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عن مكتب  140255برلم  25105252، لٌد فى  555555.555احمد حسنى احمد احمد بشعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عماره الزمرده ش المتوكل ملن ولٌد دمحم عفٌفى دمحم 7رحالت ، بجهة : طنطا العمار رلم

عن  140221برلم  25105215 ، لٌد فى 555555.555احمد مصطفى جمعه خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه واللحوم والدواجن  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد ماعدا المجموعه 

 اسدٌما بملن مصطفى جمعه خضر -واالسمان ، بجهة : الجدوٌه 

عن مماوالت  140265برلم  25105225، لٌد فى  255555.555جمال احمد ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش سعد زغلول ملن مصطفى محمود حامد ووفاء دمحم حامد 2عامه ، بجهة : كفر الزٌات  

عن تجاره  140251برلم  25105257، لٌد فى  25555.555مصطفى دمحم سوٌلم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ٌد بملن دمحم سوٌلم دمحم عثماناحذٌه ، بجهة : السنطه ش بورسع

عن مزرعه  140153برلم  25105255، لٌد فى  25555.555احمد عبدالسمٌع كرٌم الطناحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مواشى ، بجهة : شبشٌر الحصه بملن عبدالسمٌع كرٌم الطناحى

عن تورٌدات  140273برلم  25105225ٌد فى ، ل 155555.555صابر السٌد على طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 عمومٌه واعمال مماوالت متكامله ، بجهة : طنطا  ناصٌه ش المحطه من المدٌرٌه ملن اٌمن دمحم دمحم عبدالكرٌم

عن  140224برلم  25105221، لٌد فى  15555.555عبدالحلٌم جمال عبدالحلٌم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 شارع الشهٌد طه عبدالسمٌع سٌجر بملن عادل دمحم ابراهٌم بخٌت 2الت ، بجهة : طنطا مكتب مماو

عن مماوالت ،  140225برلم  25105221، لٌد فى  12555.555احمد مصباح خلٌل شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش الشهٌد طه عبدالسمٌع متولى ملن عادل دمحم ابراهٌم بخٌت 2بجهة : طنطا 

عن مطبعه  140222برلم  25105221، لٌد فى  55555.555مصطفى كامل احمد عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 شارع رزق هللا من الجالء بملن سعٌد كامل احمد عمٌره 2بعدالحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : طنطا 

عن تصنٌع  140323برلم  25105225، لٌد فى  5555.555سمٌر دمحم دمحم عباس شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 اكٌاس بالستٌن ، بجهة : خرسٌت بملن/دمحم دمحم ابراهٌم سٌد احمد البحٌرى

عن صٌدلٌه ،  140322برلم  25105225، لٌد فى  5555.555صٌدلٌه / د/ سمر السٌد لاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

  عبدالخالك عماببجهة : صالحجر ملن عبدالحالك دمحم

عن تجاره  140326برلم  25105226، لٌد فى  5555.555دمحم جمال ابوخطوه شوربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 كفر الجبالٌه بملن/جمال ابوخطوه ابوشوربه-اعالف ، بجهة : شونى 

عن مكتب  140332برلم  25105226فى ، لٌد  5555.555عاٌده عباس حلمى السٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 رحالت داخلٌه ، بجهة : حانوت بملن عبدالحكٌم عبدالعظٌم حافظ

عن بٌع حلوٌات ،  140362برلم  25105222، لٌد فى  5555.555عال على دمحم على الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بجهة : شارع الجالء بملن راند على دمحم الفار

عن مكتب  140364برلم  25105222، لٌد فى  25555.555بدالهادى مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد ع -  15

 ش المتوكل من الحلو بملن عبدالمنعم السٌد اسماعٌل 60لتجاره المالبس الجاهزه ، بجهة : طنطا عمار رلم 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مغسله  140372برلم  25105220، لٌد فى  355555.555عادل دمحم نجٌب دمحم حسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 سٌارات ، بجهة : زفتى شارع الملٌجى بملن بسمه عادل حسن

عن فرن  140321برلم  25105220، لٌد فى  15555.555على صبرى على دمحم الشربتلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 الحاج سلٌم بملن شادٌه محمود حسٌن شارع 00تسوٌه حلوى من عجٌن ، بجهة : كفر الزٌات عمار رلم 

عن تجاره  140133برلم  25105254، لٌد فى  35555.555احمد عثمان سعد امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 اكسسوار محمول ، بجهة : كفر الدغاٌده بملن احالم عبدالمادر السٌد الجمل

عن تجارة  140132برلم  25105254، لٌد فى  12555.555ه ،  احمد سمٌر عبدالرؤف زهران  ، تاجر فرد ، رأس مال -  10

 عطاره ، بجهة : شبشٌر الحصه ملن / ابراهٌم عبدالحلٌم دمحم الزاوى

عن تورٌدات  140156برلم  25105255، لٌد فى  655.555سلمى عادل نصر السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش زلط من اخر سعٌد ملن عبدالممصود على على عطا -: طنطا مستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌه ، بجهة 

عن تاجٌر  140163برلم  25105255، لٌد فى  5555.555بدٌعه سلٌمان عبدهللا ابومشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عمر بن الخطاب ) نادى المعلمٌن ( ملن دمحم وخالد ابراهٌم النوٌهى 6فساتٌن ، بجهة : طنطا 

عن بماله ، بجهة  140172برلم  25105256، لٌد فى  15555.555اٌمان رشاد دمحم عرٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 : منشاه جنزور بملن/السٌد محمود دمحم صمر

عن بماله ،  140173برلم  25105256، لٌد فى  5555.555اسالم سمٌر عبدالغنى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 جهة : صنادٌد ملن سمٌر عبدالغنى ابراهٌم الرفاعىب

عن  140233برلم  25105212، لٌد فى  155555.555احمد السٌد الدرٌنى السٌد غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 شارع كفر عصام بملن/حسن ابوالمجد الدمحمى 17تجاره مصنوعات فضٌه واكسسوار ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  140170برلم  25105256، لٌد فى  55555.555 غنٌم الشٌخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسان دمحم -  25

 مالبس جاهزه ، بجهة : شارع النادى بملن/مجدى دمحم شبل الجعار

عن اٌس  140215برلم  25105252، لٌد فى  15555.555عمرو السٌد رمضان النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 الرضا ، بجهة : كفر ابوداود بملن/السٌد رمضان النجار كرٌم

عن مماوالت  140225برلم  25105215، لٌد فى  1555.555رمضان احمد موسى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 سباكه ، بجهة : منشاه االولاف بملن/ ابراهٌم محمود شعبان

عن  140260برلم  25105225، لٌد فى  155555.555تامر احمد عبدالعاطى الشنشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --حظٌره مواشى ، بجهة : اكوه الحصه ملن حٌاه عبدالرحمن على المغربى 

عن ادوات  144517برلم  25105257، لٌد فى  55555.555محمود عبدالحلٌم سالم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 كهربائٌه ، بجهة : نهطاى مركز زفتى ملن محمود عبدالمنعم محمود عبدالحافظ

عن ادوات  144517برلم  25105257، لٌد فى  55555.555محمود عبدالحلٌم سالم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ى ونشاطه مصنع سحب وجدل نحاس على الباردكهربائٌه ، بجهة : مسهله مركز السنطه ملن حجازى سالمه الشرلاو

عن مزرعه  140254برلم  25105252، لٌد فى  55555.555احمد دمحم ابوبكر دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مواشى ، بجهة : كفر سالم النحال بملن صاحب الشان

عن  140145برلم  25105254، لٌد فى  155555.555له ،  السعٌد عبدهللا احمد دمحم البدٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  32

 تجاره سٌارات وموتوسٌكالت ، بجهة : كفر سنباط بملن/ احمد عبدهللا احمد البدٌوى

عن  140275برلم  25105225، لٌد فى  155555.555ناجى عبدالمنعم عٌسى رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 --الحصه ملن سعٌد عبدالمنعم عٌسى رضوان تجاره المواشى ، بجهة : اكوه 
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله ،  140352برلم  25105222، لٌد فى  1555.555اٌمان دمحم عبدالعزٌز الرفٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بجهة : كفر حشاد ملن محمود فتوح محمود حمزه

عن ورشه  140342برلم  25105227، لٌد فى  15555.555عبدالحمٌد اسماعٌل دمحم هانو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 كتامه بملن دمحم اسماعٌل دمحم هانو-مٌكانٌكا سٌارات ، بجهة : عزبه ناشد 

عن تجاره  140331برلم  25105226، لٌد فى  15555.555عمر حسنى دمحم المدمس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 الجٌش ملن حسنى دمحم المدمسالخرده ، بجهة : زفتى ش الخولى متفرع من ش 

