21111.111محمود محمود مصطفى ابو خضره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 --مركز السنطه بملن// صبحى حامد السٌد الصواف  --مكتب رحالت ، بجهة : شنراق 

عن مصنع مالبس  33612برلم  21131112، لٌد فى  25111.111، رأس ماله ،   سهٌر دمحم على عاشور  ، تاجر فرد -  211

المحطه بملن// عبد المنعم  --مركز سمنود  --ومنسوجات جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه 

 --السٌد ابراهٌم سالم 

عن بماله  33111برلم  21131124، لٌد فى  5111.111اله ،  سعٌد عبد الرؤف احمد رلٌه  ، تاجر فرد ، رأس م -  211

 --مركز طنطا بملن// حنان الشحات السٌد خلٌل  ---وتموٌن ، بجهة : محله مرحوم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ع وتسوٌك وتسجٌل االدوٌه والمكمالت الغذائٌه والمستحضرات احمد دمحم رزق دمحم غطاس وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌ -  1

الطبٌه والتجمٌل واالمصال واللماحات والمستلزمات الطبٌه لها وللغٌر وتصنٌعها لدى الغٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره االجهزه 

توزٌع وتسوٌك وتسجٌل ، عن تجاره و 33641برلم  21131111،لٌدت فى  51111.111الطبٌه وتصدٌرها   ،رأس مالها   

االدوٌه والمكمالت الغذائٌه والمستحضرات الطبٌه والتجمٌل واالمصال واللماحات والمستلزمات الطبٌه لها وللغٌر وتصنٌعها لدى 

الغٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره االجهزه الطبٌه وتصدٌرها ، بجهة : منطمه االستاد شارع جعٌصه متفرع من شارع البندارى 

 طنطا --/ عالء ٌوسف ٌوسف الحبشى بملن/

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    25243احمد دمحم على عارف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 عتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    32221محمود شلبى احمد المزمللى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لى رحمه هللا تعالىلوفاه التاجر ا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    32221محمود شلبى احمد المزملى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لوفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى



 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 محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    26242معتز مرزوق عبد الفتاح دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    22136ابانوب رمسٌس عبده رزق سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    25561 سالم عبد الواحد احمد البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 6

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    34311احمد ابو الفتوح عطٌه دمحم حوٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    31634فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم امٌن ٌحٌى امٌن رضوان  ،  تاجر    - 2

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131113، وفى تارٌخ    11336سعاد دمحم حسٌن المٌهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131114، وفى تارٌخ    31112دمحم مكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دالٌا حسن عبد الحلٌم   - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131114، وفى تارٌخ    16613دمحم السٌد احمد الشعشاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131114، وفى تارٌخ    22231ابراهٌم دمحم عبد الحلٌم حالوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131114، وفى تارٌخ    15515ماهر دمحم دمحم مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 التجاره نهائٌااعتزاله 

تم محو/شطب    21131114، وفى تارٌخ    23536احمد عبد الرحمن دمحم شولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

شطب السجل  تم محو/   21131114، وفى تارٌخ    2466دمحم دمحم مرشدي السٌد سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    33226رضا دمحم عبده خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    16413على محمود المرسى حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    32324نجوى على بدوى سعدون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111ى تارٌخ ، وف   26252دمحم محمود ٌوسف احمد النجومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    32321دمحم محمود مصطفى عزال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    14622رلم : عاطف دمحم عبدهللا عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 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 محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    26233فاطمه محمود دمحم العكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    24211حسن محمود حسن شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131112، وفى تارٌخ    32221عبد الفتاح ابو النجا عبد الفتاح ابو النجا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لسجل  اعتزاله التجاره نهائٌامحو/شطب ا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    24253دمحم السعٌد احمد الحبشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    4226دمحم عوض الطنطاوي دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    4226دمحم عوض الطنطاوى طبٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112تارٌخ ، وفى    21351المرسى سماره المرسى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    13552رشا نبٌل على الشناوى الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    21636م : صالح سالم الششتاوى صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 31

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    1614مدحت شولً حنا مجلً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21131113، وفى تارٌخ    4116ه برلم : دمحم احمد على ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 32

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    21331نشات عبد الوهاب دمحم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131113، وفى تارٌخ    32443فرد  ،  سبك لٌده برلم : رضا زكرٌا ابراهٌم غٌط  ،  تاجر    - 34

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131113، وفى تارٌخ    1121محمود مصطفى احمد محمود البطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131113، وفى تارٌخ    34112سٌد المسٌري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هبه مجدي ال   - 36

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131113، وفى تارٌخ    36316احمد عبدالرحمن دمحم جامع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131113، وفى تارٌخ    33532جٌهان متولى عبد الرحمن الشٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    14131احمد دمحم عبدالممصود عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 اعتزاله التجاره نهائٌا  السجل



 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 محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    33115سعٌد متى ٌونان جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 اعتزاله التجاره نهائٌا

م محو/شطب السجل  ت   21131111، وفى تارٌخ    31312رامى دمحم دمحم احمد الدلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    31121تامر ابراهٌم حسٌن بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111تارٌخ ، وفى    24413رمضان عبد الكرٌم احمد عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    21131ابراهٌم سعد ابراهٌم الفرخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    33235لم : اسامه محمود البٌومى سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 45

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    32154دمحم عبد الغفار احمد الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    16243اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : موسى عبد الهادى فرج الشامى  ،  ت   - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131111، وفى تارٌخ    21411احمد محمود محمود عبدالحمٌد حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131111، وفى تارٌخ    21233رافت عباس اسماعٌل شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عباس    - 43

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    15613احمد ابراهٌم عبد هللا المرحومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 التجاره نهائٌا السجل  اعتزاله

تم    21131111، وفى تارٌخ    31114حلمى عبد الرازق عبد العزٌز شمس الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111، وفى تارٌخ    22634ابراهٌم عٌسوى للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131111، وفى تارٌخ    34122محمود رمضان نجٌد مهران هدهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 زاله التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  اعت

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    34532السٌد سعٌد رمضان  الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

شطب السجل  تم محو/   21131111، وفى تارٌخ    22411كرم السٌد خلٌل فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131114، وفى تارٌخ    36132نصرة دمحم بركات دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131114، وفى تارٌخ    34143المرسً على ٌحًٌ الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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 محو/شطب السجل     21131114، وفى تارٌخ    12443صباح حسٌن احمد هنداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131114ٌخ ، وفى تار   33311دمحم احمد دمحم مناع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131114، وفى تارٌخ    2233ابراهٌم عبد الرحمن المعداوي عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131115، وفى تارٌخ    6412ك لٌده برلم : هانى احمد عبدالغنى المشد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 61

 اعتزاله التجار نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131115، وفى تارٌخ    34263شرٌف دمحم احمد عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131115، وفى تارٌخ    25531ه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام السٌد عبد الرازق ابو موت   - 63

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131115، وفى تارٌخ    25332عماد عبد النافع احمد مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131115، وفى تارٌخ    34311عبدالفتاح ابراهٌم عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم   - 65

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131116، وفى تارٌخ    13532محمود عبدالمنعم سٌف على زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 تجاره نهائٌاالسجل  اعتزاله ال

تم محو/شطب    21131116، وفى تارٌخ    36362مٌنا عادل رضا مٌنا مسٌحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  الغاء هذا الفرع بموجب طلب تاشٌر

تم    21131116، وفى تارٌخ    34143السٌد احمد السٌد بلتاجى عبد الداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21131116، وفى تارٌخ    13114دمحم على دمحم ربٌع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131111تارٌخ  ، وفى   21563هناوه صالح دمحم مخٌمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    32322تامر رضوان عبدالحمٌد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    23213ه برلم : تامر السٌد سعٌد حامد ٌاسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    22516احمد دمحم سٌد احمد بصٌله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    11136د  ،  سبك لٌده برلم : على دمحم احمد رمضان  ،  تاجر فر   - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131112، وفى تارٌخ    33211حمدى دمحم ابراهٌم البلماسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 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    21131112، وفى تارٌخ    26241رضوان حتاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ناهد عبد السالم    - 16

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131112، وفى تارٌخ    21335شرٌف كمال عبد الفتاح السٌد مهدٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 هائٌامحو/شطب السجل  اعتزاله التجاره ن

تم محو/شطب    21131121، وفى تارٌخ    1312محمود سامى ٌوسف دمحم عمارة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21131121، وفى تارٌخ    6125االشمر للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 لتجاره نهائٌاا

تم محو/شطب السجل     21131121، وفى تارٌخ    36336احمد مصطفى احمد عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131121، وفى تارٌخ    21121طارق احمد دمحم لٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131122، وفى تارٌخ    13115دمحم طلعت دمحم ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 نهائٌا اعتزاله التجاره

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    6124دمحم الشحات السٌد فرج بدران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    31126مصطفى عباس رٌاض السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 اعتزاله التجاره نهائٌا  السجل

تم محو/شطب السجل  اعتزالة    21131122، وفى تارٌخ    32633زٌاده كافٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    33115دسولى صبرى الدسولى راضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 لسجل  اعتزاله التجاره نهائٌاا

تم محو/شطب السجل     21131122، وفى تارٌخ    23315سامح احمد بسٌونى النمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131124، وفى تارٌخ    33616اٌمن دمحم عبد هللا خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131124، وفى تارٌخ    26416عبد الرازق بدٌر عبد الرازق برٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    21131124، وفى تارٌخ    36211رلم : رمضان طه بلتاجى ابو زهره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 31

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131125، وفى تارٌخ    31352عالء السٌد عبدالحمٌد لنصوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21131125، وفى تارٌخ    35523سبك لٌده برلم : خطاب للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،     - 32

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131125، وفى تارٌخ    33213امانى محمود فاٌك ابو الفتوح دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21131125، وفى تارٌخ    32262لحو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامح فتحى دمحم ا   - 34

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    3312جمال عبدالغفار ابراهٌم فرج هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    33422امٌر ماجد حسٌن عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131122، وفى تارٌخ    331نجدة صابر ابراهٌم لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اره نهائٌااعتزاله التج

تم محو/شطب السجل     21131122، وفى تارٌخ    32111احمد ابراهٌم دمحم حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131122، وفى تارٌخ    35216سمٌر اسماعٌل على اسماعٌل الخنٌذى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 /شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌامحو

تم محو/شطب    21131122، وفى تارٌخ    31112دمحم مرشدى دمحم مرشدي عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131123، وفى تارٌخ    22242ضٌاء الدٌن فرج احمد احمد الشامى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131123، وفى تارٌخ    23144مغسله ابو عوف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21131123تارٌخ  ، وفى   31633الماضى فون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131123، وفى تارٌخ    32123محمود فتحى صدٌك جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131123، وفى تارٌخ    13145: ٌوسف سٌد احمد احمد وكون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 115

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    21643دمحم احمد على عبد ربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    15122ك لٌده برلم : خالد دمحم دمحم خٌتى  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 111

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    26621سعاد عبد الستار احمد زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    6211،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   مٌخائٌل عزٌز مسٌحه حنا   - 113

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    24363طه دمحم احمد دمحم سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21131131، وفى تارٌخ    23131محروس عبد الجواد دمحم ابو ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    13332اسماعٌل عبدالرسول لطب على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 جل  اعتزاله التجاره نهائٌاالس

تم    21131131، وفى تارٌخ    5451محمود دمحم عبدالفتاح زكى الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131ٌخ ، وفى تار   5111دمحم عبدالحكٌم دمحم العمرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    21233ٌحى فتوح عبد المادر بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    1341ه برلم : السٌد علً رمضان عجوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 116

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21131131، وفى تارٌخ    12146اٌمن صبحى دمحم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    25213رد  ،  سبك لٌده برلم : فوزى حمدٌنو برسوم ٌعموب  ،  تاجر ف   - 112

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    32211هشام على عبد الجواد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    3554ابوحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ناهد معوض منصور    - 121

 السجل  اعتزاله التجاره بهذا المحل

تم محو/شطب    21131131، وفى تارٌخ    24232زٌدان لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   34331دمحم عزت احمد عز العرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21131111وفً تارٌخ ،   11312اده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى دمحم دمحم زٌ -  2

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   22535على ابو الفتوح على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   15111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   1116دمحم دمحم ابراهٌم خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   11543فرد ،، سبك لٌده برلم  صالح سمٌرصابر فنجر  تاجر -  5

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21131112وفً تارٌخ ،   12245دمحم عبدالوهاب عبدالحمٌد الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   311111.111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   6343دمحم عبدالنبً عبدهللا موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   23311داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  سناء عثمان سٌف دمحم -  2

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس تم تعدٌل ر  21131113وفً تارٌخ ،   33231نادٌه زٌنهم احمد ابو العنٌن شمس الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131113وفً تارٌخ ،   32134عادل عبد هللا العٌسوى الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   52111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   12643سامح على السٌد حوام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  21131113وفً تارٌخ ،   31151دمحم خلٌل خلٌل خاطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   12121الجمل لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   12121دمحم حسنى دمحم الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   21551محمود اسماعٌل محمود عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   1122دمحم فرحات عنتر خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 ه جنٌ  25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   34142صبري مغازى دمحم الشاذلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   33415خضره اسماعٌل حسٌن اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   31112كرٌم سعٌد عبد الوهاب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   12111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131112وفً تارٌخ ،   24213اٌمن مسعد عبد الحمٌد غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112 وفً تارٌخ ،  15526شرٌف فوزى فتحى حلٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   11353لبٌبه دمحم غازى منسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21131113وفً تارٌخ ،   23225وفاء سعد عبد الحمٌد ابراهٌم شنٌشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113خ ، وفً تارٌ  21511حسن نعٌم دمحم عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131113وفً تارٌخ ،   34356مكتب جنه لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   51111.111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   34356جالل دمحم عبد اللطٌف جنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113ً تارٌخ ، وف  23136خالد فتحى دمحم العنانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131113وفً تارٌخ ،   33512الفمى للتجاره المٌكانٌكٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   31111.111ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   33246هناء ٌوسف دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   33233عبٌر دمحم دمحم عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   22652السٌد عوض هللا الٌمانى حلٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   31242حنان السٌد محمود على الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131111وفً تارٌخ ،   6546سبك لٌده برلم ابراهٌم اسامه ابراهٌم كرٌم  تاجر فرد ،،  -  33

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   21243السٌد عطٌه السٌد عطٌه عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   5341دمحم ناجى ٌوسف عطٌه النحراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   5123ر فرد ،، سبك لٌده برلم سامح سعد عبدالمعطً جمٌل  تاج -  36

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131114وفً تارٌخ ،   6613دمحم حلمً مصطفً دمحم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   35111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131114وفً تارٌخ ،   3362اشرف عبدربه على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131115وفً تارٌخ ،   26553فرد ،، سبك لٌده برلم الجز لمطع غٌار السٌارات  تاجر  -  33

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131115وفً تارٌخ ،   31144احمد عبدالستار اسماعٌل بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   311111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131115وفً تارٌخ ،   11252ٌاسمٌن سامى عبدهللا خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21131115وفً تارٌخ ،   1631لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عصام الدٌن ابراهٌم دمحم -  42

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131115وفً تارٌخ ،   14412ولٌد دمحم دمحم سرحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131116وفً تارٌخ ،   35214عبد الحمٌد السٌد دمحم الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131116وفً تارٌخ ،   2545عبدالبالً دمحم رحٌم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

  جنٌه  51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131116وفً تارٌخ ،   5215سحر عبدالسالم دمحم عجور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   33666احمد عبد الوهاب عبد الفتاح صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   1311سعٌد سعدالدٌن عامر الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   33631نهى عبد العزٌز احمد سحلوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111فً تارٌخ ، و  12123عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح خٌشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1151111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   11144سمٌر دمحم عبدالفتاح همام العزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   25111.111بح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21131111وفً تارٌخ ،   21243السٌد عطٌه السٌد عطٌه عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   43111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131112وفً تارٌخ ،   2111لٌده برلم سمٌر طلعت المنسى المنسى بدر  تاجر فرد ،، سبك  -  53

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131112وفً تارٌخ ،   23153محمود السٌد عبد المحسن عجٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5111111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   26122حسام نظمى دمحم الحمزاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   31114ك لٌده برلم هبه دمحم فهٌم عطٌه  تاجر فرد ،، سب -  56

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   611كامٌلٌا دمحم دمحم السحٌمً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1111111.111س المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21131112وفً تارٌخ ،   36353سمٌر لتجاره المالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131112وفً تارٌخ ،   21661، سبك لٌده برلم امال حسنى مترى عازر  تاجر فرد ، -  53

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21131121وفً تارٌخ ،   32132اٌمن عبدالمنعم عبدالممصود رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   12111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131121وفً تارٌخ ،   31226صٌدلٌه د/ منال احمد غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131121وفً تارٌخ ،   165غربً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن شحاته حسٌنً راضً الم -  62

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21131122وفً تارٌخ ،   31112على ابو العال عبد المادر ابو العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   411111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131122وفً تارٌخ ،   2222محمود سامى ٌوسف دمحم عمارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131122وفً تارٌخ ،   31235سعٌد دمحم سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  شرٌف -  65