عن بٌع  140351برلم  25105227، لٌد فى  15555.555اسامه احمد كامل مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 شارع دمحم داود بملن/احمد كامل مصطفى 15وحدات بنظام التملٌن ، بجهة : 

عن  140365برلم  25105222، لٌد فى  12555.555  عبدالرحمن دمحم علً دمحم متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  32

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الزٌات شارع الخطٌب بملن ابراهٌم علً زلط عبدالسالم

عن  140120برلم  25105254، لٌد فى  15555.555فاطمه زٌنهم ابراهٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 الجالء بملن احمد عبدالستار احمد الدالى -ا ش الشهٌد الحارتى من مكهتجاره دهانات ، بجهة : طنط

عن  140142برلم  25105255، لٌد فى  155555.555محمود دمحم فوزى فتحى المللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 حٌد السٌد زٌدانشارع مكه المكرمه من مصنع الكاوتشون ملن/و 4مماوالت وتورٌدات عامه وحكومٌه ، بجهة : طنطا 

عن مماوالت  140152برلم  25105255، لٌد فى  5555.555احمد عباس ابراهٌم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عامه انشاء وهدم واصالح واساسات ، بجهة : داٌر الناحٌه شفا بملن/عباس ابراهٌم دمحم الصعٌدى

عن عصاره  140165برلم  25105255، لٌد فى  155555.555رأس ماله ،   دمحم محروس دمحم دمحم فرج  ، تاجر فرد ، -  42

 لصب ، بجهة : تاج العجم بملن/ممدوحه عبدالحمٌد ابراهٌم فرج

عن مماوالت  140234برلم  25105212، لٌد فى  155555.555احمد عطٌه ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بملن نجٌه عبدالباسط عمر داودكفر عنان -عامه ، بجهة : زفتى 

عن تعبئه  115457برلم  25105212، لٌد فى  55555.555دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

الشٌخ عاشور بملن/على عبداللطٌف ابوشوشه الستغالله مكتب -وتغلٌف المواد الغذائٌه ، بجهة : محل رئٌسى بالعنوان كفر عصام 

 115457وتابع لرلم  2552/6/16ت افتتح رحال

عن تعبئه  115457برلم  25105212، لٌد فى  55555.555دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 وتغلٌف المواد الغذائٌه ، بجهة : كفر عصام بملن/دمحم حامد ابراهٌم السٌد

عن تجاره  140251برلم  25105210، لٌد فى  55555.555رد ، رأس ماله ،  اسامه دمحم دمحم على البرعى  ، تاجر ف -  46

 مالبس جاهزه ، بجهة : زفتى شارع فلسطٌن ملن/حمدى ابراهٌم عامر

عن تجاره  140254برلم  25105210، لٌد فى  55555.555حسن ٌعموب زٌدان زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 المولف بملن/دمحم دمحم احمد ماضى-هة : بسٌون السٌارات والموتوسٌكالت ، بج

عن بٌع وحدات  140155برلم  25105251، لٌد فى  5555.555رجائى عزت رزق جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش توت عنخ امون مع ثروت بملن جٌهان ادوارد حبٌب عزب 22بنظام التملٌن ، بجهة : طنطا 

عن بٌع وصٌانه  140120برلم  25105257، لٌد فى  15555.555لشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عٌد مسعد ابراهٌم ا -  40

 طرٌك شوبر بملن/عمرو جمال دمحم الشناوى 1التكٌٌف ، بجهة : 

عن مصنع  140214برلم  25105252، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --لى ، بجهة : كفر النصارٌه ملن سعٌد دمحم محمود عوض ٌحى طوب طف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  140224برلم  25105215، لٌد فى  12555.555ٌاسر الملٌنى لتجاره الموباٌالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 موباٌالت ، بجهة : مشله بملن/ شرٌن انور دمحم عبدالحمٌد

عن تجاره  140266برلم  25105225، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،   انوار شكرى على العادلى  ، تاجر -  52

 --االثاث ، بجهة : كفر ٌعموب ملن على حجازى على حجازى 

عن  140271برلم  25105225، لٌد فى  55555.555لطفى عصام عبدالغفور امٌن شماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 هة : كفر شماره بملن عصام عبدالغفور امٌن عبداللطٌف شمارهمزرعه مواشى تسمٌن وحالبه ، بج

عن مكتب  140257برلم  25105252، لٌد فى  5555.555اشرف دمحم مصطفى جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : كفر الحما بملن صاحب الشان

عن  140135برلم  25105254، لٌد فى  25555.555رد ، رأس ماله ،  السٌد دمحم مطاوع سلٌمان مسلم  ، تاجر ف -  55

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ سعٌد عبدالستار احمد السبكى

عن ممهى ،  140203برلم  25105222، لٌد فى  15555.555احمد دمحم السباعى الملٌوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ٌنه سعٌد دمحم السٌدبجهة : شبراتنا بملن ام

عن مكتب  140202برلم  25105222، لٌد فى  555555.555اسامه عطا جمعه حالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 والتصدٌر ، بجهة : سنباط مركز زفتى ملن عطا جمعه حالله 6من المجموعه  36والفمره  10استٌراد ماعدا المجموعه 

عن تصنٌع  140314برلم  25105222، لٌد فى  3555555.555دمحم دمحم عبدالغنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بالستٌن ، بجهة : مٌت حواى بملن/ فتحٌه دمحم عبدالوهاب ٌوسف الجحش //

عن  140352برلم  25105227فى  ، لٌد 25555.555عبدهللا عبدهللا عبدالفتاح الحورانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : سنبو الكبرى بملن/عبدهللا عبدالفتاح عبدالوهاب الحوارنى

عن تجاره  140336برلم  25105227، لٌد فى  155555.555اسالم رضا السٌد ابوعماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ومه السٌد على عٌادمالبس جاهزه ، بجهة : كفر الحما ملن/س

عن  140352برلم  25105222، لٌد فى  55555.555مٌخائٌل جرجس مٌخائٌل ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 سوبرماركت ، بجهة : طنطا ش ابن الفارض بملن ٌوانس جرجس مٌخائٌل ٌوسف

عن  140363برلم  25105222، لٌد فى  155555.555دمحم جمال الملٌجى على رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

مكتب مماوالت وتشغٌل سٌارات وتورٌد رمل وسن ومواد بناء ، بجهة : زفتى بجوار صٌنٌه سكه طنطا بملن رضا فتحى توفٌك 

 رباح

 140162برلم  25105255، لٌد فى  75555.555عمرو صبحى ابراهٌم الغنٌمى ابوالوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مصنع حالوه طحٌنٌه ، بجهة : خرسٌت بملن احمد عالء الدٌن صبرى محمود عالم عن

عن مزرعه  140175برلم  25105256، لٌد فى  255555.555حسن اشرف حسن شهود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن الطالب )حسن اشرف حسن شهود(

عن مزرعه  140230برلم  25105212، لٌد فى  255555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سالى عمر دمحم الدلن -  65

 مواشى حالبه ، بجهة : منشاه عبدهللا بملن/عبدالحلٌم محمود عبدالحلٌم حلمى عبدهللا

اره حداٌد عن تج 140117برلم  25105251، لٌد فى  5555.555طه دمحم على سالمه العون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 وبوٌات ، بجهة : فٌشا سلٌم بملن عبدالحى دمحم عبدالحى الخالع

عن بماله ،  140126برلم  25105257، لٌد فى  21555.555خالد محمود سالمه النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 بجهة : الرجدٌه شارع العمده ملن/محمود سالمه النجار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  140105برلم  25105257، لٌد فى  5555.555شلٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌر دمحم عبدالخالك حامد -  62

 االستاد بملن/نجوى دمحم محمود المهدى سلٌم -شارع عبدالسالم عمران  0وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  140174برلم  25105256، لٌد فى  5555.555اٌمان عبدهللا ابوالفتوح دمحم زهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ش دمحم سلطان بملن ابراهٌم مصطفى دمحم لرع 56ورشه خراطه ، بجهة : طنطا 

عن مصنع طوب  140255برلم  25105257، لٌد فى  55555.555فاٌز ابراهٌم خلٌل هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 خلٌل هٌبه طفلى ، بجهة : كفر النصارٌه بملن/ ابراهٌم

عن سوبر  140145برلم  25105254، لٌد فى  15555.555احمد بدر احمد محمود بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 شارع ابوبكر خشبه من طرٌك المعاهده بملن طه مختار طه جالف 5ماركت ، بجهة : 

 140205برلم  25105221، لٌد فى  15555.555احمد الشهاى ابراهٌم عبدالحمٌد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 شارع النادى بملن/احمد ونفٌن وفٌفٌان عبدالعزٌز احمد جمال واخرون 33عن كافٌه ، بجهة : 