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21131122وفً تارٌخ ،   21323عبد العزٌز دمحم احمد عبد العزٌز طاٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   21111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131124وفً تارٌخ ،   12354دمحم عبد المنعم سالم فرحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 نٌه ج  51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131124وفً تارٌخ ،   22154االمٌر سلٌم رمضان العزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21131124تارٌخ ،  وفً  32312وحٌد دمحم فهٌم عبداللطٌف شهاب الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131124وفً تارٌخ ،   13126وفاء كمال عبد البارى عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21131124وفً تارٌخ ،   13134جمال راغب سٌد احمد الخشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21131124وفً تارٌخ ،   33134كٌرلس بهجت صلٌب جرجس ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   41111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131125، وفً تارٌخ   33121دمحم فتحً عبد الحمٌد النعناعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   351111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131125وفً تارٌخ ،   6621مدكور عبدالفتاح مدكور دمحم مدكور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   45111.111له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21131125وفً تارٌخ ،   12664هشام ٌاسٌن احمد عٌد زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131125وفً تارٌخ ،   12664هشام ٌاسٌن احمد عٌد زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131122وفً تارٌخ ،   26114وائل سعٌد شبل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21131122وفً تارٌخ ،   2244ولٌد محمود عشماوى دمحم الرخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131122وفً تارٌخ ،   32266صٌدلٌه د/ صالح دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131122وفً تارٌخ ،   21131والء السٌد ابو المكارم ضبش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111ح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   21131122وفً تارٌخ ،   33231احمد سمٌر الدمحمى الخنٌزى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131122وفً تارٌخ ،   33635المغربى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21131123وفً تارٌخ ،   15631صٌدلٌه د/ ابراهٌم مصطفى ابراهٌم لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131123وفً تارٌخ ،   3514دمحم احمد فتحً الوكٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131131وفً تارٌخ ،   3341، سبك لٌده برلم اشرف محمود عبدالعظٌم الدحدٌحً  تاجر فرد ، -  25

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131131وفً تارٌخ ،   21264حامد دمحم عادل حامد الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   11111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   22231الذهبى للتنمٌه الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   22231رد ،، سبك لٌده برلم الذهبى لتجاره المبٌدات  تاجر ف -  22

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   31234احمد كامل انٌس زكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   51111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21131131وفً تارٌخ ،   1215جمال محمود احمد عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21131131وفً تارٌخ ،   32512فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم ابراهٌم فرج السٌد العربى  تاجر -  31

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21131131وفً تارٌخ ،   6156حاتم فتحً شعبان ابراهٌم زٌن الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف 

تم تعدٌل رأس المال ,   21131131وفً تارٌخ ،   31214غلوش لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

   ــــــــــــــــــــــ  

 العنوان    
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 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 تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  26226دمحم عادل احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // عادل احمد دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  23215ده برلم    هناء حسٌن عواد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  2

بملن // خالد ابراهٌم فرج  --الماهره -الزٌتون  -االمٌرٌه -مدٌنه االحالم -شارع ادرٌس اسماعٌل 5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه 

 عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33543رلم    شرٌهان حمدى اسماعٌل دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  3

 بملن // عبدالرسول ابراهٌم زٌن الدٌن--مركز طنطا  -وصف الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  11164احمد شولى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  11164احمد شولى لصناعة الفٌبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 جدالـتأشٌر:   ، ال ٌو

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33166اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن // دمحم لطفى محمود ابراهٌم فهٌم--السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، خلف مدرسه السنطه الثانوٌه الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33166تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، -  1

وتصدٌر االدوات  -6من المجموعه  36والفمره  13وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بملن // ابراهٌم عبدالعزٌز عطٌه الشربٌنى-ه السنط -بناحٌه ش محمود مسلم متفرع من ترعه المرشٌه -الكهربائٌه والنجف 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33166اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

نطه الثانوٌه بناحٌه خلف مدرسه الس -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه تصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌه 

 بملن // دمحم لطفى محمود ابراهٌم فهٌم-السنطه -الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33544زٌن العابدٌن عبدالمادر احمد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 دالفتاح البشبٌشىبملن // عبدالمادر احمد عب --مركز سمنود  -وصف الـتأشٌر:   ، بنا ابو صٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33561صالح نصر الرٌحانى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --مركز السنطه بملن// اسماعٌل حسٌن دمحم البردخٌنى  --الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33561لم    عادل دمحم نجٌب عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  11

 --مركز بسٌون بملن// دمحم نجٌب دمحم عبد البر  --الـتأشٌر:   ، كتامه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33551رامز ابراهٌم ابو الٌزٌد ابو اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 طنطا  --شارع مصطفى عبد العزٌز بملن// كمال عبد الوهاب دمحم على  1 وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33556الحوتى لتجاره االدوات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  --وتى مركز المحله الكبرى بملن// كمال عبد السمٌع ٌوسف الح --وصف الـتأشٌر:   ، عٌاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  4432جمال نبوى محرم الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن//المنشاوى دمحم سالم ابو عجور --م سمنود  -ابو صٌر  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33552برلم    سعد دمحم سعد التهامى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم سعد التهامى غنٌم  --الـتأشٌر:   ، منٌه ابٌار 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  14613نادر بركات عبدالغنى عبدالسالم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 --أشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// صالح عبد الوهاب دمحم شاهٌن وصف الـت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33552سمٌر دمحم احمد عبد المعطى البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --مركز زفتى بملن// محمود عبد الغفار محمود نحله  --وصف الـتأشٌر:   ، حانوت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33553حسٌن حسٌن دمحم شره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع بملن// مرفت زٌن العابدٌن حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112 وفً تارٌخ 33545احمد رفعت رفاعى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن // رفعت رفاعى دمحم عبدهللا--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33551معرض المصرى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  --الزٌات بملن// احمد السٌد عبد الحمٌد المصرى  مركز كفر --وصف الـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33553احمد مصطفى على ابو النٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مركز السنطه بملن// احمد مصطفى على ابو النٌل  --الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33546 ابو عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه بسٌونى دمحم -  22

  --مركز طنطا بملن// محمود مبرون على رمضان  --الـتأشٌر:   ، شمرف 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21131112وفً تارٌخ  33555احمد السٌد رمضان طٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بسٌون  --الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد مصطفى الشٌخ على بملن// سعٌده فهمى عبد المعطى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131112وفً تارٌخ  33551احمد السٌد دمحم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 كفر الزٌات  --الدٌن شارع الحاج سلٌم من الجٌش بملن// مى ٌاسٌن شرف  122، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33541صباح ابراهٌم رمضان مغٌزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع الحلمه بملن// على حسن على الدرس 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33543برلم     شٌماء عبد الفتاح احمد الخلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  26

 --مركز طنطا بملن// عصام دمحم دمحم المواس  --وصف الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  11543صالح سمٌرصابر فنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  --مركز سمنود بملن// سمٌر صابر المرسى فنجر  --له بنا ابو صٌر الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33542نورا دمحم السعٌد النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز لطور بملن// عٌد رمضان عٌد جمعه الصعٌدى  --الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33554مادر خلٌفه الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ال -  23

 --مركز بسٌون بملن// عبد المادر خلٌفه الدٌهى  --الـتأشٌر:   ، الفرستك 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21131113وفً تارٌخ  33562عمرو مسعد ابراهٌم ابو هٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --مركز سمنود بملن// صباح دمحم عبد الحمٌد البٌعه  --الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  6343دمحم عبدالنبً عبدهللا موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 طنطا --دمحم عبد النبى عبد هللا موسى  شارع دمحم خلف من المعاهده بملن// 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  6343دمحم عبدالنبً عبدهللا موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، الٌــــــوجـــــد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21131113وفً تارٌخ  33515البدرى سبورت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 طنطا  --بملن/ عالء ابراهٌم على البدرى  111شارع البورصه حاره 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33561حماده محمود حامد الصاوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 --مركز كفر الزٌات بملن// محمود حامد الصاوى السٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، مشله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33511فاطمه حسٌن على احمد عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --عبد الحلٌم محمود عبد الحمٌد لابٌل  مركز السنطه بملن// --الـتأشٌر:   ، الروضه 

تم تعدٌل العنوان  21131113وفً تارٌخ  33231نادٌه زٌنهم احمد ابو العنٌن شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 --, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// اٌمان احمد عبد هللا شمس الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33562مد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم اح -  31

  --مركز زفتى بملن// احمد عبد هللا السٌد عبد البالى  --الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33563ٌحٌى الدمحمى الششتاوى روٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --مركز سمنود بملن// الدمحمى الششتاوى روٌش  --الـتأشٌر:   ، ابو صٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33511دمحم فتحى فتحى دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  --دمحم دنٌا مركز زفتى بملن// فتحى فتحى  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  22166سامح احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// حامد فراج على الحصرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113ارٌخ وفً ت 33516بسٌونى احمد حلمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  --مركز لطور بملن// عبد النبى دمحم عبد الرحمن فوده  --الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  6343دمحم عبد النبى عبدهللا موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 طنطا  --شارع دمحم خلف من شارع المعاهده بملن/ دمحم عبد النبى عبد هللا موسى  5بجعله  الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33566دمحم حسنٌن عبد الموى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

  -- مركز زفتى بملن// اسالم دمحم حسنٌن سالم --الـتأشٌر:   ، فرسٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33512عبد الرحمن حسٌن دمحم مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لطور  --وصف الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن// ام اسماعٌل اسماعٌل عمر حبش وابراهٌم رشوان ابو العال 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131113وفً تارٌخ  33514ٌده برلم    دمحم اٌمن دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ل -  45

  --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن دمحم ناصف  --، محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  14144نصر احمد السٌد على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  --مركز السنطه بملن// سعدٌه عبد الوهاب دمحم هجرس  --، تعدٌل العنوان بجعله مسهله الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33513عمرو دمحم امٌن ابو زٌد الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 طنطا  --امٌن ابو زٌد  وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمٌل خلف مصنع السرنجات بملن// ورثه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33563احمد ابو العزم احمد سكران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  --مركز السنطه بملن// عالء الدٌن السٌد دمحم سلٌمان  --وصف الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33565،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود دمحم الخولى ، تاجر فرد  -  43

 --مركز طنطا بملن// اكرامى محمود دمحم الخولى  --الـتأشٌر:   ، شمرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33564حازم ٌحٌى احمد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 --مركز زفتى بملن// هٌثم ٌحٌى احمد غطاس  --دبسط الـتأشٌر:   ، سن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33522احمد فتحى السٌد ابو رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 --مركز لطور بملن// نجوى شلبى ابو طالب ابو طالب  --الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131114وفً تارٌخ  33512تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رائد دمحم ناصف طه ، -  52

 --مركز المحله الكبرى بملن// افراج ابراهٌم منصور الوكٌل  --، طرٌنه 



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21131114وفً تارٌخ  33531سعٌد محمود دمحم عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 --مركز بسٌون بملن// نورهان سعٌد محمود عبد المولى  --الـتأشٌر:   ، الفرستك 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33526سنٌه سعد عبد الرؤف ابو زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 -- مركز لطور بملن// فتحٌه دمحم بركات --وصف الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33521على على على السٌد على ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  --مركز زفتى بملن// على السٌد عباس  --وصف الـتأشٌر:   ، سندبسط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33521عمرو فتحى دمحم ابو لبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 --مركز بسٌون بملن// ٌسرى مصطفى الجندى  --الـتأشٌر:   ، كتامه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -المنٌا  -بندر المنٌا بملن// عمرو بهاء الدٌن على  -حسٌن  شارع طه 14وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه 

 --ونشاطه تجاره مالبس جاهزه واحذٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33513السعٌد ابراهٌم السعٌد الداعورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  --احمد دمحم سعد مركز لطور بملن// اٌمان  --وصف الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33521احمد شعبان هاشم الهلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 --مركز طنطا بملن// شعبان هاشم شعبان الهلبى  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21131114وفً تارٌخ  33523الحجازى للبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 طنطا  --شارع حسان بن ثابت بملن// اٌهاب سعد دمحم الحجازى  3عمار رلم 

تم تعدٌل  21131114وفً تارٌخ  33522عبد الرحمن عبد الرحمن حامد احمد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد الرحمن حامد احمد مطر  --، سندبسط   العنوان , وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33524سالمه دمحم احمد االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 --مركز المحله الكبرى بملن// سالمه دمحم احمد االعرج  --الـتأشٌر:   ، محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33523نرجس عوض محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 --مركز زفتى بملن// على على على السٌد  --الـتأشٌر:   ، سندبسط 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21131114وفً تارٌخ  33525خالد حمدى عبد الحمٌد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  --مركز زفتى بملن// حمدى عبد الحمٌد صابر  --الـتأشٌر:   ، كفر ششتا 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33511سمٌحه دمحم الحفنى المصلحى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 --براهٌم دمحم هاشم مركز السنطه بملن// فوزى ا --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33531السٌد عبد المنعم محسن طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 طنطا  --سٌجر بملن// عبد الحكٌم دمحم على الشاطر  -شارع مسجد لباء  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  23136جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحٌى محمود دمحم اسماعٌل اللٌثى ، تا -  61

 --مركز طنطا بملن//  فادى خفاجى السٌد احمد خفاجى  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله نفٌا 

تم تعدٌل  21131111 وفً تارٌخ 33533عمرو زغلول عبد الظاهر عباس عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  --مركز لطور بملن// نسٌمه عبد الرحمن راضى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33615جالل احمد جالل احمد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 طنطا  --بملن// شعبان عبد الرحمن مصطفى البدراوى  شارع ٌوسف الصدٌك مع طه الحكٌم 43الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33614احمد عالء دمحم دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  --مركز السنطه بملن// اسماعٌل دمحم دمحم ناصف  --الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33616السٌد دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان سعد هللا  -  11

  --مركز السنطه بملن// سكر دمحم عبد هللا منتصر  --الـتأشٌر:   ، مسهله 

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  33611نشوى عبد السالم السٌد عبد الرحمن محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 طنطا  --شارع درب المالح بملن// هناء عبد السالم السٌد محسن  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33531مصطفى سلٌم موسى سعسع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 طنطا  --ن بملن// تامر عادل سعد الكومى شارع بن الفارض من غٌاث الدٌ 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33536دمحم صالح المطب ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  --مركز طنطا بملن// صالح المطب ابراهٌم ناجى  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33532اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌهان متولى عبد الرحمن الشٌن ، ت -  15

 --مركز زفتى بملن// عطٌه دمحم عطٌه الحجر  --وصف الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33533ٌاسر ناجح زكى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 طنطا  --برج الروضه بملن// عبد الناصر عبد الرؤف الخولى  -، اول طرٌك شوبر    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33611عبٌر ابراهٌم عبد الخالك لرطام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  --بد الحمٌد ابو العنٌن مركز لطور بملن// حمدى ع -العتوه المبلٌه  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبه جاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33612حنان كمال دمحم دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  --مركز المحله الكبرى بملن// على عثمان على الجمٌزى  --العامرٌه  -الـتأشٌر:   ، عزبه راتب 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33534خضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود محمود مصطفى ابو -  13

  --مركز السنطه بملن// صبحى حامد السٌد الصواف  --وصف الـتأشٌر:   ، شنراق 

ٌل العنوان , تم تعد 21131111وفً تارٌخ  33535رانٌا دمحم احمد عبد الرحمن الموشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 زفتى --شارع الجمهورٌه بملن// رشدى عطٌه فوده  22وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111وفً تارٌخ  33613عماد دمحم لطفى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  --لٌفه مركز السنطه بملن// دمحم لطفى دمحم مصطفى خ --، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33532فاتن ابراهٌم داود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  --مركز لطور بملن// ابراهٌم داود ابراهٌم داود  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33615  شرٌف حلمى مٌخائٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  23

 طنطا  --شارع البطراوٌشى بملن// مدحت شولى حنا  23الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33621عرفه دمحم السٌد البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

  --لطور بملن// فاطمه ٌوسف حمزه الجبالى  مركز --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33611دمحم عالء عز الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 طنطا  --شارع على مبارن بملن// سامى ابراهٌم احمد على  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33612اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه محمود ابراهٌم دمحم بكر ، ت -  26

 زفتى  --الـتأشٌر:   ، شارع عبد العزٌز لشاشه من سكه طنطا بملن// دمحم الدمحمى دمحم على عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33621احمد دمحم توفٌك الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 طنطا  --شارع سعد الشرلاوى حى الغفران بملن// دمحم توفٌك الجناٌنى  1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33611دمحم احمد حسن شعبان الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 كفر الزٌات  --// احمد حسن شعبان الفولى شارع السٌد جسرها بملن 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131112وفً تارٌخ  33613السجٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 --مركز لطور بملن// توفٌك السٌد السجٌنى  --، ابشواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131112وفً تارٌخ  33611لم    رامى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  31