عن مزرعه  140352برلم  25105222، لٌد فى  155555.555دالٌا دمحم عبدالمادر بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 بملن امال فوزي النشرتً ابوعجٌله مواشً ، بجهة : اكوه الحصه

عن تجاره لطع  140345برلم  25105227، لٌد فى  15555.555رامى مصطفى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 غٌار سٌارات ، بجهة : حصه برما ملن عبدالمنعم مصطفى دمحم سالم

عن  140335برلم  25105227، لٌد فى  155555.555 مصطفى حسٌن عباس حسٌن حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  75

 مماوالت عمومٌه وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : زفتى ش دمحم الغرابلى بملن ٌاسر نبٌل عبدالرحٌم زهره

عن تجاره  140353برلم  25105227، لٌد فى  155555.555ولٌد دمحم طه الشنشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 فات ومستلزماتها ، بجهة : اكوه الحصه بملن دمحم طه سٌداحمد الشنشورىالعطور والمنظ

عن تجاره  140362برلم  25105222، لٌد فى  15555.555زكى على زكى ابراهٌم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 كاوتش ، بجهة : كفر مٌت الحارون بملن/على زكى ابراهٌم دٌاب

 140371برلم  25105220، لٌد فى  5555.555بدالبالى ابولحف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالبالى شمس الدٌن ع -  72

 عن بماله ، بجهة : برما بملن انعام عبدالمنعم ابولحف

عن  140167برلم  25105255، لٌد فى  555555.555حسام الدٌن ابراهٌم دمحم البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 والتصدٌر ، بجهة : سبرباى بملن دمحم حماده حلمه البرماوى 6من المجموعه  36والفمره  10ما عدا المجموعه مكتب استٌراد فٌ

عن ورشه  145612برلم  25105255، لٌد فى  15555.555ولٌد عبداللطٌف دمحم عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ٌد دمحم السٌدخراطه ولحام ، بجهة : صالحجر مركز بسٌون ملن فاٌزه الس

عن ورشه  145612برلم  25105255، لٌد فى  15555.555ولٌد عبداللطٌف دمحم عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 خراطه ولحام ، بجهة : صالحجر مركز بسٌون ملن عمرو عبدالمجٌد حسٌن احمد ونشاطه مكتب رحالت

عن  140242برلم  25105212، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  مؤمن دمحم المطب مصطفى الدٌماوى  ، تاجر فرد ،  -  22

 شارع سعد المساح من شارع صبرى بملن/هدى عبدالحكٌم موسى 12تجاره لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : طنطا 

شنط عن تجاره  140257برلم  25105210، لٌد فى  15555.555دمحم غندور ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ومفروشات ، بجهة : طنطا مٌدان السٌد البدوى بجوار محالت البندارى بملن محمود زغلول العربى

عن بماله ،  140150برلم  25105251، لٌد فى  35555.555جابر فتحى دمحم دمحم فلٌفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بجهة : شونى بملن فتحى دمحم دمحم فلٌفل

عن مماوالت  140126برلم  25105251، لٌد فى  55555.555عبدالعظٌم وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السعٌد  -  25

 عامه ، بجهة : مٌت الرخا ملن/السعٌد عبدالعظٌم وهدان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  140156برلم  25105251، لٌد فى  15555.555نرمٌن طلعت نموال مسٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 شارع السادات ترعه الشٌتى بملن فؤاد محمود شحاته السٌد 21رحالت ، بجهة : 

عن تجاره الحداٌد  140213لم بر 25105252، لٌد فى  1555.555مشٌره السٌد دمحم سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 والبوبات ، بجهة : كنٌسه دمشٌت بملن خالد فاروق دمحم حجاب

عن بٌع مبٌدات  140212برلم  25105252، لٌد فى  25555.555دمحم نبٌه عٌد على حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --ٌز عالم واسمده بانواعها وبذوروتماوى ، بجهة : لسطا ملن لبٌبه دمحم عبدالعز

عن مكتب مماوالت  140177برلم  25105256، لٌد فى  15555.555دمحم راغب السٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ، بجهة : ابٌار بملن صالحه احمد دمحم السحراوى

عن مزرعه  140147برلم  25105255، لٌد فى  55555.555عٌسوى على دمحم الذهبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 مواشى ، بجهة : برما بملن محمود على دمحم الذهبى

عن  140222برلم  25105221، لٌد فى  55555.555عدلى طارق عدلى عبده خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 تل الحدادٌن ملن طارق عدلى عبده خطاب --حلمه المطن  -مكتب تورٌدات مواد غذائٌه ، بجهة : طنطا 

عن  140202برلم  25105221، لٌد فى  25555.555حمود صابر عبدالجابر عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  02

 تصدٌر مستلزمات طبٌه ، بجهة : شبرا النمله ملن صابر عبدالجابر عبدالرحمن

 140350برلم  25105222، لٌد فى  45555.555عبدالرحمن رافت حسٌن خلٌل ابوكرٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 عن تجاره اخشاب ، بجهة : كفر الزٌات ش الجٌش بملن عبدالوهاب على نوفل واسامه على ابراهٌم نوفل

عن مكتب  140375برلم  25105220، لٌد فى  125555.555مكتب النجار للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 النجار// مماوالت عامه ، بجهة : بنوفر بملن طه احمد طه

عن  140323برلم  25105220، لٌد فى  21555.555شٌرٌن شكرى على سٌد احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 تجاره الكٌماوٌات المعملٌه ، بجهة : طنطا شارع سعد عبدهللا متفرع من اخر سعٌد بملن وفاء احمد محمود السعدنى

عن مكتبه ،  140162برلم  25105256، لٌد فى  75555.555فرد ، رأس ماله ،  سامٌه كمال على مطارٌد  ، تاجر  -  06

 بجهة : بنوفر ملن/احمد دمحم عبدالغنى ابودادى

عن مزرعه  140225برلم  25105215، لٌد فى  155555.555ٌحً دمحم ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  07

 الفتاح ابو عراٌسمواشى ، بجهة : اكوه الحصه ملن جمعه عبد

عن  140242برلم  25105212، لٌد فى  555555.555منى عبدالجٌد عبدالرازق شوٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ، بجهة : شبراملس ملن  6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 ابراهٌم محمود برغوت

عن اصالح  140252برلم  25105210، لٌد فى  15555.555جمال كمال سلٌمان جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 شارع انور ملن/حسام عبدالمنعم المرسى الدرٌنى 12اجهزه منزلٌه ، بجهة : طنطا 

عن  140256برلم  25105210 ، لٌد فى 555555.555السٌد عبدالمنعم مصطفى ابوشهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمنسوجات وااللمشه والمالبس  10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد ما عدا الفمره 

 ش حاره حنٌش من الحلو بملن محمود احمد محمود عبده 25الجاهزه ، بجهة : طنطا 

 140116برلم  25105251، لٌد فى  5555.555أس ماله ،  رغده عزت صبحى مصطفى الطٌارى  ، تاجر فرد ، ر -  151

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : كفور بلشاى بملن/دمحم احمد عبدالعزٌز دره

عن  140125برلم  25105251، لٌد فى  555555.555محمود سمٌر نعمان عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

وتصدٌر مواد غذائٌه ، بجهة : فرسٌس بملن/ نوسه عبدالموجود  6من المجموعه  36فمره وال 10استٌراد فٌما عدا المجموعه 

 عبدالمادر عوض



 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

برلم  25105256، لٌد فى  155555.555دمحم محمود عبدالعزٌز الحنفى ابوالعال النحال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ناٌف عماد بملن عبدالمنعم مختار حامد السٌد ش فاٌز بركه مع 7عن مكتب مماوالت ، بجهة : طنطا  140124

عن  140125برلم  25105257، لٌد فى  555555.555ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

فر والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه ، بجهة : ك 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد فٌماعد المجموعه 

 النصارٌه بملن/حسن ابوالمحاسن ٌحى

عن تجاره  140134برلم  25105254، لٌد فى  5555.555ٌاسٌن لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الدٌب ملن عاٌده ابراهٌم سالم الشٌخ

عن مخبز افرنجً ، بجهة  140141برلم  25105254، لٌد فى  55555.555مخبز فارس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 : نهطاي بملن ابراهٌم دمحم شرف حسٌن

عن بماله ، بجهة  140131برلم  25105254، لٌد فى  2555.555وجدان السٌد خلٌفى رزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 : صنادٌد بملن ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم البمبً

عن  140227برلم  25105221، لٌد فى  21555.555دمحم الطنطاوى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بهاء -  152

مركز تدرٌب واستشارات فنٌه فى المجال البٌطرى فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : كفر ابوداود 

 بملن/دمحم الطنطاوى دمحم الغرباوى

عن  140311برلم  25105222، لٌد فى  5555.555العزم على ابوالعزم ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم ابو -  150