 --مركز لطور بملن// عمرو حلمى عبد الحمٌد النعناعى  --، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33614احمد العرالى دمحم حواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --مركز سمنود بملن// رضا عبد الرازق دمحم عبد الرازق  --الـتأشٌر:   ، محله زٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112ً تارٌخ وف 33611محمود على سعٌد على سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لطور  --شارع الفرن االلى بملن// نبوٌه ابراهٌم زٌدان  -الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33616اٌمن دمحم عبد هللا خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  --مركز زفتى بملن// عبد الوهاب حامد عٌسى  --الـتأشٌر:   ، كفر ششتا 

تم تعدٌل  21131112وفً تارٌخ  33622محمود السٌد عبد السالم عبد الرؤف رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد عبد السالم عبد الرؤف رضوان  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33612سهٌر دمحم على عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --المحطه بملن// عبد المنعم السٌد ابراهٌم سالم  --مركز سمنود  --الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33613   عبد العلٌم نصر السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  36

 --مركز سمنود بملن// ماجده دمحم جبر نصار  --الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33613تامر محمود بسٌونى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 طنطا  --ابه مع السالم بملن// حسن دمحم فرٌج الـتأشٌر:   ، شارع رٌاض غر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131112وفً تارٌخ  33612بماله حسٌن ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --مركز بسٌون بملن// محمود حسٌن ابراهٌم صمر  --، كفر سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان  21131113وفً تارٌخ  23116ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغداد -  33

ونشاطه  -مركز كفر الزٌات بملن// عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى  --, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه ابٌج 

 --تورٌدات بٌض 

تم  21131113وفً تارٌخ  14226تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشحات صابر اسماعٌل ابراهٌم عوض الشرٌف ،  -  111

 --تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// نوره دمحم عبد العال الجزار 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21131113وفً تارٌخ  33626نادر صالح عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 كفر الزٌات  --برج اوسكار بملن// السٌد السٌد عبد الرحمن غٌط  -شارع عثمان بن عفان  11الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33625مبروكه رجب كامل عبٌد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  --كز بسٌون بملن// حسن جالل حسن الصعٌدى مر --وصف الـتأشٌر:   ، المضابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33631ناهد منصور دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  --مركز كفر الزٌات بملن// بسٌونى ابراهٌم نصر  --الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  23225ٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء سعد عبد الحمٌد ابراهٌم شن -  114

 بملن // لطب سٌد احمد ربٌع --م بسٌون   -وصف الـتأشٌر:   ، نعدل الى كتامه 



 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

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21131113وفً تارٌخ  33623دمحم عبد النبى دمحم هالل الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 زفتى --سكه دهتوره بملن// عبد النبى دمحم هالل الرخ  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21131113وفً تارٌخ  23116حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  --السٌد حسن البغدادى مركز كفر الزٌات بملن // عبد اللطٌف  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابٌج 

تم تعدٌل  21131113وفً تارٌخ  23116حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

ونشاطه  -مركز كفر الزٌات بملن// عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه ابٌج 

 --ٌارات ومواتٌر سٌارات وكبائن السٌارات وتجاره السٌارات استٌراد س

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33632محمود عبد المنعم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 طنطا  --العجٌزى بملن// مجدى دمحم احمد الشعراوى  -شارع نمٌر مع سكه تال  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  1631عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 --بسٌون  --ٌولٌو امام مدرسه صالح حتاته بملن// عادل ارباهٌم دمحم لاسم  23الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع 

 --المنزلٌه والكهربائٌه  ونشاطه مخزن لتجاره االدوات

تم تعدٌل  21131113وفً تارٌخ  13353احمد ابراهٌم عبدالفتاح مرسى السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 طنطا  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله اول الصاغه من السكه الجدٌده بملن// فوزٌه عبد الحمٌد دمحم الشٌتى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  1631عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بسٌون  --امام مدرسه صالح حتاته بملن / عادل ابراهٌم دمحم لاسم  -ٌولٌو  23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33622سبك لٌده برلم     ابراهٌم نجاح الغرٌب ابو الشباٌن ، تاجر فرد ،  -  112

  --مركز لطور بملن// نجاح الغرٌب ابو الشباٌن  --وصف الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131113وفً تارٌخ  33631نهى عبد العزٌز احمد سحلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  --مركز طنطا بملن// صادق عبد الحلٌم صادق زٌنه  --شٌر:   ، شبشٌر الحصه وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33624دمحم عبد الحمٌد دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 -ه الكبرى المحل --الـتأشٌر:   ، شارع الداٌر الناحٌه بملن/ صالح على سالم على حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131113وفً تارٌخ  33621دمحم السٌد دمحم الغبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  --مركز سمنود بملن// السٌد دمحم احمد الغبارى  --الـتأشٌر:   ، مجول 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111تارٌخ وفً  3612سند سند دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  --مركز سمنود بملن// بسمه على دمحم نوار  --، تعدٌل العنوان بجعله الراهبٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33633النجار للزٌوت والشحومات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  --مركز كفر الزٌات بملن// رضا محمود مصطفى كٌره  --الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33642سامٌه عبد الحمٌد دمحم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  --مركز زفتى بملن// ٌسرى عبد العزٌز سالمه الشوربجى  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع سرحان المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111وفً تارٌخ  33643على السٌد على لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 زفتى  --شارع سعد زغلول بملن// دمحم اشرف سمٌر السعٌد طباله  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33636احمد زكى احمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  --مركز كفال الزٌات بملن// دمحم حمدى العٌسوى رحاب  --الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  33634   عبد الحلٌم مسعد الغرٌب حسن البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  121

 --مركز لطور بملن// سنٌوره سمٌر فرج زٌدان  --محله مسٌر  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبه غربى 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  32155كامل كامل فرج موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --مركز السنطه بملن// كامل كامل فرج موسى  --العنوان بجعله المنشاه الجدٌده  الـتأشٌر:   ، تعدٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  36114مصطفى على مصطفى االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// السٌد مصطفى على االلرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131111وفً تارٌخ  33635المغربى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 زفتى  --بملن// جماالت دمحم رزق الهوارى  --، كوبرى العشره 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33631رمضان رافت حسٌن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، حاره ابو حسٌن بملن// اٌهاب دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33641دمحم محمود السٌد احمد حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 --دمحم عبد العال رضوان  مركز طنطا بملن// ابراهٌم --الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه  

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  33632عبد المادر عبد العزٌز عبد المادر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  --مركز زفتى بملن// عبد الحمٌد شفٌك عوض سلٌمه  --سنبو الكبرى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33633ى ابراهٌم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق مصطف -  122

  --مركز طنطا بملن// دمحم مصطفى ابراهٌم الخطٌب  --وصف الـتأشٌر:   ، نفٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  31242حنان السٌد محمود على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 طنطا  --بملن// عبد هللا محسن عزوز الكٌالنى  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع طه الحكٌم مع حاره بهنسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33646ولٌد سعد ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  --مركز بسٌون بملن// مسعد سعد ابراهٌم عالم  --امه الـتأشٌر:   ، كت

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33645ٌوسف مبرون ٌوسف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 --مركز لطور بملن // مبرون ٌوسف الكومى  --وصف الـتأشٌر:   ، صرد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33642جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم على المصلحى الموافى ، تا -  132

  --مركز السنطه بملن// على المصلحى على الموافى  --الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21131111وفً تارٌخ  3312ولٌد دمحم عبدالمادر مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

  --مركز السنطه بملن// اٌهاب صالح المزٌن  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / المنشاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33653شعبان بسٌونى درباله ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  --ٌات بملن// عمار صبحى بسٌونى درباله بوالٌه والده مركز كفر الز --وصف الـتأشٌر:   ، ادشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33651دمحم احمد عبد العزٌز سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لطور  -الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن// اٌهاب دمحم احمد سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33652سولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الحكٌم على الد -  136

  --مركز لطور بملن// عبد الحكٌم على الدسولى احمد  -الـتأشٌر:   ، عزبه الكوم 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21131111وفً تارٌخ  33643دمحم عبد الغفار احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

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

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33651اٌمان محمود ابراهٌم على دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 -كفر الزٌات  --ملن// احمد مبرون طلبه وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش ب

تم تعدٌل العنوان  21131111وفً تارٌخ  33641مكتب الحداد لنمل البضائع بالسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 طنطا  --شارع رشدى بملن// دمحم دمحم مندى دمحم الشافعى  65, وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33644صور تحفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امال على ابراهٌم من -  141

  --مركز سمنود بملن// اشرف دمحم عطٌه لربه  --وصف الـتأشٌر:   ، العزٌزٌه 

تعدٌل العنوان ,  تم 21131114وفً تارٌخ  33664عبد المنعم احمد عبد المنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 كفر الزٌات  --شارع ابراهٌم واصل بملن// مٌنا سٌمون فرج سٌداروس  13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  25613احمد حسٌن توفٌك دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 --خلف بنزٌنه طاله بملن// انس عاطف عرابى  5و مركز طنطا الكٌل -الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه 

تم تعدٌل  21131114وفً تارٌخ  33656هادى احمد عبد العزٌز عبد المادر السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 طنطا  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش برج العاصمه بملن// سهام مصطفى عباس حمزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  25613د حسٌن توفٌك دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  144

 -خلف بنزٌنه طاله بملن// انس عاطف عرابى  5الكٌلو  -مركز طنطا  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شبشٌر الحصه 

 --ونشاطه مخزن لتجاره المواد الغذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33654دمحم عبد الفتاح عبد الفتاح حسن ملوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بسٌون  --ٌولٌو بملن// عمرو عبد الفتاح عبد الفتاح ملوه  23وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21131114وفً تارٌخ  33655بماله ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

  --مركز لطور بملن// دمحم لبٌب ابراهٌم عشوب  --بلتاج  -شارع الشهٌد احمد ابو رٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33663صٌدلٌه د/ اٌمان عبد الحكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

  --مركز زفتى بملن// نفٌسه رمضان دمحم حسن  --:   ، كفر حانوت الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21131114وفً تارٌخ  31131زٌان للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 -بنفس العنوان  --تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم حسنى على سلٌمان زٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  31131على حسنى على سلٌمان زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 -بنفس العنوان  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم حسنى على سلٌمان زٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33662احمد السعٌد رٌاض الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  --مركز طنطا بملن// دمحم السعٌد رٌاض فٌاض  --وصف الـتأشٌر:   ، الرملٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131114وفً تارٌخ  4513اكمل دمحم دمحم الشامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 --ملن// اكمل دمحم دمحم الشامى ، تعدٌل الملن بجعله ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33661السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 --مركز طنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  21131114وفً تارٌخ  33651سبك لٌده برلم    ابراهٌم مصطفى اسماعٌل شبانه ، تاجر فرد ،   -  153

  --مركز بسٌون بملن// وفاء شعبان على الدٌب  --وصف الـتأشٌر:   ، كوم النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33652ٌونس عوض ٌونس شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

  --مركز السنطه بملن// امباركه كمال المرسى الدٌن  --لمنشاه الكبرى الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33653وفاء الشناوى عوض عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 -مركز طنطا بملن// السٌد عبد العزٌز لندٌل  --الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  33661 سٌد احمد دمحم ابو زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  156

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع طه الحكٌم بملن// دمحم رافت عرفه السٌد 



 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 تعدٌل العنوان , وصف  21131114وفً تارٌخ  32115شرٌف على على الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المحله الكبرى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / منشٌه البكرى بجوار مصنع السجاعى شارع اللٌثى بملن// عادل همام محمود 

تم تعدٌل  21131115وفً تارٌخ  33665عبد هللا ٌحٌى ابو المعاطى جبر المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 زفتى  --نوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع البرعى متفرع من شارع فلسطٌن بملن// ٌحٌى ابو المعاطى جبر المصاص الع

تم تعدٌل العنوان ,  21131115وفً تارٌخ  33661شمس الدٌن لالدوات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 طنطا  --طب عبد الحمٌد محمود وصف الـتأشٌر:   ، امتداد شارع محب بملن // ل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  11113صٌدلٌه د/ دمحم جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 -بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عنتر عبد الشافى احمد عبد البر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131115وفً تارٌخ  31361جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم الجوهرى ، تا -  161

 --شارع سعد الدٌن من كفر عصام بجوار مدرسه االلباط بملن// خٌرى محمود سعد نصٌر  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 

تم تعدٌل  21131115وفً تارٌخ  31361ده برلم    الجوهرى الكسسوار ومستلزمات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  162

شارع سعد الدٌن من كفر عصام بجوار مدرسه االلباط بملن// خٌرى محمود  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا  --سعد نصٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21131115تارٌخ  وفً 33666احمد عبد الوهاب عبد الفتاح صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 --مركز السنطه بملن// عبد الفتاح عبد الوهاب عبد الفتاح صمر  --وصف الـتأشٌر:   ، البندره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131115وفً تارٌخ  31461الشاذلى لمود البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 --بنفس العنوان  --جعله بملن // مصطفى صالح مصطفى غٌط ، تعدٌل الملن ب

تم تعدٌل العنوان ,  21131115وفً تارٌخ  33662مها حسٌن مصطفى حسن عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  --مركز طنطا بملن// حماده فتح هللا ابو العنٌٌن لحٌف  --وصف الـتأشٌر:   ، شونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131116وفً تارٌخ  1151شافً حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزمً عبدال -  166

ونشاطه تصنٌع بالستٌن  --مركز طنطا بملن// عزمى عبد الشافى حسن الدٌب  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه دفره 

-- 

تم تعدٌل العنوان ,  21131116وفً تارٌخ  33611جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم فاروق عبد المجٌد الصباغ ، تا -  161

 --مركز لطور بملن// ماجده ابراهٌم دمحم معجوز  --وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21131116وفً تارٌخ  1151عزمى عبد الشافى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 --مركز طنطا بملن// عزمى عبد الشافى حسن الدٌب  --ـتأشٌر:   ، دفره وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  21131116وفً تارٌخ  1151عزمى عبد الشافى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 --ونشاطه مماوالت عامه  - مركز طنطا بملن// عبد الشافى حسن الدٌب --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه دفره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131116وفً تارٌخ  33663احمد صابر دمحم الدخاخنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز زفتى بملن// سلوى عبد البارى على مراد  --الـتأشٌر:   ، كفر الدغاٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21131116وفً تارٌخ  33611فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم توفٌك صدٌك السٌد ابو عالمه ، تاجر -  111

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم توفٌك صدٌك السٌد ابو عالمه  --وصف الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21131116وفً تارٌخ  36362مٌنا عادل رضا مٌنا مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 والتاشٌر بجعله الٌــــوجــــــد 2112/12/24فى  1223الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131116وفً تارٌخ  33612دمحم شمخ دمحم شمخ الزنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 طنطا  --/ دمحم محفوظ السٌد الزرلانى الـتأشٌر:   ، اخر المعاهده مع العروبه بملن/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33613رشاد فتحى احمد الهورٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --مركز زفتى بملن// اٌمن فتحى احمد الهورٌنى  --الـتأشٌر:   ، نهطاى 

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  21614بمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى ال -  115

 طنطا  --شارع حافظ وهبى بملن// حسن احمد حسن  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل  21131111خ وفً تارٌ 21614كرٌم عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 طنطا  --شارع النادى بملن// فاروق محمود احمد جوٌله  54العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان  21131111وفً تارٌخ  33614همت مصطفى دمحم مصطفى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز طنطا بملن// السٌد احمد مصطفى رمضان  --ود , وصف الـتأشٌر:   ، كفر مسع

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  33615عٌد عبد الحمٌد عبد المادر دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 --مركز السنطه بملن// لدرٌه عبد المادر  ابو العزم صمر  --وصف الـتأشٌر:   ، تطاى 

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  33611اٌمان جابر سٌد احمد البسٌونى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 --مركز كفر الزٌات بملن// حمٌده دمحم ابو الفتح احمد زعرٌه  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131111وفً تارٌخ  33616ك لٌده برلم    دمحم منجود صالح نوفل ، تاجر فرد ،  سب -  121

 --مركز طنطا بملن// منجود صالح منجود نوفل  -شونى  -الـتأشٌر:   ، كفر الجبالٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  32161احمد مجدى عبد الجواد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  --مركز السنطه بملن// سحر فتحى عبد المجٌد شاهٌن  --تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله كفر لرطام وصف الـ

تم تعدٌل  21131111وفً تارٌخ  21614كرٌم عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 طنطا  --شارع النادى بملن// فاروق محمود احمد ابو جوٌله  54العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  21131111وفً تارٌخ  11144سمٌر دمحم عبدالفتاح همام العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

ثان  --ن// هبه السٌد الدسولى عماره عشرٌن الدور علوى بمل -شارع كنسٌه االورام  42وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 المحله 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33621ولٌد مرعى محمود احمد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

  --مركز السنطه بملن// حالوتهم صبرى على ابو لٌله  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33211ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي دمحم ابراهٌم البلماس -  125

 -والتاشٌر بجعله الٌــــوجــــد 2113/4/2فى  2421الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112ٌخ وفً تار 33622فردوس عوض الحسٌنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 زفتى  --بملن// دمحم منصور دمحم الشرلاوى  -مدكور  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  25211على ابراهٌم عمر الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 كفر الزٌات  --ع االمام على بملن// سعٌد عبد اللطٌف دمحم شلبى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شار

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  33612صٌدلٌه د/ دمحم رفعت سلٌمان البواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --مركز طنطا بملن// ٌسرى احمد عبد المادر البواب  --وصف الـتأشٌر:   ، دمشٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  33621صٌدلٌه د/ احمد ابو نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  --مركز لطور بملن// بٌومى عبد العاطى بٌومى النجار  --الـتأشٌر:   ، كفر بلضم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131112وفً تارٌخ  5221اٌمن دمحم احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 --، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// اٌمن دمحم احمد شلبى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131112وفً تارٌخ  31151محمود  السٌد على المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

ونشاطه تورٌدات ادوات  --مركز زفتى بملن// دمحم السٌد على المرشدى  --ه الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شرشاب

 -مكتبٌه ومستلزمات مشارٌع ) شبكات صرف صحى ومحطات مٌاه وانشاءات مبانى ( 

تم تعدٌل العنوان  21131112وفً تارٌخ  33613على احمد عبد الستار فرج هللا رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 --مركز لطور بملن// رائد على احمد عبد الستار رسالن  --وصف الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك  ,

تم تعدٌل  21131112وفً تارٌخ  31151المرشدى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 --السٌد على المرشدى مركز زفتى بملن// دمحم  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل  21131112وفً تارٌخ  31151المرشدى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

ونشاطه تعبئه وتغلٌف  --مركز زفتى بملن// سٌد احمد ٌوسف  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر السنادٌه 

 --مبدات وبذور ومخصبات زراعٌه اسمده و

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  2111سمٌر طلعت المنسى المنسى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع نعمان االعصر منطمه االعمى الصناعٌه بملن// طلعت المنسى المنسى بدر 

 -الكبرى  المحله

تم تعدٌل العنوان ,  21131121وفً تارٌخ  33625حسٌن احمد عبد الرازق شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 طنطا  --شارع الفاتح بملن// بدر دمحم بدر الدٌن محمود صالح  42وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  21131121وفً تارٌخ  33632سبك لٌده برلم     سٌف الدٌن اشرف حسن على المرواش ، تاجر فرد ،  -  131

 طنطا --شارع الطوخى تماطع على مبارن بملن// مٌنا اسكندر عزٌز اسكندر  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21131121وفً تارٌخ  5113ولٌد ابراهٌم السٌد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

ونشاطه تجاره  -شارع مصر والسودان كامل الدور االول والثانى والثالث  116الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بناحٌه حدائك المبه 

  -مفروشات ومالبس وادوات منزلٌه وذلن لعدم اكتمال االجراءات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33626    محمود السٌد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  133

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد الحمٌد عبد السالم الصعٌدى  --الـتأشٌر:   ، كفر سنباط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33633عامر دمحم عبد الحكٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم عبد الحكٌم صالح  --، عٌاش   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33651دمحم احمد عبد العزٌز سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// لطفٌه صبحى ابراهٌم داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33623ى دمحم فهمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه فهم -  212

 --مركز السنطه بملن// / احمد احمد محمود لاسم  --الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان ,  21131121ارٌخ وفً ت 33634السٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 --مركز زفتى بملن/ عزت احمد احمد الشرلاوى  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل  21131121وفً تارٌخ  23155مؤسسه شٌماء للمراتب الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

ئٌسى اخر بناحٌه لوٌسنا السوق التجارى امام مجلس المدٌنه بسور مركز الشباب مدٌنه  العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل ر

  --ونشاطه تجاره سجاد وكلٌم ومفروشات -لوٌسنا بملن// عادل عبد اللطٌف الملشى 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21131121وفً تارٌخ  33635دمحم احمد ابراهٌم لاعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 طنطا  --شارع الهوارى بجوار كوبرى فاروق بملن // مصطفى العبد مصطفى لاعود 1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131121وفً تارٌخ  33624صٌدلٌه د/ دمحم دمحم اسماعٌل العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 --لسنطه بملن// رمضان دمحم عبد الوهاب الفمى مركز ا --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت غزال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21131121وفً تارٌخ  33631هناء السباعى عبد العاطً السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --مركز زفتى بملن// فكرى عثمان نصر االشمر  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر سنباط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33621بدوى دمحم بٌومى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --مركز لطور بملن// دمحم دمحم بٌومى الشٌخ  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121رٌخ وفً تا 33622دمحم الحسٌنى امام دلماق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 --مركز بسٌون بملن// ناجى السٌد دمحم شواطه  --الـتأشٌر:   ، صالحجر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  21232ممدوح السباعى فرج حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

منطمه االستاد بملن// عبد المنعم احمد  1وى من مدرسه الزراعه الدور االرضى شمه شارع التم 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 -ثان طنطا  --شراره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33623دمحم ابراهٌم عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --ا احمد على غنٌم مركز السنطه بملن// رض --الـتأشٌر:   ، عزبه المنشاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131121وفً تارٌخ  33631سوبر ماركت العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع ابن الفارض بملن// اٌمن سالمه عالم سالمه حمد 

تم تعدٌل العنوان  21131122وفً تارٌخ  33636لٌده برلم    نفٌسه عبد المنعم عبد العزٌز الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك  -  213

 --مركز السنطه بملن// سلٌم على سلٌم ٌوسف  --, وصف الـتأشٌر:   ، تاج العجم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  35616عبد المادر دمحم عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 --مركز لطور بملن // دمحم عبد المادر ابراهٌم حماد  --، شبرا بلوله    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  35616عبد المادر دمحم عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

ونشاطه مكتب جمع  --دق دمحم عبد المادر حماد مركز لطور بملن// صا --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شبرا بلوله 

 --مخلفات 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  33112هند مصطفى زٌن زاهر زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد الحمٌد دمحم جاد هللا  --وصف الـتأشٌر:   ، عزبه الست 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  33631الدٌن السٌد حسن السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عصام -  211

 طنطا --شارع درب الرملى  من السكه الجدٌده  بملن// امل سعٌد غباشى السٌد  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  14124زكى ابوالفتوح زكى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 66بناحٌه عمار رلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه 

 بملن //امٌن ماهر عبدالحمٌد -سمنود  -شارع مسجد السالم حى الصناٌع طرٌك المنصوره المدٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  14124الجندى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصنع -  213

 بملن// امٌن ماهر عبدالحمٌد--سمنود  -طرٌك المنصوره  -شارع مسجد السالم حى الصناٌع  66وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  14124،  سبك لٌده برلم    مصنع الجندى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد  -  221

بملن //  --سمنود  -شارع سعد زغلول 13بناحٌه -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب توزٌع مالبس جاهزه 

 السعٌد السعٌد حمام

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  33633رلم    عبد اللطٌف  رشٌد دمحم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  221

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد احمد عبد الغفار عبد الجلٌل  --وصف الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  33116الغرٌب لتجاره المالبس المستعمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 طنطا  --شارع الفاتح بملن// خالد عبد الهادى بسطوٌسً 61ـتأشٌر:   ، وصف ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  35354السٌد البدوى دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 طنطا  --نصور على شارع عبد الحمٌد عبد الرحمن بملن// مجدى على م 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33632دمحم مجدى دمحم الراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 --مركز زفتى بملن// منٌر مجدى دمحم الراعى  --كفر سنباط  -الـتأشٌر:   ، مسجد الراعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33114ده برلم    صٌدلٌه د/ رامً ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  225

 طنطا  --شارع دمحم فرٌد بملن// دمحم مندور عبد الموى مندور  53الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33661السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 --ونشاطه ورشه لحام كهرباء  --مركز طنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --تأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شوبر الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  35111دمحم جمال محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  --مركز سمنود بملن// منى فتحى انور البدرى  --عله بهبٌت الحجاره الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بج

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  33111طلعت مصطفى دمحم دمحم ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --مركز السنطه بملن// اٌمن مصطفى دمحم دمحم ابو الخٌر  --وصف الـتأشٌر:   ، شنراق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33661السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  --مركز طنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33661السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  --ونشاطه ماكٌنه طحٌن وفراكه ارز  -مركزطنطا بملن// السعٌد دمحم دمحم البعلى  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شوبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33113احمد رجب حامد سنبلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 --مركز لطور بملن// رجب حامد دمحم سنبلو  --الـتأشٌر:   ، كوم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33115بٌتر وجدى لبٌت فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 --مركز بسٌون بملن// مركز شباب شبراطو --الـتأشٌر:   ، شبراطو 

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  35616 عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المادر دمحم -  233

ونشاطه  --مركز لطور بملن// دمحم عبد المادر ابراهٌم حماد  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبرا بلوله 

 --مفرش تدوٌر لمامه وانتاج اسمده عضوٌه كونسبت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  33233عبٌر دمحم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 -مركز المحله الكبرى بملن// احمد نور عمر ابراهٌم  --الـتأشٌر:   ، سندسٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21131124وفً تارٌخ  33111عماد الدٌن السٌد عبد الممصود لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 بملن // السٌد عبدالممصود لبن--مركز لطور  -وصف الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  33111سعٌد عبد الرؤف احمد رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 --مركز طنطا بملن// حنان الشحات السٌد خلٌل  ---الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124ً تارٌخ وف 31613حسٌن فتحى عبد هللا العداسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بملن // الدسولى دمحم دمحم رجب--مركز سمنود -بناحٌه ابو صٌر  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه عطاره

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21131124وفً تارٌخ  33111هدٌر دمحم فتحى دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بملن // سامى احمد هالل ابو النجا--مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، كفر نواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131124وفً تارٌخ  33111مرعى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  --مركز طنطا بملن// عبد الحمٌد عبد هللا محمود شحاته البنا  --، مسهله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21131124وفً تارٌخ  33112مى عمر الفاروق بدران مصطفى بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 --مركز طنطا بملن/ عمر الفاروق بدران مصطفى بدران  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حصه شبشٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  33112سامح دمحم السٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن // عالء الدٌن احمد فهمى --طنطا   -حسن رضوان  -ناصٌه جرجس نعمان  -حالٌا  12سابك  11الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21131124وفً تارٌخ  33221سعد مصطفى السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن / سعد مصطفى السٌد البٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  31613حسٌن فتحى عبدهللا العداسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 بملن // الدسولى دمحم دمحم رجب---مركز سمنود -الـتأشٌر:   ، ابو صٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  31613حسٌن فتحى عبدهللا العداسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

بملن // كرٌم رشدى --م سمنود -بناحٌه ابو صٌر  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات

 لطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131124وفً تارٌخ  33233لمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر دمحم دمحم عبد ا -  245

ونشاطه تجاره وخدمات  -مركز المحله الكبرى بملن// سلٌمان حامد دمحم بستان  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / بلمٌنا 

 --محمول 

تم تعدٌل العنوان ,  21131124وفً تارٌخ  33113ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الشحات السٌد فرج بدران ، تاج -  246

 بملن // السٌد الشحات السٌد فرج بدران--مركز طنطا  -وصف الـتأشٌر:   ، حصه شبشٌر 

عنوان , تم تعدٌل ال 21131125وفً تارٌخ  33113السٌد عبد الشافى دمحم عماره ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 طنطا  --شارع الفاتح بملن// عبد الحمٌد دمحم الغرٌب الٌمانى  44وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131125وفً تارٌخ  33114احمد نبٌل دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

  --ٌد احمد دمحم سلٌمان مركز لطور بملن// السعٌد س --الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان ,  21131125وفً تارٌخ  33532مصطفى محمود مصطفى بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

  --مركز كفر الزٌات بملن// مبروكه دمحم دمحم عبد الحلٌم بكر  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله حصه اكوه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131125وفً تارٌخ  12664مد عٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام ٌاسٌن اح -  251

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد ٌاسٌن احمد زهران  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله محله حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131125وفً تارٌخ  1123احمد عبدالرؤف دمحم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 -طنطا  --لحافه بملن// عبد الرؤف دمحم دمحم شعٌر  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شارع شعٌر حى الغفران 

 -ونشاطه / ثالجه تبرٌد وتجمٌد مواد غذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131125وفً تارٌخ  33115برلم     على احمد على بسٌونى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  252

 لطور  --لطور المحطه بملن//ورثه سعٌد دمحم السباعى   -وصف الـتأشٌر:   ، شارع زكرٌا عبده 

تم تعدٌل العنوان ,  21131125وفً تارٌخ  12664هشام ٌاسٌن احمد عٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد ٌاسٌن احمد زهران  --أشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله محله حسن وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33111دمحم ربٌع عبد الوهاب وفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 طنطا  --/ سامٌه جمال الدٌن طه عسكر الـتأشٌر:   ، شارع طه الحكٌم / حاره مصطفى باشا بملن/

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  33116السٌد اسامه جوده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --مركز السنطه بملن// اسامه جوده ابراهٌم غازى  --الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  11251تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌهاب السعٌد فتحى راشد ، -  256

 بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// السعٌد فتحى بركات راشد 



 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

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21131122وفً تارٌخ  33233عبٌر دمحم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

تجاره  -ونشاطه  --مركز المحله الكبرى بملن// احمد نور عمر ابراهٌم نور  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه سندسٌس 

 --وخدمات محمول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131122وفً تارٌخ  15431شرٌف جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 اول طنطا  --شارع احمد شعراوى بملن// نور الدٌن مصطفى دمحم محى  1تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21131122وفً تارٌخ  32615مصنع سٌف الدٌن لمشابن الغسٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

من شارع الصواف من المعاهده بملن// الرفاعى عبد المنعم عبد العزٌز وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع العسلى 

 اول طنطا  --عبد ربه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131123وفً تارٌخ  33113البسٌونى للمماوالت الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 - محمود البسٌونى مركز كفر الزٌات بملن// بسٌونى دمحم --وصف الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123وفً تارٌخ  33112مركز بدٌر لصٌانه المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لطور  --الـتأشٌر:   ، لطور المحطه شارع الجٌش بملن// اسماعٌل توفٌك دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131123وفً تارٌخ  33133سبك لٌده برلم     خالد احمد عزت احمد ابو طالب ، تاجر فرد ،  -  262

ونشاطه / مكتب  -مركز بسٌون بملن// احمد عزت احمد ابو طالب  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر سالم 

 -رحالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123فً تارٌخ و 33233عبٌر دمحم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 مركز المحله الكبرى بملن// سلٌمان حامد دمحم بستان  --الـتأشٌر:   ، بلمٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131123وفً تارٌخ  33133ابو طالب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 --ملن// احمد عزت احمد ابو طالب مركز بسٌون ب --، كفر سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21131123وفً تارٌخ  33133ابو طالب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 --ونشاطه تاجٌر سٌارات ومعدات للغٌر  --مركز بسٌون بملن// احمد عزت احمد ابوطالب  --، له محل رئٌسى بناحٌه / كفر سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123وفً تارٌخ  1123شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبد الرؤف دمحم -  266

 طنطا  --لحافه بملن// عبد الرؤف دمحم دمحم شعٌر  -الـتأشٌر:   ، شارع شعٌر حى الغفران 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21131123وفً تارٌخ  1123احمد عبد الرؤف دمحم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

طنطا -لحافه حى الغفران بملن// عبد الرؤف دمحم دمحم شعٌر  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شارع زلط من شارع الكورنٌش 

 --ونشاطه ورشه تطرٌز  -

تم تعدٌل  21131123وفً تارٌخ  33121المرشدى لالستٌراد والتصدٌر والشحن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 --مركز طنطا بملن// دمحم النبوى ابراهٌم المرشدى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شونى 

تم تعدٌل العنوان  21131123وفً تارٌخ  12314احمد عبدالفتاح مصطفى سلٌمان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

مركز طنطا بملن// عبد هللا عبد الفتاح  --ى  داٌر الناحٌه طرٌك كفر الشٌخ  , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله سبربا

 --اسماعٌل البهلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131123وفً تارٌخ  13526احمد عبد هللا ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

-مركز المحله الكبرى بملن// على عادل دمحم على  -مٌتت اللٌث هاشم  -شارع رمضان غازى  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

- 

تم تعدٌل العنوان ,  21131131وفً تارٌخ  33121طارق ابراهٌم دمحم السٌد االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --ى مركز طنطا بملن// دمحم موسى احمد الحبش --وصف الـتأشٌر:   ، المنشٌه الجدٌده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21131131وفً تارٌخ  33121طارق ابراهٌم دمحم السٌد االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

  --العامرٌه  - 13الدور الرابع وحده  -الحى الثامن  -برج العرب الجدٌده   33وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131131وفً تارٌخ  35221بد العظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العظٌم صابر ع -  213

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد العظٌم صابر عبد العظٌم خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  33612دمحم شمخ دمحم شمخ الزنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

اول --الدور الخامس بملن// جورج بشرى جرجس  -مٌدان االسكندرٌه  -عماره االتحاد  16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 