 اول طرٌك شوبر الدائرى تماطع ش دمحم محمود بملن دمحم صالح المولد -برج الحٌاه -تجاره مواد غذائٌه وعطاره ، بجهة : طنطا 

عن  140324برلم  25105225، لٌد فى  35555.555، رأس ماله ،  نجوى عبداللطٌف ابراهٌم فرعون  ، تاجر فرد  -  115

 لحوم مجمده ، بجهة : محله منوف بملن/منٌر ابوالمكارم سعد

عن  140342برلم  25105227، لٌد فى  15555.555نعٌمه حسن حسٌن متولى حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 كفر السلخانه المدٌمه بملن اٌهاب دمحم توفٌك جوهر-ش المدابع مع راضى  1مكتبه ، بجهة : طنطا 

عن حظٌره  140333برلم  25105226، لٌد فى  155555.555شرٌف دمحم السٌد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مواشى ، بجهة : نهطاى ملن هدٌر ٌحى السٌد الشربٌنى

عن بماله ، بجهة  140360برلم  25105222، لٌد فى  15555.555باسم عصام دمحم مارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 : برما ملن زٌنب محمود عبدالمتجلى جمعه

عن  140324برلم  25105220، لٌد فى  555555.555احمد محمود حسٌن ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ضبشاالستٌراد والتصدٌر مبٌدات زراعٌه ، بجهة : ادشاى بملن/ دمحم محمود 

عن تجاره  140361برلم  25105222، لٌد فى  15555.555امل ٌاسر فؤاد حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بالطابك االرضى ببرج الصٌفى شارع النادى بملن/عادل محمود عبدالعزٌز مطر 0مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا محل رلم 

عن  140151برلم  25105255، لٌد فى  155555.555ماجده عبدالفتاح محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن/على سعودى احمد الدٌب

عن  116150برلم  25105212، لٌد فى  12555.555رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 خدمات رجال اعمال )تخلٌص االوراق( ماعدا االنترنت والدعاٌه واالعالن ، بجهة : شبراملس ملن/رجب عبدالمنعم عمر

عن  116150برلم  25105212، لٌد فى  12555.555رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

االنترنت والدعاٌه واالعالن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بالعنوان شبراملس  خدمات رجال اعمال )تخلٌص االوراق( ماعدا

 116150وتابع لرلم  2553/0/15ملن/دمحم عبدهللا ابراهٌم عبدالممصود الستغالله مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح 

عن  140232برلم  25105212، لٌد فى  25555.555اشرف منصور عبدالمجٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ش عبدالجواد ملن لٌلى دمحم السٌد امٌن 27مكتب استصالح اراضى ، بجهة : طنطا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  140252برلم  25105210، لٌد فى  25555.555محمود حامد محمود ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 عبدالحمٌد المنٌاوى تجاره زٌوت وشحوم وبطارٌات ، بجهة : شوبر ملن عبدالحمٌد ابوالٌزٌد

عن خدمات مابعد  140262برلم  25105225، لٌد فى  1555.555دمحم احمد على صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الطباعه ، بجهة : طنطا شارع احمد مراد من مصطفى كامل بملن/احمد مجاهد ابراهٌم عامر

عن  140245برلم  25105212، لٌد فى  155555.555ماله ،   مصطفى السٌد دمحم عمر منصور  ، تاجر فرد ، رأس -  122

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن ورثه السٌد دمحم عمر منصور

عن مكتب  140245برلم  25105212، لٌد فى  555555.555سعد الشاذلى على باب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ودان ملن احمد الشاذلى على باب هللامماوالت حكومٌه ، بجهة : مٌت الس

عن  140253برلم  25105210، لٌد فى  15555.555شٌماء ربٌع محمود دمحم ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 خدمات كمبٌوتر ) بٌع وصٌانه ( ، بجهة : زفتى شارع السباعى الزنفلى بملن عمرو عوض موسى البسٌونى

عن  140274برلم  25105225، لٌد فى  155555.555 الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان جمعه صالح دمحم -  125

 تجاره المواشى ، بجهة : اكوه الحصه ملن/ابراهٌم دمحم ابراهٌم اللبان

عن تجاره وتورٌد  140114برلم  25105251، لٌد فى  5555.555ولٌد احمد فرج السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

ش عبدالفتاح المولد بجوار مصنع  21ع انواع الشتالت والحاصالت الزراعٌه ومنتجاتها ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : طنطا جمٌ

 الكاوتشون بملن هشام دمحم فوزى عبدالغنى الجوهرى

عن  140113برلم  25105251، لٌد فى  155555.555دمحم السٌد عبدالحلٌم االشول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مزرعه مواشى ، بجهة : منٌل الهوٌشات بملن/السٌد عبدالحلٌم االشول

برلم  25105252، لٌد فى  12555.555اٌمن دمحم شاكر عبدالعاطى عطٌه النعمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 هعن تجاره بوٌات ، بجهة : كفر الزٌات ش الشركات بملن اٌمان عبدالعظٌم حسٌن ربوش 140216

عن  140235برلم  25105212، لٌد فى  55555.555عزٌزه السعٌد عبد المطلب كسبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

حضانه لتنمٌه مهارات الطفل الصغٌر فٌما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مٌت ٌزٌد بملن اللجنه العلٌا 

 بوزاره االولاف للخدمات االسالمٌه واالجتماعٌه

عن مكتب  140223برلم  25105215، لٌد فى  65555.555محمود اٌمن عبدالفتاح خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

شارع  42لتجهٌز الحفالت للحكومٌه ولطاع االعمال فٌما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : طنطا 

 الفتاح دمحم خاطراسكندرٌه ملن/  عبد

عن بماله ،  140144برلم  25105254، لٌد فى  055.555محمود عبدالفتاح علً الهلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 محله مرحوم بملن دمحم عبدالوهاب دمحم الكفوري 56بجهة : عمار

عن بٌع  140155برلم  25105255لٌد فى ،  35555.555دمحم دمحم عبدالواحد عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : طنطا ش المستشار احمد الماضى طرٌك شوبر الدائرى بملن دمحم دمحم حسن داود

عن مكتب مماوالت  140226برلم  25105221، لٌد فى  15555.555دمحم على دمحم الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شبرالاص ملن سامٌه المصٌلحى دمحم الغنام عامه ، بجهة :

عن  140200برلم  25105222، لٌد فى  555555.555عبدربه علً عبدربه الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 والتصدٌر ، بجهة : شبراملس بملن علً عبدربه الصباغ 6من المجموعه 36والفمره10مكتب االستٌراد ماعدا المجموعه

عن  140316برلم  25105225، لٌد فى  555555.555د سمٌر السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمو -  135

 والتصدٌر ، بجهة : شبراملس ملن وائل سمٌر السٌد عبدالعال 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

عن لطع غٌار  140332برلم  25105227، لٌد فى  25555.555دمحم شلبى دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 سٌارات ، بجهة : كفر عصام بملن بملن دمحم وجدى ابراهٌم السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  140335برلم  25105226، لٌد فى  51555.555شادى عفٌف غطاس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 النادى من كفر عصام بملن عادل عبدالسالم عبدهللا فساتٌن زفاف جمله ولطاعى ، بجهة : طنطا دوران

عن منشار  140344برلم  25105227، لٌد فى  15555.555حنان احمد محمود المٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 خشب ، بجهة : ابٌار بملن احمد احمد بسٌونى بالل

عن تعلٌم  140374برلم  25105220، لٌد فى  55555.555  دمحم حسنٌن دمحم حسنٌن لبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  130

مهارات رٌاضٌه فٌما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : طنطا شارع الجٌش ناصٌه رٌاض غرابه بجوار 

 مسجد السالم بملن اشرف محمود رمضان

عن  140356برلم  25105222، لٌد فى  155555.555،   مصنع الغرباوي للمالبس الجاهزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  145

 مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : كفر سبطاس بملن دمحم عبدالعلٌم ٌوسف غرباوي

 140143برلم  25105254، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالسالم عبدالعزٌز ابراهٌم الزٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بلشاى ملن عبدالسالم عبدالعزٌز ابراهٌم الزٌنى عن مكتب رحالت ، بجهة : كفور

عن مكتب  140235برلم  25105212، لٌد فى  5555.555دمحم العربى ونٌس شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 رحالت ، بجهة : السنطه ش الجٌش ملن خالد صمر صمر

عن االستٌراد  140153برلم  25105251، لٌد فى  555555.555دمحم ماهر عباس الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

وتصدٌر جمٌع المنتجات الزراعٌه ، بجهة : الكرما بملن/ محمود ماهر عباس  6من المجموعه  36والفمره  10فٌما عدا المجموعه 

 عباس الشٌخ

عن لطع غٌار  140267برلم  25105225، لٌد فى  12555.555احمد جمال السٌد خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 سٌارات ، بجهة : مسهله بملن اشرف ابراهٌم الدسولى خفاجى

عن  140102برلم  25105257، لٌد فى  355555.555سهام فاروق عبدالفتاح عمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مصنع خٌوط ترٌكو ، بجهة : نفٌا بملن عبدالمنعم على عبدالمنعم العجمى

عن محل  140223برلم  25105221، لٌد فى  12555.555عمرو السٌد دمحم لطب الخاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لىتنجٌد انترٌهات وركن ، بجهة : صالحجر شارع المدارس بملن/سعاد السٌد حسن الخال

عن تجاره حداٌد  140220برلم  25105221، لٌد فى  1555.555حافظ طه حافظ فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ش مصطفً كامل تماطع بطرس بملن دمحم حافظ طه حافظ12وبوٌات ، بجهة : 

عن  140317برلم  25105225، لٌد فى  12555.555كرٌمان دمحم دمحم محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مكتب مماوالت ، بجهة : سبرباى بملن/وفاء دمحم عبدالحمٌد والى

برلم  25105222، لٌد فى  155555.555احمد عبدالمنعم فخرالدٌن السٌد فخرالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن/ ولٌد طه سلٌمان داود 140357

عن مزرعه  142345برلم  25105227، لٌد فى  155555.555دمحم عثمان صادق عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 مواشى ، بجهة : برما ملن/عاطف على ابوالٌزٌد ابراهٌم

عه عن مزر 142345برلم  25105227، لٌد فى  155555.555دمحم عثمان صادق عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 142345وتابع لرلم  2510/4/27مواشى ، بجهة : برما مركز طنطا ملن/خلٌل عبدالمسٌح عطٌه الستغالله كافٌه افتتح 

عن  140337برلم  25105227، لٌد فى  155555.555مختار نصر مختار نصر حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ابه بملن على السٌد دمحم امٌنتجاره مستلزمات المعامل ، بجهة : طنطا ش توفٌك غر

عن االستٌراد  140346برلم  25105227، لٌد فى  555555.555دمحم زكرٌا ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 المرشى بملن/ماجده كمال جرجس-شارع الجزائر  23والتصدٌر ، بجهة :  10والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره 



 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 ورشه  140375برلم  25105222، لٌد فى  3555.555ه عادل فتحى ابوحسوبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بسم -  154

 خراطه ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه بملن ابوشعٌشع احمد عطٌه ابوشعٌشع

بماله ، عن  140140برلم  25105255، لٌد فى  65555.555رافت دمحم مصطفى حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بجهة : كفر عصام ملن/دمحم مصطفى حماد

 140157برلم  25105255، لٌد فى  155555.555عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 عن حظٌره مواشى ، بجهة : كفر شماره بملن سعاد عبدالحمٌد دمحم سلمان

عن توزٌع االدوٌه  140250برلم  25105210، لٌد فى  155555.555رأس ماله ،  على احمد على دمحم  ، تاجر فرد ،  -  157

 ش ابو بكر الصدٌك ملن دمحم مختار سلٌمان على -البٌطرٌه واضافات االعالف ، بجهة : طنطا 

عن  140125برلم  25105251، لٌد فى  25555.555نانى عبدالمجٌد محمود ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 تجاره لطع غٌار تون تون ، بجهة : الدلجمون ملن/عمرو فؤاد دمحم موسى

 140111برلم  25105251، لٌد فى  155555.555محمود دمحم عبدالهادى عبدالبالى خٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : الدلجمون بملن ابراهٌم ابوالعال سلٌمان على

 140211برلم  25105252، لٌد فى  35555.555صلحى لالدوات المنزلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  معرض الم -  165

 عن تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : مٌت الرخا بملن السٌد شاكر السعٌد مصلحى

اكٌنه عن م 140222برلم  25105215، لٌد فى  555.555بسمه مجدى احمد ابورمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 طحن غالل وضرب ارز ، بجهة : كنٌسه دمشٌت بملن/ هانم حسن عبدالعزٌز الجزار

عن بماله  140122برلم  25105256، لٌد فى  5555.555اسماء عبدهللا الدسولى ابوهندٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ، بجهة : شوبر بملن شلبٌه ابوالٌزٌد بدوى النوٌهى

عن استٌراد  140105برلم  25105257، لٌد فى  555555.555 عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جوهرى على دمحم -  163

وبٌع لطع غٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : منشاه جنزور ملن خالد عبدالحسٌب  10والمجموعه  6من المجموعه  36فٌماعدا الفمره 

 --خلٌفه عرٌشه 

عن  140104برلم  25105257، لٌد فى  12555.555فرد ، رأس ماله ،   مهٌب خضر السٌد احمد حمدان  ، تاجر -  164

 مكتبه وخردوات وادوات مدرسٌه ، بجهة : كفر الزٌات ش االمام على بملن محمود دمحم محمود دمحم الشامى

ن ع 140204برلم  25105222، لٌد فى  155555.555مرسى ابراهٌم مرسى دلماق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مكتب تورٌد االعالف ، بجهة : صالحجر  ملن حسن ابراهٌم مرسى دلماق

عن بماله ،  140205برلم  25105222، لٌد فى  5555.555ٌسرى محمود رسالن درباله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بجهة : شبرارٌس بملن السٌد محمود رسالن درباله

عن مماوالت  140355برلم  25105222، لٌد فى  25555.555فرد ، رأس ماله ،   دمحم ابراهٌم دمحم الصواف  ، تاجر -  167

 ش سلٌمان متفرع من الصوامع بملن ابراهٌم دمحم الصواف 5عامه وصٌانه وتورٌدات ، بجهة : زفتى 

ممهى ، عن  140322برلم  25105226، لٌد فى  15555.555حارس دمحم اللٌثى حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجهة : حافظ وهبى بملن/ورثه المرحوم حسٌن خاطر

عن مكتب  140206برلم  25105222، لٌد فى  555555.555معاذ دمحم عبدالمعطى غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 مماوالت ، بجهة : محله روح بملن دمحم الشناوى عبدالفتاح البلتاجى

 140227برلم  25105212، لٌد فى  15555.555الشرشابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالغنى عبدالفتاح عبدالغنى -  175

 عن بماله ، بجهة : صنادٌد بملن/شٌرٌن احمد الشنوانى



 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  140152برلم  25105251، لٌد فى  2555.555اسامه رؤف عبدالسمٌع جعٌصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 شارع حامد جعٌصه بملن رؤف عبدالسمٌع جعٌصه 3، بجهة : طنطا  توزٌع منتجات المعلبات المصرٌه

عن خدمات  140107برلم  25105257، لٌد فى  12555.555منى دمحم حامد احمد خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ما بعد الطباعه ، بجهة : طنطا ش العلى متفرع من المعاهده بملن دمحم ٌالوت بسٌونى ابراهٌم

عن تجاره  140226برلم  25105215، لٌد فى  155555.555مصطفى احمد على غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 اكسسوار محمول ، بجهة : طنطا شارع طه الحكٌم بجوار مطعم الصعٌدى بملن/ مصطفى احمد ابوالفتوح

عن بماله ،  140160برلم  25105256، لٌد فى  35555.555مٌاده صبحى دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 مٌت ٌزٌد بملن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن حوٌله -بجهة : عزبه ابوحوٌله 

 140252برلم  25105252، لٌد فى  35555.555تامر فتحى حافظ سٌد احمد السمكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 عزٌز فهمى بملن شٌماء صبرى حسنى العلٌمى-ح عماره االولاف حامد صال-عن تجاره مالبس باله ، بجهة : طنطا 

عن  140137برلم  25105254، لٌد فى  12555.555عصام سعٌد عبدالسالم على حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 اتجاره االسمان الطازجه بالتجزئه ، بجهة : بسٌون شارع نادى المعلمٌن بملن دمحم رمضان ابراهٌم ابوعط

عن تجاره  140310برلم  25105225، لٌد فى  5555.555دمحم فوزى سعد السٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 لطع غٌار السٌارات ، بجهة : الرجدٌه بملن عبدالحمٌد دمحم رزق الكالوى

عن مكتب تشغٌل  140325رلم ب 25105220، لٌد فى  5555.555نوار لتشغٌل السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 سٌارات ورحالت ، بجهة : تلبنت لٌصر  بملن دمحم دمحم دمحم نوار

عن  140127برلم  25105254، لٌد فى  555555.555ناٌل لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

 -ود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : طنطا والتصدٌر فى حد 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 ابراج خلفاء الراشدٌن امام طرٌك المناه السادسه بملن دٌنا دمحم حسن الصفطى

عن  140135برلم  25105254، لٌد فى  55555.555ابراهٌم دمحم الٌمانى بسٌونى عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ر السالم من عمر بن عبدالعزٌز بملن سناء فوزى ابراهٌم بطرسش دا 1مطعم ، بجهة : طنطا 