ان , تم تعدٌل العنو 21131131وفً تارٌخ  33124دمحم عبد العزٌز عبد الغفار جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 --مركز طنطا بملن// عزه احمد ابراهٌم وهبه  --وصف الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  34516دمحم محمود بسٌونى االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم محمود بسٌونى االشوح 

تم تعدٌل العنوان ,  21131131وفً تارٌخ  3341اشرف محمود عبدالعظٌم الدحدٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد العظٌم محمود الدحدٌحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21131131رٌخ وفً تا 21264حامد دمحم عادل حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله كوبرى العشره بملن// بهٌه السٌد عبد الصمد الشٌتانى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  33123ماجده ابراهٌم دمحم معجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم فاروق عبد المجٌد الصباغ  --الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21131131وفً تارٌخ  33122مصطفى محمود عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز طنطا بملن// محمود عوض احمد على  --وصف الـتأشٌر:   ، خرسٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  3554ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناهد معوض منصور ابوحسن ، تاج -  221

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// منصور معوض منصور ابو حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  3554ناهد معوض منصور ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --والتاشٌر بجعله الٌــــوجــــد  2112/11/5فى  2512:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  33612حنان كمال دمحم دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ى السٌد الجمٌزىالـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن //عثمان عل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21131131وفً تارٌخ  33125دعاء دمحم توفٌك سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 طنطا  --العجٌزى بملن// دمحم توفٌك سعٌد فرج  -شارع على مصطفى  24الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 21131111وفً تارٌخ  11312هانى دمحم دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الى مماوالت عامه

 تم تعدٌل النشاط , وصف21131112وفً تارٌخ  12245دمحم عبدالوهاب عبدالحمٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافه نشاط خدمات بترولٌه ) تورٌد عماله داخل الجمهورٌه ( ونمل ومماوالت ترمٌم وصٌانه وصٌانه معدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131112وفً تارٌخ  4432جمال نبوى محرم الفراش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 لغاء ما دون ذلنتعدٌل النشاط بجعله مطعم فول وطعمٌه وا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  4111امٌره صالح الدٌن محمود الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره المالبس والتصدٌر للمالبس والمصنوعات الجلدٌه والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا الشارات 

 ٌه والغاء مادون ذلنوالمالبس العسكر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131113وفً تارٌخ  12643سامح على السٌد حوام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط بجعله استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  14144نصر احمد السٌد على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتورٌدات مواد غذائٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131113وفً تارٌخ  6343دمحم عبدالنبً عبدهللا موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط بجعله مطبعه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وفٌما عدا الكتب الدٌنٌه والمصاحف والغاء مادون ذلن

ط , وصف تم تعدٌل النشا21131113وفً تارٌخ  21542هانى ابراهٌم دمحم دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد رخام واعمال تشطٌبات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21131113وفً تارٌخ  33231نادٌه زٌنهم احمد ابو العنٌن شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  22166حمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح ا -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مبٌدات وتماوى واسمده زراعٌه والغاء مادون ذلن

عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم ت21131113وفً تارٌخ  21241رضا السٌد دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131114وفً تارٌخ  36113دمحم السٌد االمام العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 نشاط االصلىاضافه نشاط تجاره مواد غذائٌه وتورٌدات مواد غذائٌه وتوكٌالت تجارٌه الى ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  5242مصطفً بدوي عبدالعظٌم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر حاصالت زراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114رٌخ وفً تا 21631مصطفى احمد دمحم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تمدٌم خدمات عالجٌه فٌما عدا خدمات المستشفٌات والعملٌات الجراحٌه وبعد الحصول على التراخٌص 

 الالزمه لذلن  والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 21131114وفً تارٌخ  21631مؤسسه الخطٌب لتعبئه المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تمدٌم خدمات عالجٌه فٌما عدا خدمات المستشفٌات والعملٌات الجراحٌه وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه لذلن  والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131114وفً تارٌخ  1122دمحم فرحات عنتر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر نحل  العسل ومشتماته والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131114وفً تارٌخ  12121دمحم حسنى دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

وتصدٌر االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالف  --13والمجموعه  6من المجموعه  36لفمره اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا ا

 واالمصال واللماحات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  12121الجمل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

وتصدٌر االدوٌه البٌطرٌه واضافات  --13والمجموعه  6المجموعه  من 36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 االعالف واالمصال واللماحات



 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 تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  26321حمدى ابراهٌم فرج الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره اطارات كاوتش السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131112وفً تارٌخ  31131على الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محً -  21

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر زٌوت عطرٌه والغاء مادون ذلن

النشاط , تم تعدٌل 21131112وفً تارٌخ  3633مصطفً السعٌد شحاته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره االطارات والبطارٌات والمطاط للنمل الثمٌل والخفٌف الى النشاط االصلى

تم 21131112وفً تارٌخ  3633مصطفً السعٌد عبدالمنصف شحاته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اره االطارات والبطارٌات والمطاط للنمل الثمٌل والخفٌف الى النشاط االصلىتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تج

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 21131112وفً تارٌخ  3432السٌد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 النشاط بجعله تصنٌع وتجاره الحلوٌات الجافه بالجمله والغاء مادون ذلن

تم 21131112وفً تارٌخ  3633مصطفى السعٌد عبدالمنصف شحاته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره االطارات والبطارٌات والمطاط للنمل الثمٌل والخفٌف الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21131113وفً تارٌخ  23225ٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء سعد عبد الحمٌد ابراهٌم شن -  25

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تجارة ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131113وفً تارٌخ  23136خالد فتحى دمحم العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الى النشاط االصلى -13والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره اضافه نشاط االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , 21131113وفً تارٌخ  23116حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

تجاره السٌارات والكبائن ومواتٌر وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استٌراد سٌارات ومواتٌر السٌارات وكبائن السٌارات و

 السٌارات وتجاره واستٌراد دٌول الممطورات

تم تعدٌل النشاط , 21131113وفً تارٌخ  13353احمد ابراهٌم عبدالفتاح مرسى السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصوغات وفضٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  1631م دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام الدٌن ابراهٌ -  23

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34356مكتب جنه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 عدٌل النشاط بجعله مزرعه دواجن والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34356مكتب جنه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه دواجن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34356،  سبك لٌده برلم    جالل دمحم عبد اللطٌف جنه ، تاجر فرد -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه دواجن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131113وفً تارٌخ  34356جالل دمحم عبد اللطٌف جنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 عله مزرعه دواجن والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بج

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131111وفً تارٌخ  3612سند سند دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131111وفً تارٌخ  6412فتحى فتحى السٌد بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى



 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

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21131111وفً تارٌخ  11122ابراهٌم السٌد دمحم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله كافٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  31242حنان السٌد محمود على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 لنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب مماوالت حكومٌه ومزاٌدات ومنالصات وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  11511خالد دمحم صالح السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره اكسسوار محمول ماعدا التلٌفون االرضى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  32115شرٌف على على الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع استٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131114وفً تارٌخ  5341دمحم ناجى ٌوسف عطٌه النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  --13جموعه والم 6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 والمواد الغذائٌه والخضر والفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131115وفً تارٌخ  1631عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 --13والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , 21131115وفً تارٌخ  12212حسن عبد هللا حسن عبد الهادى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط استٌراد وتجاره المواتٌر المستعمله والكبائن للسٌارات النمل الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131116وفً تارٌخ  36362،  سبك لٌده برلم   مٌنا عادل رضا مٌنا مسٌحه ، تاجر فرد  -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131116وفً تارٌخ  13541ٌاسر عاطف دمحم عبد البالى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 اطٌر والكبائن والمواتٌر وتجاره لطع غٌار المستعمله والمعدات الثمٌله والمماوالتالتأشٌر:  اضافه نشاط تجاره سٌارات والمم

تم تعدٌل 21131111وفً تارٌخ  21614كرٌم عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع البان

تم تعدٌل 21131111وفً تارٌخ  21614لرحمن عبد المنعم مصطفى البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم عبد ا -  46

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره االلبان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  1311سعٌد سعدالدٌن عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ثالجه تبرٌد وتجهٌز وفرز وتعبئه حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  11144سمٌر دمحم عبدالفتاح همام العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصمٌم ازٌاء

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131111وفً تارٌخ  32161وسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مجدى عبد الجواد ٌ -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع خلط وتعبئه منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131112وفً تارٌخ  12131احمد عبدهللا حسن طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اط بجعله مكتب تصدٌر مواد غذائٌهتعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131112وفً تارٌخ  2111سمٌر طلعت المنسى المنسى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصبغه دون الطباعه

تم تعدٌل النشاط , 21131121وفً تارٌخ  165حسن شحاته حسٌنً راضً المغربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والمماوالت ولصر النشاط على ورشه تمطٌع رخام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131121وفً تارٌخ  31534سمٌر اسماعٌل على الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 كٌالت التجارٌه للنشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط التو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131122وفً تارٌخ  14233حسن فخري فؤاد الزامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  اضافه نشاط لاعه افراح الى النشاط االصلى فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص االزمه لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131124وفً تارٌخ  2536ٌك دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ساره صالح توف -  55

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر اكٌاس وعبوات بالستٌن ومواد تعبئه وتغلٌف الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131124وفً تارٌخ  13541ٌاسر عاطف دمحم عبد البالى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة دٌول الخاصه بالماطرات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131124وفً تارٌخ  22154االمٌر سلٌم رمضان العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع اعالف ) مدشه ( الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131125وفً تارٌخ  26321براهٌم فرج الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى ا -  52

 التأشٌر:  الغاء نشاط تاجٌر السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131125وفً تارٌخ  13134جمال راغب سٌد احمد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

والتصدٌر للمواد الغذائٌه والفواكه  --13والمجموعه  6من المجموعه  36نشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره التأشٌر:  تعدٌل ال

 والمحاصٌل الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131125وفً تارٌخ  12664هشام ٌاسٌن احمد عٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وتصدٌر االلمشه --13والمجموعه  6من المجموعه  36له االستٌراد فٌما عدا الفمره التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجع

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131122وفً تارٌخ  11251اٌهاب السعٌد فتحى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتصنٌع وتورٌدات البان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131122وفً تارٌخ  11631ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبدهللا -  62

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز الى كامل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131123وفً تارٌخ  3514دمحم احمد فتحً الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه --13والمجموعه  6من المجموعه  36اط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره تعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131123وفً تارٌخ  3514دمحم احمد فتحً الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تعدٌل النشاط بجعله / تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21131123وفً تارٌخ  12314احمد عبدالفتاح مصطفى سلٌمان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بٌع ادوٌه بٌطرٌه بالجمله

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21131131وفً تارٌخ  22231الذهبى للتنمٌه الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 -13والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131131وفً تارٌخ  22231الذهبى لتجاره المبٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 -13والمجموعه  6لمجموعه من ا 36اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , 21131131وفً تارٌخ  35336دمحم عبد الفتاح عبد العاطً عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره االدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالف واللماحات واالمصال والتوكٌالت التجارٌه الى النشاط 

 صلىاال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  6231فتحى فاضل مندوه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 13والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعدا الفمره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  6116فاروق وفا حسن ابوعجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع طوب طفلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  31331اشرف المتولى صادق الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

تٌار  -كشافات اناره  -لوحات اسلسٌون  -محركات  -الت محو -اتومٌشن  -كنترول  -التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تورٌدات باور 

 اضاءه -كابالت  -خفٌف 

تم تعدٌل النشاط 21131131وفً تارٌخ  31331الشٌخ للتجاره والتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

كشافات  -لوحات اسلسٌون  -محركات  -محوالت  - اتومٌشن -كنترول  -, وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تورٌدات باور 

 اضاءه -كابالت  -تٌار خفٌف  -اناره 

تم تعدٌل النشاط , 21131131وفً تارٌخ  3341اشرف محمود عبدالعظٌم الدحدٌحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  21264ل حامد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد دمحم عاد -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب مماوالت وتشغٌل سٌارات وتورٌد رمل وسن ومواد بناء

م تعدٌل النشاط , وصف ت21131131وفً تارٌخ  3554ناهد معوض منصور ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله وتموٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21131131وفً تارٌخ  4141منال سامً زكً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدل الى تصنٌع وتورٌد الكابالت واالدوات الكهربائٌه للجهات فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  31214التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   غلوش لالستٌراد و -  11

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21131131وفً تارٌخ  2313احمد عبدالصادق علً سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 صدٌر حاصالت زراعٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب ت

تم تعدٌل النشاط , 21131131وفً تارٌخ  26363سامح السٌد ابراهٌم متولى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وتصدٌر الزجاج واكسسواراته - 6من المجموعه  36والفمره  13وصف التأشٌر:  تعدل الى االستٌراد ما عدا المجموعه 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33552سعد دمحم سعد التهامى غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33563احمد ابو العزم احمد سكران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33526سنٌه سعد عبد الرؤف ابو زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21131111وفً تارٌخ  33613عماد دمحم لطفى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33615شرٌف حلمى مٌخائٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21131112وفً تارٌخ  33621عرفه دمحم السٌد البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33631نهى عبد العزٌز احمد سحلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

ة تم تعدٌل نوع الشرك21131111وفً تارٌخ  33641مكتب الحداد لنمل البضائع بالسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33664عبد المنعم احمد عبد المنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33621ولٌد مرعى محمود احمد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131122وفً تارٌخ  33636نفٌسه عبد المنعم عبد العزٌز الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131124وفً تارٌخ  33113دمحم الشحات السٌد فرج بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131131وفً تارٌخ  33122مصطفى محمود عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33544زٌن العابدٌن عبدالمادر احمد البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33561صالح نصر الرٌحانى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33561عادل دمحم نجٌب عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33512رائد دمحم ناصف طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33611الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عالء عز  -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  1631عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33622ابو الشباٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم نجاح الغرٌب -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131116وفً تارٌخ  33611ابراهٌم فاروق عبد المجٌد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33621مى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدوى دمحم بٌو -  22

 التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33622دمحم الحسٌنى امام دلماق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131122وفً تارٌخ  35616ر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المادر دمحم عبد الماد -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33545احمد رفعت رفاعى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33512رجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن حسٌن دمحم م -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33514دمحم اٌمن دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33513تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد ابراهٌم السعٌد الداعورى ،  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33521احمد شعبان هاشم الهلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33614سبك لٌده برلم   احمد العرالى دمحم حواس ، تاجر فرد ،   -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33636احمد زكى احمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131116وفً تارٌخ  33663   احمد صابر دمحم الدخاخنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131116وفً تارٌخ  33611دمحم توفٌك صدٌك السٌد ابو عالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131111وفً تارٌخ  33615ك لٌده برلم   عٌد عبد الحمٌد عبد المادر دمحم الفار ، تاجر فرد ،  سب -  34

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33611اٌمان جابر سٌد احمد البسٌونى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131124وفً تارٌخ  14124رد ،  سبك لٌده برلم   مصنع الجندى للمالبس الجاهزه ، تاجر ف -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131131وفً تارٌخ  33125دعاء دمحم توفٌك سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33555برلم   احمد السٌد رمضان طٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33563ٌحٌى الدمحمى الششتاوى روٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131114وفً تارٌخ  33522عبد الرحمن عبد الرحمن حامد احمد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33531مصطفى سلٌم موسى سعسع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21131112وفً تارٌخ  33622محمود السٌد عبد السالم عبد الرؤف رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33623دمحم عبد النبى دمحم هالل الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33652دمحم عبد الحكٌم على الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33662احمد السعٌد رٌاض الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131121وفً تارٌخ  33626محمود السٌد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33633عامر دمحم عبد الحكٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33111دمحم ربٌع عبد الوهاب وفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131123وفً تارٌخ  1123احمد عبد الرؤف دمحم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131112وفً تارٌخ  33551ز ابراهٌم ابو الٌزٌد ابو اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رام -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33564حازم ٌحٌى احمد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33522فتحى السٌد ابو رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33612هبه محمود ابراهٌم دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33621توفٌك الجناٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم  -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33632محمود عبد المنعم على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33644منصور تحفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال على ابراهٌم  -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131115وفً تارٌخ  33662مها حسٌن مصطفى حسن عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131121وفً تارٌخ  33624ماعٌل العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ دمحم دمحم اس -  52

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21131121وفً تارٌخ  33631هناء السباعى عبد العاطً السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131122وفً تارٌخ  33112زاهر زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند مصطفى زٌن  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33561حماده محمود حامد الصاوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33523، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نرجس عوض محمود حسان -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33525خالد حمدى عبد الحمٌد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33613د ،  سبك لٌده برلم   تامر محمود بسٌونى زٌد ، تاجر فر -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33631ناهد منصور دمحم االشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131115وفً تارٌخ  33665فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد هللا ٌحٌى ابو المعاطى جبر المصاص ، تاجر  -  66