عن  140155برلم  25105255، لٌد فى  15555.555اسامه احمد عبدالممصود كشكول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع لممان الحكٌم ملن/مجدى عبدالعزٌز هالل 21تورٌد اجهزه حاسب الى ، بجهة : 

عن  140150برلم  25105255، لٌد فى  155555.555 مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى سعٌد دمحم -  122

 تجاره احذٌه ، بجهة : السنطه ش بورسعٌد بملن صبحى طه عبدالجلٌل فرج

عن  140255برلم  25105210، لٌد فى  12555.555شرٌف سٌد احمد مرعى عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 شارع سعد الدٌن على حاره ابوالعز البحرٌه بملن/رضا دمحم طاهر دمحم البندارى 123وبات الساخنه ، بجهة : كافٌه للمشر

عن  140263برلم  25105225، لٌد فى  555555.555دمحم فتحى عبدالمعطى احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ، بجهة : نهطاى ملن/ فتحى عبدالمعطى احمد عبده 6المجموعه من  36من الفمره 10استٌراد وتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

برلم  25105251، لٌد فى  15555.555عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 د عبداللطٌفالعجٌزى بملن دمحم احم-عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا ش السٌد الصعٌدى مساكن الشباب  140115

عن سوبر ماركت  140127برلم  25105257، لٌد فى  12555.555سوبر ماركت ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 الجالء بملن/سمٌر مصطفى موسى احمد-شارع شرف الدٌن  25، بجهة : 

 140175برلم  25105256فى ، لٌد  55555.555عمر عبدالمنصف عبدالمنصف جوشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 عن كستودع انابٌب غاز ، بجهة : تفهنا العزب بملن عواطف على عبدالمنصف جوشن



 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 بماله ،  140256برلم  25105252، لٌد فى  1555.555صبحٌه ابوالعطا دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بجهة : كفر حشاد بملن احمد محمود عبدالعظٌم الساٌس

عن ورشه  140354برلم  25105222، لٌد فى  5555.555سامى جالل احمد جراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 نجاره ، بجهة : اشنواى بملن ابراهٌم جالل احمد مصطفى

عن تجاره  140315برلم  25105222، لٌد فى  45555.555رضا حسٌن خلٌل ابوكرٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 شاب ، بجهة : كفر الزٌات طرٌك كفور بلشاى ملن نعمه رمضان السٌد ناصراالخ

عن مزرعه  140325برلم  25105225، لٌد فى  255555.555رضا حموده دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن الطالب)رضا حموده دمحم سلٌمان (

 140347برلم  25105227، لٌد فى  155555.555عبدالواحد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالواحد احمد -  102

 عن مصنع كرتون ، بجهة : ش جسر النٌل كفر شماخ ملن السٌد اسماعٌل ابراهٌم حسٌن

عن ورشه  140340برلم  25105227، لٌد فى  55555.555دمحم عرفه جمعه الحاٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 تصنٌع الومٌتال ، بجهة : الدلجمون بملن نبٌل عبدالمنعم شهاب الدٌن

عن مكتبه ،  140122برلم  25105254، لٌد فى  15555.555ولٌد سعد زكى ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 ش مسجد الدعوه االسالمٌه بملن دمحم بسٌونى دمحم الجندى 0بجهة : طنطا 

عن  140243برلم  25105212، لٌد فى  1555.555عبدالخالك ابراهٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسٌن -  105

 ورشه دوكو سٌارات ، بجهة : سبرباى ملن/دمحم احمد احمد المط

عن ورشه  140246برلم  25105212، لٌد فى  55555.555ٌاسر الجٌوشى لطب غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 نٌع اثاث ، بجهة : تلبنت لٌصر بملن شحاته ابراهٌم دمحم ابوخضرهتص

 140255برلم  25105210، لٌد فى  21555.555اشرف عبدالحلٌم احمد دمحم النحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 عن مصنع بسكوٌت ، بجهة : منشاه بسٌون بملن /عبدالحلٌم احمد دمحم النحراوى

عن تجاره  140265برلم  25105210، لٌد فى  21555.555عظٌم سالم بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منال عبدال -  102

 السلخانه بملن/هاله عبدالعظٌم سالم بهنسى -شارع سعٌد بن عامر  35اجهزه ومستلزمات طبٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن  121370برلم  25105225، لٌد فى  15555.555وائل سلٌمان الشحات سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع الجوٌنى من النادى بملن/دمحم رجب محمود السٌد

عن  121370برلم  25105225، لٌد فى  15555.555وائل سلٌمان الشحات سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

ه المدٌمه ملن/سٌده دمحم سالم مرسى الستغالله فرن دوكو سٌارات افتتح مماوالت عامه ، بجهة : شارع حسن عفٌفى السلخان

 6 121370وتابع لرلم   2555/3/22

عن  140123برلم  25105256، لٌد فى  555555.555ابراهٌم على السٌد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 --تصدٌر ، بجهة : شنراق ملن على السٌد حموده وال 6من المجموعه 36والفمره  10االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

عن تجاره  140122برلم  25105257، لٌد فى  51555.555عادل مصطفى على فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 كاوتش ، بجهة : ابٌج ملن/عبدالحافظ دمحم خطاب

عن سوبر  140252برلم  25105252، لٌد فى  25555.555سوبرماركت عبدالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ماركت ، بجهة : طنطا ش على عبدالصمد كفر عصام ملن مصطفى احمد دمحم غطاس

عن تجاره  140222رلم ب 25105212، لٌد فى  25555.555دمحم ٌونس عبدالرحمن نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 وتوزٌع اكسسوارات االلمونٌوم ، بجهة : شونى بملن سادات دمحم على ابوشوشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  140220برلم  25105212، لٌد فى  25555.555عمرو ٌونس عبدالرحمن نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لى ابوشوشهتجاره وتوزٌع اكسسوارات االلمونٌوم ، بجهة : شونى بملن سادات دمحم ع

عن بماله ،  140236برلم  25105212، لٌد فى  55555.555هبه خمٌس السٌد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 بجهة : ابٌار بملن مجدى عبدالحمٌد محمود النحراوى

عن بٌع  140272رلم ب 25105225، لٌد فى  15555.555رشا عبدالستار دمحم ٌسن الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 مالبس جاهزه ، بجهة : للٌب ابٌار ملن/ دمحم عبدالستار دمحم الطباخ =

 140313برلم  25105222، لٌد فى  155555.555عبدالغنى عبدالسالم عبدالغنى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 دالسالم عبدالغنى سعدعن مماوالت عامه وكهرومٌكانٌكٌه ، بجهة : منشاه االولاف بملن صادق عب

عن  140101برلم  25105257، لٌد فى  12555.555نانسى سلٌمان دمحم ابو العنٌن جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 االستاد برج الفاروق ملن صاحب الشان -كوافٌر حرٌمى ، بجهة : طنطا 

عن مطعم ،  140103برلم  25105257، لٌد فى  1555.555شٌماء صبرى دمحم طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بجهة : مشله ملن سعٌد دمحم دمحم على الهٌتى

عن بماله ،  140250برلم  25105252، لٌد فى  15555.555دمحم خالد عبدالفتاح السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : مسجد وصٌف بملن/ خالد عبدالفتاح السٌسى

 140356برلم  25105222، لٌد فى  55555.555فوزى لطب اسماعٌل لٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالمادر -  212

 عن تجاره اطارات سٌارات ، بجهة : ابٌج ملن  فوزى لطب اسماعٌل لٌده

عن  140321برلم  25105225، لٌد فى  15555.555عبدالخالك دمحم عبدالخالك عماب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 شارع الحوٌنى طنطا سكان بملن/طارق دمحم مصطفى خضرى 2تركٌبات زجاج ، بجهة : عمار رلم 

عن حظٌره  140325برلم  25105225، لٌد فى  155555.555عادل دمحم دمحم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 مواشى ، بجهة : مٌت حواى بملن/دمحم دمحم ابوالسعود ابوبحر

 140327برلم  25105226، لٌد فى  25555.555محمود فرج محمود محمود السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 المٌضه البحرى مٌدان السٌد البدوى ملن عمرو عبدهللا احمد هبٌله -عن مستحضرات تجمٌل ، بجهة : طنطا 

عن  140334برلم  25105226، لٌد فى  4555.555 زٌنب عبدالرحمن السٌد الحفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  216

 مخبز نصف الى ، بجهة : كفر الشرفا ملن حسٌن حسن عطٌه الحفناوى

عن تجاره  140355برلم  25105227، لٌد فى  15555.555اٌمن دمحم عبدالرحٌم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 وهبى ملن نظمى عبدالسمٌع حسن لنادر ش حافظ 12منادٌل وحفاضات بالعموله ، بجهة : طنطا 

عن  140322برلم  25105220، لٌد فى  35555.555ٌحى محمود عبدالخالك المنشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 صٌانه اجهزه كهربائٌه ، بجهة : محله منوف ملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسن

عن حظٌره  140350برلم  25105222، لٌد فى  155555.555له ،  احالم رشٌد السٌد رشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  210

 مواشى ، بجهة : كفر خزاعل بملن/عدهللا عبدالمادر دمحم العفٌفى

 140276برلم  25105225، لٌد فى  155555.555عبدالرحمن احمد احمد عٌسى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ملن/دمحم احمد احمد عٌسى الدٌبعن تجاره المواشى ، بجهة : حصه اكوه 

 140112برلم  25105251، لٌد فى  555555.555ابراهٌم على دمحم اسماعٌل المحص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

وتصدٌر الواح بولى كربونٌه ، بجهة : صالحجر ملن/ دمحم على  6من المجموعه  36والفمره  10عن االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 لمحصدمحم ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  140121برلم  25105251، لٌد فى  1555.555احمد السٌد عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مبٌدات زراعٌه واسمده ورلٌه ، بجهة : كفر خضر ملن سهام على حسٌن عتلم

عن  140152برلم  25105251، لٌد فى  55555.555احمد لطب فهمى الشبراخٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ورشه خراطه معادن ، بجهة : كفر الشرفا الشرلى بملن محمود السٌد عبدهللا الدسولى

عن تجاره  140112برلم  25105251، لٌد فى  1555.555محمود دمحم محمود ابوغالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 عبدالرسول البحٌرىالزهور ونباتات الزٌنه ، بجهة : شونى ملن عبدهللا 

عن معرض  140215برلم  25105252، لٌد فى  5555.555عالء على على دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لتجاره السٌارات ، بجهة : شبراملس مركز زفتى ملن احمد عبدالمنعم خمٌس

عن تجاره  140102برلم  25105257، لٌد فى  12555.555عبدالغنى السٌد على سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --حداٌد ، بجهة : شبراملس مركز زفتى ملن دمحم السٌد على سرحان 

عن مكتب  140253برلم  25105252، لٌد فى  155555.555مكتب غنٌم للمماوالت عامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ٌات شارع ابوبكر الصدٌك بملن/محمود دمحم دمحم سلٌمانمماوالت عامه وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : كفر الز

عن  140201برلم  25105221، لٌد فى  15555.555جمال سٌد احمد الشناوى الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 --تجاره مواد غذائٌه بجمله ، بجهة : محله روح مركز طنطا ملن منال اسماعٌل شبانه 

عن تجاره  140367برلم  25105222، لٌد فى  25555.555طب نعنوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم الم -  220

 سجاد ، بجهة : كفرالزٌات شارع سعد زغلول مع ابراهٌم واصل بملن مٌنا سٌمون فرج سٌداروس

عن ورشه  140370لم بر 25105220، لٌد فى  5555.555احمد دمحم شبل دمحم الدهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : دفره ملن/ دمحم شبل دمحم الدهشان//

عن تجارة  140130برلم  25105254، لٌد فى  12555.555دمحم رضا شعبان عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : شبرا ملس ملن ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر

عن ورشه  140164برلم  25105255، لٌد فى  55555.555شحاته ابراهٌم دمحم ابوخضره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : تلبنت لٌصر بملن/امل راتب عثمان زٌد

عن  140146برلم  25105255، لٌد فى  25555.555احمد سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 تعبئه مواد غذائٌه ، بجهة : سبرباى ملن/ سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش

عن بٌع مواد  140171برلم  25105256، لٌد فى  4555.555نفٌسه نبٌه هرٌدى خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 غذائٌه ، بجهة : دلبشان ملن احمد دمحم حسانٌن زٌن

عن  140244برلم  25105212، لٌد فى  255555.555دالفتاح عمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم عبدالستار عب -  235

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : نفٌا ملن/هانى دمحم السٌد شهاب الدٌن

عن  140157برلم  25105251، لٌد فى  55555.555دمحم الخطابى منجود ابراهٌم السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ورشه رخام ، بجهة : كفر الشرفا بملن محمود السٌد عبدهللا الدسولى

عن  140115برلم  25105251، لٌد فى  55555.555صالح مسعد دمحم رضوان كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 مزرعه مواشى ، بجهة : سنباط بملن صالح مسعد دمحم رضوان كشن

عن  140121برلم  25105256، لٌد فى  555555.555اد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وجدى دمحم عبدالممتدر دمحم عٌ -  232

وتصدٌر ادوٌه بٌطرٌه واضافات االعالف ومستلزمات المزارع ، بجهة  6من المجموعه  36والفمره  10استٌراد ماعدا المجموعه 

 ش كلٌوباترا من عثمان بن عفان ملن دمحم على احمد بهنسى 5: طنطا عمار  رلم 



 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

 140231برلم  25105212، لٌد فى  25555.555دمحم طارق عبدالستار مصطفى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 كوبرى العشره الطرٌك الجدٌد بملن عبدهللا الحسٌنى رمضان جمال الدٌن-عن تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : زفتى 

عن مزرعه  140172برلم  25105256، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،   السٌد السٌد لناوى خلٌفه  ، تاجر فرد -  245

 مواشى ، بجهة : شمرف بملن دمحم السٌد لناوى خلٌفه

عن جزاره ،  140132برلم  25105254، لٌد فى  5555.555امال ابراهٌم عبدالغنى جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 راهٌم عبدالغنى جادو(بجهة : صالحجر بملن بملكها )امال اب

عن  140136برلم  25105254، لٌد فى  15555.555السعٌد عبدالجواد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ورشه موبلٌا ، بجهة : كفر ابرى بملن عبدالجواد دمحم دمحم منصور

عن  140152برلم  25105255، لٌد فى  12555.555اٌمان المدنى عبداللطٌف الزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شبشٌر الحصه بملن دمحم ابراهٌم دمحم البنمٌدى

عن تاجٌر  140355برلم  25105222، لٌد فى  15555.555حسن فهمى على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ضان السولىمعدات ، بجهة : سنبو الكبرى بملن نصره عبدالفتاح رم

عن تجاره  140353برلم  25105222، لٌد فى  5555.555عبدالمطلب دمحم على رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 كاوتش ، بجهة : شبرابٌل بملن جمعه نصر زغلول

عن  140315برلم  25105225، لٌد فى  12555.555بسمه اسامه شندى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : السنطه ش الجمهورٌه بملن اٌهاب عبدالمنصف عبدالوهاب

عن  140320برلم  25105226، لٌد فى  12555.555عماد الدٌن نبٌل عبدالحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 ن/البسٌونى احمد سلٌمانتجاره مالبس جاهزه ، بجهة : الجمٌزه بمل

عن تجاره  140341برلم  25105227، لٌد فى  15555.555دمحم خٌرى دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 اكسسوارات سٌارات ، بجهة : نجرٌج ملن/مروان دمحم الجزار

عن  140365برلم  25105222لٌد فى ،  5555.555على دمحم عبدالغنى بسٌونى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 تجاره البماله وتشمل الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : كفر شماخ بملن/ دمحم عبدالغنى بسٌونى الفمى

 140377برلم  25105220، لٌد فى  21555.555عبدهللا عطٌه عوض دمحم السرنجاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ة : زفتى ش الدسولى الصواف بملن عطٌه عوض دمحم السرنجاوىعن ورشه تمطٌع اكٌاس بالستٌن ، بجه

عن مكتب  140376برلم  25105220، لٌد فى  155555.555اسالم مجدى صالح موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 فهٌم مرسى ش الشهٌد ٌوسف السباعى بملن رٌاض محمود 14مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : كفر الزٌات عمار رلم 

عن  140241برلم  25105212، لٌد فى  155555.555على كمال السعٌد خٌر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مزرعه مواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن دمحم دمحم السٌد ٌوسف

عن تجاره سجائر  140110لم بر 25105251، لٌد فى  55555.555رضا دمحم احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 شارع االتربى مع سعٌد بملن/دمحم صبحى عرفه 4، بجهة : 

عن تصدٌر  140125برلم  25105256، لٌد فى  25555.555اٌمن عبدهللا دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 منظفات ، بجهة : شارع الحوٌرى الطرٌك السرٌع بملن محروس دمحم عبدهللا دمحم

عن تجاره  140262برلم  25105225، لٌد فى  55555.555باسم حمدى بدر ابراهٌم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 اطارات كاوتش ، بجهة : ابٌج بملن نبٌل ابراهٌم الدٌب