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131115وفً تارٌخ  33661شمس الدٌن لالدوات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131112وفً تارٌخ  33613على احمد عبد الستار فرج هللا رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131112وفً تارٌخ  31151المرشدى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131124وفً تارٌخ  33111سعٌد عبد الرؤف احمد رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131131وفً تارٌخ  33121طارق ابراهٌم دمحم السٌد االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33551معرض المصرى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33553احمد مصطفى على ابو النٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33566دمحم حسنٌن عبد الموى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33611عبٌر ابراهٌم عبد الخالك لرطام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33612حنان كمال دمحم دمحم ابو سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33611رامى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33634عبد الحلٌم مسعد الغرٌب حسن البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33643دمحم عبد الغفار احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33635دمحم احمد ابراهٌم لاعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131122وفً تارٌخ  33631عصام الدٌن السٌد حسن السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131124وفً تارٌخ  31613حسٌن فتحى عبدهللا العداسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131131وفً تارٌخ  33123ماجده ابراهٌم دمحم معجوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33551د السٌد دمحم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33562عالء دمحم احمد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33524د االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالمه دمحم احم -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33611نشوى عبد السالم السٌد عبد الرحمن محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33612لى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهٌر دمحم ع -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131111وفً تارٌخ  33635المغربى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33651ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عبد العزٌز سعٌد ، تاج -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131115وفً تارٌخ  33666احمد عبد الوهاب عبد الفتاح صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33632،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدى دمحم الراعى ، تاجر فرد -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131124وفً تارٌخ  33112مى عمر الفاروق بدران مصطفى بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131123وفً تارٌخ  33121تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المرشدى لالستٌراد والتصدٌر والشحن ، -  34

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21131131وفً تارٌخ  33124دمحم عبد العزٌز عبد الغفار جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33542، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا دمحم السعٌد النمر  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33554دمحم عبد المادر خلٌفه الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33562عمرو مسعد ابراهٌم ابو هٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33533عمرو زغلول عبد الظاهر عباس عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33615جالل احمد جالل احمد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33612بماله حسٌن ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33646ولٌد سعد ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33661دمحم سٌد احمد دمحم ابو زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131121وفً تارٌخ  33625احمد عبد الرازق شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131121وفً تارٌخ  33632سٌف الدٌن اشرف حسن على المرواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131122وفً تارٌخ  33115وجدى لبٌت فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌتر -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33546فاطمه بسٌونى دمحم ابو عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33511فتحى دمحم دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى  -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33523الحجازى للبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33536جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح المطب ناجى ، تا -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33616اٌمن دمحم عبد هللا خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131111وفً تارٌخ  33631رد ،  سبك لٌده برلم   رمضان رافت حسٌن ابراهٌم حسن ، تاجر ف -  112

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33653شعبان بسٌونى درباله ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33661د ،  سبك لٌده برلم   السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فر -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131112وفً تارٌخ  33612صٌدلٌه د/ دمحم رفعت سلٌمان البواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33114،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ رامً ودٌع ، تاجر فرد  -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131124وفً تارٌخ  33111مرعى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131123وفً تارٌخ  33133ابو طالب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33513عمرو دمحم امٌن ابو زٌد الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33521على على على السٌد على ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33521عمرو فتحى دمحم ابو لبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131113وفً تارٌخ  23116حسن عبد اللطٌف السٌد حسن البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33633النجار للزٌوت والشحومات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114تارٌخ  وفً 33663صٌدلٌه د/ اٌمان عبد الحكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131116وفً تارٌخ  1151عزمى عبد الشافى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33616دمحم منجود صالح نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33622فردوس عوض الحسٌنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131124وفً تارٌخ  33112دمحم السٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131125وفً تارٌخ  33114احمد نبٌل دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131123وفً تارٌخ  33112ٌانه المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مركز بدٌر لص -  131

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33166اسامه السٌد احمد السٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131112وفً تارٌخ  33552احمد عبد المعطى البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر دمحم  -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33553حسٌن حسٌن دمحم شره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33534صطفى ابو خضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود محمود م -  134

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33535رانٌا دمحم احمد عبد الرحمن الموشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33611د حسن شعبان الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احم -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131112وفً تارٌخ  33613السجٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33642 عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه عبد الحمٌد دمحم -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33643على السٌد على لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131114وفً تارٌخ  33654اح حسن ملوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الفتاح عبد الفت -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131114وفً تارٌخ  33655بماله ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131121وفً تارٌخ  33623تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه فهمى دمحم فهمى ابراهٌم ، -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131121وفً تارٌخ  33634السٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131122وفً تارٌخ  33633د الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد اللطٌف  رشٌد دمحم عب -  144

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131122وفً تارٌخ  33116الغرٌب لتجاره المالبس المستعمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33541ضان مغٌزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح ابراهٌم رم -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33543شٌماء عبد الفتاح احمد الخلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33511احمد عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه حسٌن على  -  142

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33614احمد عالء دمحم دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33616دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان سعد هللا السٌد  -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33613عبد العلٌم نصر السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33632ٌز عبد المادر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المادر عبد العز -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33645ٌوسف مبرون ٌوسف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33642حى الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم على المصل -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131122وفً تارٌخ  33111طلعت مصطفى دمحم دمحم ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33661السعٌد دمحم دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33113احمد رجب حامد سنبلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33543ن حمدى اسماعٌل دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌها -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33516بسٌونى احمد حلمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33532ان متولى عبد الرحمن الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌه -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33533ٌاسر ناجح زكى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131112وفً تارٌخ  33611ٌد على سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على سع -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33641دمحم محمود السٌد احمد حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33651اعٌل شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم مصطفى اسم -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131114وفً تارٌخ  33652ٌونس عوض ٌونس شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21131111وفً تارٌخ  33614، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    همت مصطفى دمحم مصطفى رمضان -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131124وفً تارٌخ  33111هدٌر دمحم فتحى دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131122وفً تارٌخ  33116فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد اسامه جوده ابراهٌم ، تاجر -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131123وفً تارٌخ  33233عبٌر دمحم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21131113وفً تارٌخ  33515برلم   البدرى سبورت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131114وفً تارٌخ  33511سمٌحه دمحم الحفنى المصلحى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33531ه برلم   السٌد عبد المنعم محسن طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33626نادر صالح عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131113وفً تارٌخ  33625برلم    مبروكه رجب كامل عبٌد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33633طارق مصطفى ابراهٌم الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131116وفً تارٌخ  33612م   دمحم شمخ دمحم شمخ الزنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131111وفً تارٌخ  33613رشاد فتحى احمد الهورٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131124وفً تارٌخ  33111لم   عماد الدٌن السٌد عبد الممصود لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131125وفً تارٌخ  33115على احمد على بسٌونى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131124وفً تارٌخ  33233   عبٌر دمحم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131112وفً تارٌخ  33556الحوتى لتجاره االدوات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33565   دمحم محمود دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  33531سعٌد محمود دمحم عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131111وفً تارٌخ  33532فاتن ابراهٌم داود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131113وفً تارٌخ  33624دمحم عبد الحمٌد دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131113وفً تارٌخ  33621دمحم السٌد دمحم الغبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131111وفً تارٌخ  33651اٌمان محمود ابراهٌم على دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131114وفً تارٌخ  25613احمد حسٌن توفٌك دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33623دمحم ابراهٌم عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21131121وفً تارٌخ  33631ماركت العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوبر -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21131125وفً تارٌخ  33113السٌد عبد الشافى دمحم عماره ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21131123وفً تارٌخ  33113للمماوالت الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البسٌونى  -  132

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

  ــــــــــــــــــــــ   

 

 الى: مؤسسه اٌفٌنت للمالبس الجاهزه   33421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: محمود شلبى احمد المزمللى   32221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: ابن سٌنا بان للطباعه   6343تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21131111،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: ون كٌم للمبٌدات والتماوى واالسمده   22166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: العربٌه للتجاره والتورٌدات   14144 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21131113،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: مؤسسه السعد التجارٌه   25234تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: ابن سٌنا بان للطباعه   6343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: ابن سٌنا بان للطباعه   6343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113فى تارٌخ :  ،   -  2



 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

 الى: مؤسسه الحباٌب للخدمات العالجٌه   21631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مصطفى احمد دمحم الخطٌب   21631اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21131114،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الصفا لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه   5242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  11

 لكرم لتصدٌر نحل  العسل  الى: ا 1122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الوفاء لتجاره اللحوم المجمده   31365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: اسامه دمحم عبد الحكٌم الشطالوى   36133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: مطبعه االطلس   36133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: زهور النٌل لتصدٌر الزٌوت العطرٌه   31131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: جالل دمحم عبد اللطٌف جنه   34356عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21131113،  فى تارٌخ :   -  11

الى: الصفا الدولٌه لتجاره االدوات المنزلٌه  1631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131113،  فى تارٌخ :   -  12

 والكهربائٌة  

 الى: دمحم احمد دمحم عبد العزٌز عمر   31353ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21131113،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: جنابو كافٌه   11122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الٌـــــوجـــــد   12121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الجمل لالستٌراد والتصدٌر   12121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  22

الى: المكتب الوطنى للمماوالت الحكومٌه  31242تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  23

 والمزاٌدات  

 الى: النجم لتصنٌع االستٌن   32115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114 ،  فى تارٌخ :  -  24

 الى: مكتب سالم لمماوالت النمل   31122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131114،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: اورجانن للخضروات  والفاكهه   31516ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21131114،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: الدولٌه جى ام لطمع غٌار السٌارات   14412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131115،  فى تارٌخ :   -  21

 وجـــــد  الى: الٌـــــ 31361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131115،  فى تارٌخ :   -  22

الى: الجوهرى الكسسوار ومستلزمات  31361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131115،  فى تارٌخ :   -  23

 المحمول  

 الى: الصفا للتجاره واالستٌراد   1631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131115،  فى تارٌخ :   -  31

   soft smileالى: سوفت سماٌل  31136تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131116:  ،  فى تارٌخ  -  31

الى: مصنع الحسام لتصنٌع االكٌاس  32252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131116،  فى تارٌخ :   -  32

 البالستٌكٌه  

 الى: الكنج للرحالت   36362ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21131116ٌ،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: سنتر الهمام لالزٌاء   11144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  34



 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

 الى: التموى فٌد   21121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  35

الى: مصنع لرطام استٌل لتصنٌع االلومٌتال  35223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  36

 والكرٌتال  

 الى: مصنع الرائد لخلط وتعبئه المنظفات   32161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131111،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: مكتب الحلوجى لالستٌراد والتصدٌر   33542تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112ارٌخ : ،  فى ت  -  32

 الى: الوالء للصباغه   2111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131112،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: اول نظره للنظارات   35612ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21131112،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: الٌــــــوجــــــد   21121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131122،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: الدمحمٌه لالعالف   22154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131124،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: االٌطالٌه لتجاره اكسسوار السٌارات   33134تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131124،  فى تارٌخ :   -  43

 الى: جمال صالح عبد الجواد بهنسى   11145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131124،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: المهندس لتصنٌع االلمونٌوم   3431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131125،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: الٌـــــوجـــــد   33134تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131122،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: ناٌل فٌت   12314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131123،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: المنه للرحالت   3341تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  42

الى: الشٌخ للتجاره والتورٌدات  31331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  43

 الكهرومٌكانٌكٌه  

 الى: الٌــــوجــــد   31331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131ارٌخ : ،  فى ت  -  51

 الى: االمانه للطوب الطفلى   6116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: الذهبى للتنمٌه الزراعٌه   22231رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21131131،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: الفجر لالستٌراد   6231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  53

 الى: مكتب الصبا للرحالت   31133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  54

 الى: اسد سومر   21264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131تارٌخ : ،  فى   -  55

 الى: الدلتا للرحالت   33616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  56

 الى: البركه للتصدٌر   31214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: االمانه لالستٌراد والتصدٌر   26363تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: البرج لالعالف   2262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21131131،  فى تارٌخ :   -  53

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 31212برلم       21131131احمد سالم سلٌمان عبد الرازق   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21131112، وفى تارٌخ    32513محمود مجدى محمود رمزى عامر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    21131111، وفى تارٌخ    31312اشرف دمحم احمد سعد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    21131114، وفى تارٌخ    23662صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم حسام الدٌن عبد المادر الكٌالنى وشرٌكه  ، تو   - 3

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

، وفى تارٌخ    23662عالء الدٌن عبد المادر عبد الحمٌد الكٌالنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 وتصفٌه اعمالها نهائٌاتم محو/شطب السجل  فض الشركه    21131114

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    12111دمحم السعٌد دمحم عرٌبى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  تم محو المٌد لنمل المركز العام خارج المحافظه

تم محو/شطب    21131112، وفى تارٌخ    12111دمحم امٌن دمحم رشاد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم محو المٌد لنمل المركز العام خارج المحافظه



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدٌل رأس تم ت 21131115وفً تارٌخ   ، 14612احمد عبدالرحٌم مراد مراد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21131115وفً تارٌخ   ، 14612ضٌاء احمد عبد الرحٌم مراد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21131115وفً تارٌخ   ، 14612احمد عبدالرحٌم مراد مراد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21131115وفً تارٌخ   ، 14612لم ،ضٌاء احمد عبد الرحٌم مراد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  4

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  21131113وفً تارٌخ  33333ابراهٌم حمدى احمد حامد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 --, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// جابر عبد السالم غنٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  12111دمحم السعٌد دمحم عرٌبى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 -شارع ابراهٌم  النجار متفرع من عمار بن ٌاسر  13بالعمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، نمل المركز العام للشركه بجعله / شمه رلم 

 --المٌد من السجل وبالتالى ٌمحى  -النزهه 

تم تعدٌل العنوان ,  21131112وفً تارٌخ  12111دمحم امٌن دمحم رشاد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 -شارع ابراهٌم  النجار متفرع من عمار بن ٌاسر  13بالعمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، نمل المركز العام للشركه بجعله / شمه رلم 

 --وبالتالى ٌمحى المٌد من السجل  -النزهه 

تم تعدٌل  21131125وفً تارٌخ  13256اٌمن ممدوح حافظ منصور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه  35العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط  بناحٌه الوحده رلم 

 --ونشاطه / تصنٌع سلن معدنى للشبان  --لمطورٌن مدٌنه السادات ا

تم تعدٌل  21131125وفً تارٌخ  13256اٌمن ممدوح حافظ منصور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

لمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه مجمع الصناعات الصغٌره وا 35العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط  بناحٌه الوحده رلم 

 --ونشاطه / تصنٌع سلن معدنى للشبان  --المطورٌن مدٌنه السادات 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

بلدى المدعم ابراهٌم حمدى احمد حامد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى النتاج الخبز ال -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131113وفً تارٌخ  33333والغاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم عبد المنعم وشرٌكه للمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االنشطه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131115وفً تارٌخ  32561ك لٌدها برلم   المذكوره بغرض الشركه ،  سب

دمحم عبد المنعم وشرٌكه احمد على عٌد ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االنشطه المذكوره بغرض الشركه ،   -  3

 صف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و21131115وفً تارٌخ  32561سبك لٌدها برلم   

احمد الزغارى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االنشطه المذكوره بغرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131115وفً تارٌخ  32561

تورٌدات العمومٌه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االنشطه دمحم عبد المنعم وشرٌكه للمماوالت العامه وال -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131115وفً تارٌخ  32561المذكوره بغرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

شطه المذكوره بغرض الشركه ،  دمحم عبد المنعم وشرٌكه احمد على عٌد ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االن -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131115وفً تارٌخ  32561سبك لٌدها برلم   

احمد الزغارى وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدٌر لجمٌع االنشطه المذكوره بغرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21131115وفً تارٌخ  32561

عبدالمولى عبدالسالم عبدهللا الفرجانى وشرٌكه السٌد عبدالسالم عبدهللا الفرجانى ، شركة تضامن  اضافه نشاط تجارة جرارات  -  2

ناش وتجارة وتجاره سٌارات وتجارة اللوادر وتجارة حفارات وتجاره جرافات وتجارة بلدوزرات وتجارة كالركات وتجارة االو

االت ومعدات ثمٌله وتجارة موتوسٌكالت وتجارة فسبا وتجارة تروسٌكالت وتجارة تكاتن وتجارة سٌارات النمل الثمٌل وتجارة بٌتش 

تم تعدٌل النشاط , 21131116وفً تارٌخ  23113باجى وتجارة سكوترات كهربا وتجارة سٌارات كهرباء ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامنوصف التأشٌر:  شركة 

شركه نبٌل رمضان طه وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله توكٌالت تجارٌه ورحالت داخلٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21131112وفً تارٌخ  4553

له تشغٌل وتشكٌل المعادن وتجاره جمٌع اٌمن ممدوح حافظ منصور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجع -  11

وتصدٌر جمٌع انواع ومنتجات المعادن والحدٌد  --13والمجموعه  6من المجموعه  36انواع الحدٌد واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

 13256 والمحاصٌل الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع سلن معدنى للشبان وتمطٌع وتشرٌح الواح صاج ،  سبك لٌدها برلم  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131125وفً تارٌخ 

اٌمن ممدوح حافظ منصور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجعله تشغٌل وتشكٌل المعادن وتجاره جمٌع  -  11

مٌع انواع ومنتجات المعادن والحدٌد وتصدٌر ج --13والمجموعه  6من المجموعه  36انواع الحدٌد واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

 13256والمحاصٌل الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع سلن معدنى للشبان وتمطٌع وتشرٌح الواح صاج ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21131125وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم سامى عرفان دمحم  31326شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21131113،  فى تارٌخ :   -  1

 السٌد زغلول وشرٌكته

الى: احمد الزغارى  32561توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21131116،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكته

الى: احمد الزغارى  32561شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21131116،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكته

الى: دمحم امٌن دمحم رشاد  12111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21131112،  فى تارٌخ :   -  4

 وشركاه

الى: دمحم عبدالمجٌد دمحم دمحم  35132شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21131131،  فى تارٌخ :   -  5

 وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ـــ كما خرج من عضوٌه الشركه ضم الى عضوٌه الشركه / ٌمنى سعٌد سالمه عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ـــ -  1

/ احمد عادل السٌد السرنجاوى ، انس دمحم احمد دمحم طه وتخالصا بكافه حمولهما تجاه الشركه ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع 

لى كافه بجعله للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم سامى عرفان دمحم وٌمنى سعٌد سالمه عباس منفردٌن او مجتمعٌن وٌحك لهم التولٌع ع

 31326برلم       21131113الجهات الحكومٌه وكذلن امام البنون فى السحب واالٌداع وفٌما ٌحمك صالح الشركه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / ٌمنى سعٌد سالمه عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ــــــ كما خرج من عضوٌه الشركه  -  2

، انس دمحم احمد دمحم طه وتخالصا بكافه حمولهما تجاه الشركه ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع / احمد عادل السٌد السرنجاوى 

بجعله للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم سامى عرفان دمحم وٌمنى سعٌد سالمه عباس منفردٌن او مجتمعٌن وٌحك لهم التولٌع على كافه 

 31326برلم       21131113داع وفٌما ٌحمك صالح الشركه ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه وكذلن امام البنون فى السحب واالٌ

ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــــــ  كما خرج  -  3

ـــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها من عضوٌه الشركه / دمحم عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ــ

 32561برلم       21131116للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم ـــــــ  كما خرج  -  4

منعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها من عضوٌه الشركه / دمحم عبد ال

 32561برلم       21131116للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 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

منضم ـــــــ  كما خرج  ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  5

من عضوٌه الشركه / دمحم عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها 

 32561برلم       21131116للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لمنعم عبد السمٌع المصلٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ـــــــ  كما خرج ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد ا -  6

من عضوٌه الشركه / دمحم عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها 

 32561برلم       21131116للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ـــــــ  كما خرج  -  1

من عضوٌه الشركه / دمحم عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها 

 32561برلم       21131116لمتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : للشرٌكٌن ا

ضم الى عضوٌه الشركه / شٌرٌن عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منضم ـــــــ  كما خرج  -  2

ــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها من عضوٌه الشركه / دمحم عبد المنعم عبد السمٌع المصلٌحى واستلم كافه حموله وتخالص ـ

 32561برلم       21131116للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ضم السٌد / مجدى دمحم احمد ابو سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعله لكال من السٌد / دمحم  -  3

مجدى دمحم احمد ابو سالمه مجتمعٌن او منفردٌن كما لهما او الى منهم حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع  عبدالمجٌد دمحم دمحم و

البنون وحك االلتراض من البنون والرهن التجارى كما لهما او الى منهم حك بٌع وشراء جمٌع مواد ومهمات وبضائع ومنموالت 

فوعا باسم الشركه ام االداره الفنٌه فهى للشرٌكه / رانٌا دمحم رفعت السٌد توفٌك وسٌارات الشركه كل ذلن على ان ٌتم التولٌع مش

 35132برلم       21131131وحدها فمط ، تارٌخ : 

ضم السٌد / مجدى دمحم احمد ابو سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعله لكال من السٌد / دمحم  -  11

 دمحم و مجدى دمحم احمد ابو سالمه مجتمعٌن او منفردٌن كما لهما او الى منهم حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع عبدالمجٌد دمحم

البنون وحك االلتراض من البنون والرهن التجارى كما لهما او الى منهم حك بٌع وشراء جمٌع مواد ومهمات وبضائع ومنموالت 

تولٌع مشفوعا باسم الشركه ام االداره الفنٌه فهى للشرٌكه / رانٌا دمحم رفعت السٌد توفٌك وسٌارات الشركه كل ذلن على ان ٌتم ال

 35132برلم       21131131وحدها فمط ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 13562برلم       21131111، تارٌخ :  3231  2123/12/11جمال محمود عبد العزٌز الجاللى  سارى حتى  -  1



 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

 11312برلم       21131111، تارٌخ :  3225  2121/12/22هانى دمحم دمحم زٌاده  سارى حتى  -  2

 13225برلم       21131111، تارٌخ :  3232  2122/14/11عٌسوى مصطفى دمحم االبٌارى  سارى حتى  -  3

 5341برلم       21131111، تارٌخ :  3236  2124/15/26ابراهٌم عادل سعد عبدالواحد زٌدان  سارى حتى  -  4

 21516برلم       21131111، تارٌخ :  3311  2124/16/24ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم ابو النور  سارى حتى  -  5

 6343برلم       21131111، تارٌخ :  3221  2121/13/21دمحم عبد النبى عبدهللا موسى  سارى حتى  -  6

 5132برلم       21131111، تارٌخ :  3226  2124/14/23ارى حتى عبدالحمٌد دمحم دمحم سٌد احمد  س -  1

 5132برلم       21131111، تارٌخ :  3226  2124/14/23عبد الحمٌد دمحم دمحم سٌد احمد بدوى  سارى حتى  -  2

 13445برلم       21131111، تارٌخ :  3225  2123/12/11مكتب كشن للرحالت  سارى حتى  -  3

 4235برلم       21131111، تارٌخ :  3223  2112/12/15اتم ابراهٌم ندا اسماعٌل  سارى حتى دمحم ح -  11

 4235برلم       21131111، تارٌخ :  3231  2123/12/15دمحم حاتم ابراهٌم ندا اسماعٌل  سارى حتى  -  11

 4432برلم       21131112، تارٌخ :  3312  2112/11/12جمال نبوى محرم الفراش  سارى حتى  -  12

 4432برلم       21131112، تارٌخ :  3313  2123/11/11جمال نبوى محرم الفراش  سارى حتى  -  13

 12156برلم       21131112، تارٌخ :  3312  2123/3/12ولٌد مصطفى عفٌفى مصطفى الحبٌشى  سارى حتى  -  14

 1116برلم       21131112، تارٌخ :  3321  2111/6/11دمحم دمحم ابراهٌم خضر  سارى حتى  -  15

 1116برلم       21131112، تارٌخ :  3322  2122/6/11دمحم دمحم ابراهٌم خضر  سارى حتى  -  16

 16315برلم       21131112، تارٌخ :  3314  2123/1/22نوال الغرٌب الغرٌب ابو خلبه  سارى حتى  -  11

 15531برلم       21131112، تارٌخ :  3323  2122/11/14طا هللا  سارى حتى دمحم خالد عبد الحمٌد عبد الرحمن ع -  12

 11143برلم       21131112، تارٌخ :  3331  2123/5/21سمٌر عبد الفتاح على النجار  سارى حتى  -  13

 4322برلم       21131112، تارٌخ :  3511  2123/3/22ثرٌا احمد دمحم سٌد احمد  سارى حتى  -  21

 4321برلم       21131112، تارٌخ :  3326  2123/12/22دمحم رجب رشدى مصطفى عالم  سارى حتى  -  21

 4321برلم       21131112، تارٌخ :  3326  2123/12/22دمحم رجب رشدى عالم  سارى حتى  -  22

 13534برلم       21131112، تارٌخ :  3311  2123/12/24فوزى دمحم احمد عطٌه فراج  سارى حتى  -  23

 21542برلم       21131113، تارٌخ :  3332  2124/6/25هانى ابراهٌم دمحم دمحم رضوان  سارى حتى  -  24

 11336برلم       21131113، تارٌخ :  3341  2121/1/26سعاد دمحم حسٌن المٌهى  سارى حتى  -  25

 21241برلم       21131113، تارٌخ :  3336  2124/4/21رضا السٌد دمحم الدٌب  سارى حتى  -  26

 12435برلم       21131113، تارٌخ :  3345  2121/11/1عبدهللا حمدان السٌد المٌط  سارى حتى  -  21

 13113برلم       21131113، تارٌخ :  3342  2122/4/2سامٌه رزق اسماعٌل احمد  سارى حتى  -  22

 21311برلم       21131113، تارٌخ :  3311  2124/6/4ثالجه عثمان الصاوى للحفظ والتجمٌد  سارى حتى  -  23



 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

 21311برلم       21131113، تارٌخ :  3311  2124/6/4عثمان احمد دمحم الصاوى  سارى حتى  -  31

 14144برلم       21131113، تارٌخ :  3315  2122/2/15نصر احمد السٌد على هالل  سارى حتى  -  31

 12643برلم       21131113، تارٌخ :  3361  2121/11/21سامح على السٌد حوام  سارى حتى  -  32

 4111برلم       21131113، تارٌخ :  3356  2123/2/13امٌره صالح الدٌن محمود الدٌب  سارى حتى  -  33

 14411برلم       21131113، تارٌخ :  3341  2122/6/22ى حتى محمود مصطفً احمد ابو زٌد  سار -  34

 6213برلم       21131113، تارٌخ :  3353  2124/1/13غبلاير جرجس غبلاير النجار  سارى حتى  -  35

 21311برلم       21131113، تارٌخ :  3311  2124/6/4ثالجه عثمان الصاوى للحفظ والتجمٌد  سارى حتى  -  36

 21311برلم       21131113، تارٌخ :  3311  2124/6/4ثمان احمد دمحم الصاوى  سارى حتى ع -  31

 21462برلم       21131114، تارٌخ :  3322  2124/3/23مصطفى دمحم فتوح الفصٌح  سارى حتى  -  32

 5133برلم       21131114، تارٌخ :  3331  2124/1/25فؤاد رمزى فؤاد بخٌت  سارى حتى  -  33

 12121برلم       21131114، تارٌخ :  4112  2121/3/13الجمل لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  41

 12121برلم       21131114، تارٌخ :  4112  2121/3/13دمحم حسنى دمحم الجمل  سارى حتى  -  41

 2466برلم       21131114، تارٌخ :  4112  2121/5/3دمحم دمحم مرشدي السٌد سعد  سارى حتى  -  42

 2614برلم       21131114، تارٌخ :  3321  2123/1/26حامد حسٌن حامد محمود البدوي  سارى حتى  -  43

 15515برلم       21131114، تارٌخ :  4111  2122/11/14ماهر دمحم دمحم مسعود  سارى حتى  -  44

 13311برلم       21131114، تارٌخ :  4112  2124/1/31مروان السباعى الصاوى صمر  سارى حتى  -  45

 16613برلم       21131114، تارٌخ :  4114  2123/2/13دمحم السٌد احمد الشعشاعى  سارى حتى  -  46

 21162برلم       21131114، تارٌخ :  3334  2124/2/13زٌنب جمعه دمحم شاهٌن  سارى حتى  -  41

 5242برلم       21131114، تارٌخ :  3331  2124/2/16ى مصطفً بدوي عبدالعظٌم فوده  سارى حت -  42

 21223برلم       21131111، تارٌخ :  4133  2124/2/11دمحم محمود عبد العال محمود عبد اللطٌف  سارى حتى  -  43

 16413برلم       21131111، تارٌخ :  4113  2123/1/23على محمود المرسى حسن  سارى حتى  -  51

 4513برلم       21131111، تارٌخ :  4114  2123/11/21دمحم دمحم الشامً  سارى حتى اكمل  -  51

 6311برلم       21131111، تارٌخ :  4125  2124/1/21السٌد ابراهٌم السٌد منصور  سارى حتى  -  52

 21123برلم       21131111، تارٌخ :  4113  2124/5/12عادل فتحى دمحم الرخاوى  سارى حتى  -  53

 6211برلم       21131111، تارٌخ :  4131  2124/1/2احمد سعدالدٌن عزوز على  سارى حتى  -  54

 11111برلم       21131111، تارٌخ :  4115  2123/5/15سعاد على ابراهٌم الموهٌه  سارى حتى  -  55

 21351برلم       21131112، تارٌخ :  4153  2124/5/1المرسى سماره المرسى سلٌم  سارى حتى  -  56

 6413برلم       21131112، تارٌخ :  4164  2124/2/2وائل مصطفى السٌد دمحم السعداوى  سارى حتى  -  51



 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

 4226برلم       21131112، تارٌخ :  4161  2123/3/2دمحم عوض الطنطاوي دمحم  سارى حتى  -  52

 4226برلم       21131112، تارٌخ :  4161  2123/3/2دمحم عوض الطنطاوى طبٌخ  سارى حتى  -  53

 13552برلم       21131112، تارٌخ :  4161  2122/3/15رشا نبٌل على الشناوى الشٌخ  سارى حتى  -  61

 21636برلم       21131112، تارٌخ :  4142  2124/4/13صالح سالم الششتاوى صمر  سارى حتى  -  61

 1614برلم       21131112، تارٌخ :  4146  2112/3/2مدحت شولً حنا مجلً  سارى حتى  -  62

 1614برلم       21131112، تارٌخ :  2  2122/3/2مدحت شولً حنا مجلً  سارى حتى  -  63

 21511برلم       21131113خ : ، تارٌ 4126  2124/6/24حسن نعٌم دمحم عوض  سارى حتى  -  64

 1631برلم       21131113، تارٌخ :  4111  2121/2/2عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم  سارى حتى  -  65

 13353برلم       21131113، تارٌخ :  4131  2122/2/26احمد ابراهٌم عبدالفتاح مرسى السعودى  سارى حتى  -  66

 11353برلم       21131113، تارٌخ :  4122  2123/6/3رى حتى لبٌبه دمحم غازى منسى  سا -  61

 14131برلم       21131111، تارٌخ :  4111  2122/5/15احمد دمحم عبدالممصود عبدالعال  سارى حتى  -  62

 6412برلم       21131111، تارٌخ :  4111  2124/2/2فتحى فتحى السٌد بحٌرى  سارى حتى  -  63

 21653برلم       21131111، تارٌخ :  4111  2124/1/2ره عدد االالت الزراعٌه  سارى حتى شعٌب لتجا -  11

 6213برلم       21131111، تارٌخ :  4121  2124/1/5اٌهاب بدٌر جبر خاطر  سارى حتى  -  11

 21161برلم       21131111، تارٌخ :  4112  2124/5/14ماهر دمحم دمحم حامد  سارى حتى  -  12

 21331برلم       21131111، تارٌخ :  4123  2124/5/2اٌمن دمحم دمحم محمود الضبع  سارى حتى  -  13

 11323برلم       21131111، تارٌخ :  4133  2123/6/5سمٌر عٌد ابو العنٌن نحٌله  سارى حتى  -  14

 3612برلم       21131111، تارٌخ :  4113  2121/11/25سند سند دمحم الخولى  سارى حتى  -  15

 21151برلم       21131111، تارٌخ :  4111  2124/1/21اسماء طلبه احمد حسن الجمسى  سارى حتى  -  16

 6234برلم       21131111، تارٌخ :  4112  2124/1/6فوزي مصطفً علً خلف  سارى حتى  -  11

 21111برلم       21131111، تارٌخ :  4122  2124/1/22احمد دمحم على شناعه  سارى حتى  -  12

 21661برلم       21131111، تارٌخ :  4134  2124/4/3امال حسنى مترى عازر  سارى حتى  -  13

 15613برلم       21131111، تارٌخ :  4141  2111/11/21احمد ابراهٌم عبد هللا المرحومى  سارى حتى  -  21

 21411برلم       21131111، تارٌخ :  4142  2113/3/11 احمد محمود محمود عبدالحمٌد حماد  سارى حتى -  21

 21233برلم       21131111، تارٌخ :  4135  2124/5/4عباس رافت عباس اسماعٌل شعالن  سارى حتى  -  22

 11511برلم       21131111، تارٌخ :  4133  2121/2/23خالد دمحم صالح السٌد صالح  سارى حتى  -  23

 3312برلم       21131111، تارٌخ :  4136  2112/5/5ولٌد دمحم عبدالمادر مطاوع  سارى حتى  -  24

 3312برلم       21131111، تارٌخ :  4131  2123/2/6ولٌد دمحم عبدالمادر مطاوع  سارى حتى  -  25



 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

 12616برلم       21131111، تارٌخ :  4141  2123/3/2نشات احمد عبد الفتاح مبرون  سارى حتى  -  26

 5341برلم       21131114، تارٌخ :  4111  2124/2/23دمحم ناجى ٌوسف عطٌه النحراوى  سارى حتى  -  21

 2233برلم       21131114، تارٌخ :  4154  2111/12/2ابراهٌم عبد الرحمن المعداوي عبد الرحمن  سارى حتى  -  22