عن  140100برلم  25105257، لٌد فى  15555.555عبدالمنعم عبدالجواد على بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : طنطا ش حسان بن ثابت تماطع المعتصم بملن دمحم عبدالمنعم عبدالجواد بٌومى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  140142برلم  25105254، لٌد فى  5555.555دمحم حسن عبدهللا طه جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ملن حسن عبدهللا طه جادهللاش سرحان  113الحدٌد والمعادن ، بجهة : زفتى 

عن  140277برلم  25105225، لٌد فى  255555.555خٌرٌه محمود فتح هللا سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 --ملن محمود فتح هللا سالم -عزبه الجبالى  -حظٌره تسمٌن مواشى ، بجهة : مٌت مٌمون 

عن ضبط  140225برلم  25105221، لٌد فى  5555.555، رأس ماله ،   هانم سلٌمان اسماعٌل ابوغنٌم  ، تاجر فرد -  250

 عفشه سٌارات ، بجهة : شارع دمحم فرٌد الطرٌك السرٌع امام طنطا اسكان بملن/رمضان محروس رمضان ناصف

عن مصنع  140221برلم  25105221، لٌد فى  255555.555شٌماء احمد السٌد العلٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 دش وغربله حبوب وخلط اعالف ، بجهة : برما ملن جابر دمحم حسن شوره

عن  140351برلم  25105222، لٌد فى  15555.555نبٌل نصر منصور عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 مصنع طوب ، بجهة : سندبسط بملن خالد نصر منصور

عن  140330برلم  25105227، لٌد فى  12555.555عبدالحمٌد دمحم سٌدروحه ابورمٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 خلط وتعبئه وتوزٌع الدهانات ، بجهة : لرانشو ملن عطٌه عطٌه عطٌه

عن  140345برلم  25105227، لٌد فى  15555.555ثمان السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم احمد ع -  263

 ممله سودانى ، بجهة : شبرابٌل بملن ابراهٌم احمد عثمان السباعى

عن مخبز  140343برلم  25105227، لٌد فى  21555.555عباس احمد دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ف الى ، بجهة : المضابه بجوار مدرسه خالد بن الولٌد بملن صاحب الشانبلدى نص

 140372برلم  25105220، لٌد فى  55555.555صٌدلٌه د/ مصطفى عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 عن صٌدلٌه ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه بملن رمزى دمحم عبدالمنعم الطوخى

عن  140373برلم  25105220، لٌد فى  5555.555بدالستار الدمشٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد احمد ع -  266

 ش رٌاض بملن مرفت حامد دمحم نوار 20مغسله مالبس ، بجهة : طنطا 

 25105255، لٌد فى  255555.555هانى عبدالعزٌز لتجاره الزهور واالنتٌكات والسجاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 عن تجاره الزهور واالنتٌكات والسجاد ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن/منٌر جمب ودمحم شولى البسطوٌسى 140165برلم 

عن استدٌو ،  140161برلم  25105255، لٌد فى  5555.555عزٌزه بٌومى فرٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 مىبجهة : شبرا النمله ملن السٌد منصور منصور النجو

عن  140261برلم  25105225، لٌد فى  55555.555سعٌد عبدالرازق ٌوسف الحواله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 مكتبه وخردوات ، بجهة : شمرف ملن/راوٌه السٌد عبدالعزٌز الخولى

عن بماله ، بجهة  140124برلم  25105251، لٌد فى  1555.555فؤاد صبحى احمد طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 : كفر الشرفا الشرلى بملن نسٌمه صبحى احمد طبل

عن مكتب  140154برلم  25105251، لٌد فى  5555.555منى السٌد المتولى رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 رحالت ، بجهة : شنره البحرٌه بملن عزٌزه زهران دمحم البسٌونى

عن تجاره مواد  140106برلم  25105257، لٌد فى  12555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  هند فؤاد زهران دمحم  ،  -  272

 غذائٌه ، بجهة : طنطا ش فاطمه الزهراء عطفه الصٌفى ملن طاهر ابراهٌم دمحم كامل

عن مكتب  140212برلم  25105215، لٌد فى  155555.555حسام دمحم دمحم ابوطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 مماوالت عامه ، بجهة : كفر الحما بملن دمحم دمحم دمحم عبدالرحٌم ابوطه

عن  140210برلم  25105215، لٌد فى  155555.555سعٌد عاطف طه السٌد جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن عاطف طه السٌد جامع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  140154برلم  25105255، لٌد فى  155555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  هدى احمد السٌد ٌونس  ، ت -  275

 --سنباط ملن احمد احمد عبدالممصود الفٌشاوى  -منظفات ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : كفر العرب 

ع مواد عن بٌ 140312برلم  25105225، لٌد فى  12555.555سهٌر طه محروس نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 --بناء ، بجهة : سبطاس  ملن ربٌع مختار عبدالحمٌد عبدالهادى 

عن  140366برلم  25105222، لٌد فى  15555.555خالد دمحم عبدالمجٌد عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 ماكٌنه طحٌن غالل ، بجهة : الدلجمون ملن/دمحم عبدالمجٌد ابراهٌم عبداللطٌف

عن  140325برلم  25105220، لٌد فى  51555.555اء احمد موسى ابوشهله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الشٌم -  272

 ٌولٌو بملن هانى دمحم احمد حموده 23معرض اٌجار سٌارات ، بجهة : بسٌون ش 

عن تجاره  140166برلم  25105255، لٌد فى  155555.555على دمحم على سلٌمان بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

 اطارات سٌارات ، بجهة : ابٌج بملن/دمحم عٌسى دمحم عٌسى

عن  140176برلم  25105256، لٌد فى  25555.555مصطفى شعبان مصطفى حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 تجاره مالبس جاهزه ) رجالى ( ، بجهة : دلبشان ملن احمد طلبه سٌف الذمرانى

عن  140237برلم  25105212، لٌد فى  155555.555عبدالعظٌم المالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه عبدالعظٌم  -  221

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه ملن عبدالعظٌم عبدالعظٌم عبدالمادر المالب

عن  140272برلم  25105225، لٌد فى  51555.555بسمه صالح اسماعٌل الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مصنع مالبس داخلٌه ، بجهة : الفرستك ملن/عبدالمنعم موسى عٌسى

عن بماله ،  140122برلم  25105251، لٌد فى  25555.555خلود مجدى دمحم خلٌل سرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بجهة : فرنسٌس بملن/على السٌد على حبٌب

عن مصنع  140123برلم  25105251، لٌد فى  65555.555، رأس ماله ،   دمحم اسماعٌل ابراهٌم حربى  ، تاجر فرد -  224

 نسٌج ، بجهة : مٌت ٌزٌد بملن اسماعٌل اسماعٌل السٌد االجهورى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت  155555.555احمد دمحم عبدالرحمن زٌدان وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال المماوالت بجمٌع انواعها  ،رأس مالها    -  1

ٌولٌو بجوار منشار  23شارع  25، عن المٌام باعمال المماوالت بجمٌع انواعها ، بجهة : بسٌون  140240برلم  25105212فى 

 لشاذلى النحراوىهاللى بملن فوزٌه عبدالرؤف ا

برلم  25105212،لٌدت فى  15555.555هبه دمحم فهٌم عطٌه وشرٌكها   شركة  ،  مركز تجمٌل   ،رأس مالها    -  2

 ش الجٌش امام حدٌمه الطفل بملن ماجده زٌن العابدٌن السٌد السنترٌسى 54، عن مركز تجمٌل ، بجهة :  140232

،لٌدت فى  25555.555شركة  ،  تصدٌر الحاصالت الزراعٌه  ،رأس مالها    عبدالعظٌم صبحى دمحم نصر وشرٌكته   -  3

 داٌر الناحٌه ملن عاطف صبحى دمحم سعد -، عن تصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : شنراق  140312برلم  25105222

البشره والشعر واالستٌراد فٌما دمحم محمود دمحم محمود فهمى وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مستحضرات تجمٌل وادوات عناٌه ب -  4

، عن تجاره  140270برلم  25105221،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه 

، بجهة : زفتى  6من المجموعه  36والفمره  10مستحضرات تجمٌل وادوات عناٌه بالبشره والشعر واالستٌراد فٌما المجموعه 

 بسط الدور االول علوى من الجهه البحرٌه الشرلٌه بملن/دمحم محمود دمحم محمود فهمىشارع سكه سند



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبدالنبى دمحم شعله وشرٌكته   شركة  ،  التسوٌك العمارى فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول  -  5

، عن التسوٌك العمارى فٌما  140357برلم  25105222،لٌدت فى  155555.555على التراخٌص الالزمه لذلن   ،رأس مالها   

عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : نهطاى بملن فاطمه عبدالنبى دمحم 

 شعله

،لٌدت فى  12555.555   كٌرلس ممدوح نسٌم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  تجاره المصوغات الذهبٌه بالتجزئه   