 2233برلم       21131114، تارٌخ :  4155  2122/11/31الرحمن  سارى حتى  ابراهٌم عبد الرحمن المعداوي عبد -  23

 21243برلم       21131114، تارٌخ :  4161  2124/6/2السٌد عطٌه السٌد عطٌه عثمان  سارى حتى  -  31

 12313برلم       21131114، تارٌخ :  4121  2121/11/13احمد عبدالحمٌد عطٌه الشوربجى  سارى حتى  -  31

 13325برلم       21131114، تارٌخ :  4111  2124/2/6عبٌر السٌد السٌد مصطفى السكرى  سارى حتى  -  32

 21511برلم       21131114، تارٌخ :  4165  2124/3/21باسم دمحم عبد الخالك زٌد  سارى حتى  -  33

 12443برلم       21131114، تارٌخ :  4152  2123/2/4صباح حسٌن احمد هنداوى  سارى حتى  -  34

 21121برلم       21131114، تارٌخ :  4161  2124/2/16دمحم دمحم السٌد رامون  سارى حتى  -  35

 5123برلم       21131114، تارٌخ :  4151  2113/5/3سامح سعد عبدالمعطً جمٌل  سارى حتى  -  36

 5123برلم       21131114، تارٌخ :  4152  2124/5/3سامح سعد عبدالمعطً جمٌل  سارى حتى  -  31

 6222برلم       21131115، تارٌخ :  4123  2124/1/13عصام انور خلٌل دمحم ابو نازل  سارى حتى  -  32

 6222برلم       21131115، تارٌخ :  4123  2124/1/13ابو نازل لتجاره السٌارات والممطورات  سارى حتى  -  33

 13312برلم       21131115، تارٌخ :  4131  2124/1/31مواد الغذائٌه  سارى حتى الشهاوى لتجاره ال -  111

 13142برلم       21131115، تارٌخ :  4121  2123/11/3عزه دمحم عبده جاد  سارى حتى  -  111

 11113برلم       21131115، تارٌخ :  4122  2123/5/22صٌدلٌه د/ دمحم جمال  سارى حتى  -  112

 13532برلم       21131116، تارٌخ :  4215  2122/3/21محمود عبدالمنعم سٌف على زاٌد  سارى حتى  -  113

 5221برلم       21131116، تارٌخ :  4216  2124/2/13اٌمن دمحم احمد شلبى  سارى حتى  -  114

 16263برلم       21131116، تارٌخ :  4212  2123/3/4سعده عبد الفتاح عطٌه محمود  سارى حتى  -  115

 6221برلم       21131116، تارٌخ :  4214  2124/1/1عماد السعٌد عبدالوهاب حجازي  سارى حتى  -  116

 16135برلم       21131116، تارٌخ :  4213  2123/1/1ممدوح دمحم عبد المجٌد احسٌبه  سارى حتى  -  111

 5236برلم       21131111، تارٌخ :  4231  2124/2/22وائل طلعت عبدالنبً علً الجناٌنً  سارى حتى  -  112

 11144برلم       21131111، تارٌخ :  4241  2121/12/21سمٌر دمحم عبدالفتاح همام العزب  سارى حتى  -  113

 12311برلم       21131111، تارٌخ :  4232  2123/1/12دمحم عمر على على عمر  سارى حتى  -  111

برلم       21131111، تارٌخ :  4231  2124/1/1حمن عبد المنعم مصطفى البمرى  سارى حتى  كرٌم عبد الر -  111
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 5241برلم       21131111، تارٌخ :  4241  2124/2/16السٌد دمحم سلٌمان المحالوي  سارى حتى  -  112

 2111برلم       21131112، تارٌخ :  4263  2123/2/4سمٌر طلعت المنسى المنسى بدر  سارى حتى  -  113



 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

 12131برلم       21131112، تارٌخ :  4241  2123/3/16احمد عبدهللا حسن طبٌخ  سارى حتى  -  114

 11136برلم       21131112، تارٌخ :  4243  2121/1/3على دمحم احمد رمضان  سارى حتى  -  115

 1312برلم       21131121، تارٌخ :  4233  2111/1/1محمود سامى ٌوسف دمحم عمارة  سارى حتى  -  116

 1312برلم       21131121، تارٌخ :  4234  2122/1/2محمود سامى ٌوسف دمحم عمارة  سارى حتى  -  111

 6125برلم       21131121: ، تارٌخ  4216  2124/6/1االشمر للرحالت  سارى حتى  -  112

 14352برلم       21131121، تارٌخ :  4225  2122/6/24الماسم عبدالعزٌز محمود محمود  سارى حتى  -  113

 4461برلم       21131121، تارٌخ :  4221  2123/11/14امل دمحم السٌد على  سارى حتى  -  121

 21221برلم       21131121، تارٌخ :  4231  2124/6/1دمحم السٌد على ابوسعٌد  سارى حتى  -  121

 4461برلم       21131121، تارٌخ :  4222  2123/11/13امل دمحم السٌد علً  سارى حتى  -  122

 11233برلم       21131122، تارٌخ :  4312  2123/5/2احمد السٌد بسٌونى عبد الفتاح الخطٌب  سارى حتى  -  123

 15456برلم       21131122، تارٌخ :  4324  2122/11/5هر عبدالفتاح المحالوى  سارى حتى ابراهٌم عبدالظا -  124

 14311برلم       21131122، تارٌخ :  4322  2122/3/11بٌشوى وفٌك ودٌع غبلاير مٌخائٌل  سارى حتى  -  125

 13241برلم       21131122تارٌخ : ،  4311  2124/1/26محمود ابراهٌم عبداللطٌف دمحم عبدالرازق  سارى حتى  -  126

 13115برلم       21131122، تارٌخ :  4325  2122/11/23دمحم طلعت دمحم ٌوسف  سارى حتى  -  121

 6124برلم       21131122، تارٌخ :  4336  2113/16/12دمحم الشحات السٌد فرج بدران  سارى حتى  -  122

 6124برلم       21131122، تارٌخ :  4331  2124/16/12رى حتى دمحم الشحات السٌد فرج بدران  سا -  123

 4363برلم       21131122، تارٌخ :  4332  2124/11/15سراج الغرباوى دمحم حسن الغرباوى  سارى حتى  -  131

 13126برلم       21131122، تارٌخ :  4311  2124/1/21وفاء كمال عبد البارى عامر  سارى حتى   -  131

 21132برلم       21131122، تارٌخ :  4315  2124/1/11مصنع شرٌف للمالبس الجاهزه  سارى حتى  -  132

 21233برلم       21131124، تارٌخ :  4342  2124/16/11محمود ابراهٌم عبدالفتاح دمحم عماره  سارى حتى  -  133

 14113برلم       21131124تارٌخ :  ، 4342  2122/15/15اٌمن عبدالفتاح احمد الدٌب  سارى حتى  -  134

برلم       21131124، تارٌخ :  4341  2124/12/12اٌهاب عبدالمعطى عبدالشافى توفٌك العجوز  سارى حتى  -  135
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 13134برلم       21131124، تارٌخ :  4354  2123/11/24جمال راغب سٌد احمد الخشن  سارى حتى  -  136

 11145برلم       21131124، تارٌخ :  4345  2123/3/12الجواد بهنسى  سارى حتى  جمال صالح عبد  -  131

 11145برلم       21131124، تارٌخ :  4345  2123/3/12جمال صالح عبد الجواد البهنسى  سارى حتى   -  132

 6525   برلم    21131125، تارٌخ :  4311  2124/2/21اٌمان على على الشرلاوى  سارى حتى   -  133

 4311برلم       21131125، تارٌخ :  4315  2113/12/25نصرة السٌد لاسم اسماعٌل ابونشوق  سارى حتى   -  141

 16144برلم       21131125، تارٌخ :  4364  2123/2/24عاصم سعٌد شبل بكٌر الجندى  سارى حتى  -  141



 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

 12664برلم       21131125، تارٌخ :  4363  2123/3/5هشام ٌاسٌن احمد عٌد زهران  سارى حتى  -  142

 13612برلم       21131122، تارٌخ :  4313  2122/3/21على عبدالحمٌد على زٌدان الشاذلى  سارى حتى   -  143

 12212برلم       21131122: ، تارٌخ  4335  2123/3/31مدحت خٌرى موسى فاٌد  سارى حتى   -  144

 4311برلم       21131122، تارٌخ :  4323  2123/12/23نصرة السٌد لاسم اسماعٌل ابونشوق  سارى حتى   -  145

 331برلم       21131122، تارٌخ :  4316  2112/2/12نجدة صابر ابراهٌم لندٌل  سارى حتى   -  146

 331برلم       21131122، تارٌخ :  4311  2122/2/12حتى  نجدة صابر ابراهٌم لندٌل  سارى  -  141

 3262برلم       21131122، تارٌخ :  4332  2121/11/21صٌدلٌه د / اٌمن عبدالخالك  سارى حتى   -  142

 15411برلم       21131122، تارٌخ :  4332  2122/11/6عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح هٌر  سارى حتى   -  143

 2244برلم       21131122، تارٌخ :  4326  2121/4/6ٌد محمود عشماوى دمحم الرخ  سارى حتى  ول -  151

 3514برلم       21131123، تارٌخ :  4416  2123/6/3دمحم احمد فتحً الوكٌل  سارى حتى   -  151

 3514م   برل    21131123، تارٌخ :  4411  2122/5/15دمحم احمد فتحً الوكٌل  سارى حتى   -  152

 3112برلم       21131123، تارٌخ :  4411  2123/6/23عبدالحمٌد عبدالحمٌد سالم حمودة  سارى حتى   -  153

 14515برلم       21131123، تارٌخ :  4411  2122/1/16الحسٌنى عبدالغفار عبدالغفار العبد  سارى حتى   -  154

 13111برلم       21131123، تارٌخ :  4415  2123/11/31حتى دمحم بسٌونى خمٌس عبدالمولى خمٌس  سارى  -  155

 5135برلم       21131123، تارٌخ :  4411  2124/15/13حماده مختار عبدالسمٌع بلح  سارى حتى  -  156

 11222برلم       21131123، تارٌخ :  4412  2121/2/22السٌد مصطفى السٌد الشاذلى  سارى حتى  -  151

 12314برلم       21131123، تارٌخ :  4412  2121/11/13عبدالفتاح مصطفى سلٌمان فراج  سارى حتى  احمد  -  152

 13145برلم       21131123، تارٌخ :  4414  2122/1/13ٌوسف سٌد احمد احمد وكون  سارى حتى   -  153

 5611برلم       21131123، تارٌخ :  4411  2124/4/12ابراهٌم ابراهٌم عباس عٌد  سارى حتى   -  161

 6162برلم       21131131، تارٌخ :  4423  2114/6/21سامى كامل رزق سعد  سارى حتى  -  161

 6162برلم       21131131، تارٌخ :  44424  2124/6/22سامى كامل رزق سعد  سارى حتى  -  162

 3331برلم       21131131:  ، تارٌخ 4434  2123/5/14احمد طه احمد ابو عماره  سارى حتى   -  163

 6231برلم       21131131، تارٌخ :  4433  2124/1/13فتحى فاضل مندوه عبدالرحمن  سارى حتى   -  164

 21643برلم       21131131، تارٌخ :  4441  2124/1/1دمحم احمد على عبد ربه  سارى حتى   -  165

 15122برلم       21131131، تارٌخ :  4435  2122/3/26خالد دمحم دمحم خٌتى  سارى حتى  -  166

 15122برلم       21131131، تارٌخ :  4431  2122/3/25احمد ابراهٌم حسن عبده المصرى  سارى حتى  -  161

 6116برلم       21131131، تارٌخ :  4441  2124/11/1فاروق وفا حسن ابوعجور  سارى حتى   -  162

 13332برلم       21131131، تارٌخ :  4422  2122/2/22طب على  سارى حتى  اسماعٌل عبدالرسول ل -  163



 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

 21264برلم       21131131، تارٌخ :  4442  2124/6/3حامد دمحم عادل حامد الشافعى  سارى حتى   -  111

 3341برلم       21131131، تارٌخ :  4445  2121/12/1اشرف محمود عبدالعظٌم الدحدٌحً  سارى حتى   -  111

 5111برلم       21131131، تارٌخ :  4421  2124/4/13دمحم عبدالحكٌم دمحم العمرى  سارى حتى  -  112

 21531برلم       21131131، تارٌخ :  4426  2124/6/25سعٌد دمحم عبد الرحٌم عبد الغفار  سارى حتى   -  113

 3554برلم       21131131، تارٌخ :  4413  2112/6/2ناهد معوض منصور ابوحسن  سارى حتى   -  114

 3554برلم       21131131، تارٌخ :  4414  2123/6/2ناهد معوض منصور ابوحسن  سارى حتى   -  115

 5451برلم       21131131، تارٌخ :  4462  2114/3/16سارى حتى   محمود دمحم عبدالفتاح زكى الصعٌدى -  116

 5451برلم       21131131، تارٌخ :  4463  2124/3/11محمود دمحم عبدالفتاح زكى الصعٌدى  سارى حتى  -  111

 21124برلم       21131131، تارٌخ :  4412  2124/2/11دمحم عٌسى موتورز  سارى حتى   -  112

 21361برلم       21131131، تارٌخ :  4413  2124/5/1ام للمماوالت  سارى حتى  حس -  113

 12112برلم       21131131، تارٌخ :  4465  2123/6/12احمد حمدى دمحم حلمى الشٌخ  سارى حتى  -  121

 13353برلم       21131131، تارٌخ :  4451  2122/14/31هٌثم مصطفى السعٌد المنٌر  سارى حتى  -  121

 11131برلم       21131131، تارٌخ :  4452  2123/15/12مصطفى عبد المنعم مصطفى الدبه  سارى حتى  -  122

 21233برلم       21131131، تارٌخ :  4451  2124/14/31ٌحى فتوح عبد المادر بركات  سارى حتى  -  123

 11213برلم       21131131رٌخ : ، تا 4451  2123/13/31حمدى جالل سٌد احمد  سارى حتى  -  124

 6156برلم       21131131، تارٌخ :  4461  2124/16/13حاتم فتحً شعبان ابراهٌم زٌن الدٌن  سارى حتى  -  125

 12146برلم       21131131، تارٌخ :  4412  2123/3/11اٌمن صبحى دمحم شحاته  سارى حتى   -  126

 14255برلم       21131131، تارٌخ :  4466  2122/6/6رى حتى  ولٌد عبدربه بسٌونى حجه  سا -  121

 2313برلم       21131131، تارٌخ :  4453  2123/14/21احمد عبدالصادق علً سالمه  سارى حتى  -  122

 3554برلم       21131131، تارٌخ :  4415  2123/11/5ناهد معوض منصور ابوحسن  سارى حتى   -  123

 3554برلم       21131131، تارٌخ :  4416  2112/11/3وض منصور ابوحسن  سارى حتى  ناهد مع -  131

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21366برلم       21131111، تارٌخ :  3224  2124/15/11فاروق ابو الٌزٌد دمحم عبد الرحٌم وشركاه  سارى حتى  -  1

 21366برلم       21131111، تارٌخ :  3224  2124/15/11مطاوع دمحم مطاوع اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  2

 21366برلم       21131111، تارٌخ :  3224  2124/15/11فاروق ابو الٌزٌد دمحم عبد الرحٌم وشركاه  سارى حتى  -  3



 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

 21366برلم       21131111، تارٌخ :  3224  2124/15/11مطاوع دمحم مطاوع اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  4

برلم       21131114، تارٌخ :  4115  2124/1/1ٌونى ترافٌل للسٌاحه  السعٌد دمحم متولى طه وشركاه  سارى حتى  -  5
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 5233برلم       21131111، تارٌخ :  4114  2124/5/11حسانٌن دمحم سعد لنصوة وشرٌكه  سارى حتى  -  6

 5233برلم       21131111، تارٌخ :  4114  2124/5/11حسانٌن دمحم سعد لنصوه وشركاه  سارى حتى  -  1

 5233برلم       21131111: ، تارٌخ  4114  2124/5/11حسانٌن دمحم سعد لنصوة وشرٌكه  سارى حتى  -  2

 5233برلم       21131111، تارٌخ :  4114  2124/5/11حسانٌن دمحم سعد لنصوه وشركاه  سارى حتى  -  3

 4231برلم       21131116، تارٌخ :  4212  2123/3/5احمد الفاروق عبدالحمٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  11

 4553برلم       21131112، تارٌخ :  4254  2123/11/22 شركه نبٌل رمضان طه وشرٌكه  سارى حتى -  11

 6341برلم       21131131، تارٌخ :  4423  2124/1/24خلفاء علً دنٌا  سارى حتى   -  12

 6341برلم       21131131، تارٌخ :  4423  2124/1/24خلفاء على دنٌا وشركاهم  سارى حتى   -  13

 6341برلم       21131131، تارٌخ :  4423  2124/1/24خلفاء علً دنٌا  سارى حتى   -  14

 6341برلم       21131131، تارٌخ :  4423  2124/1/24خلفاء على دنٌا وشركاهم  سارى حتى   -  15

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 

 

 


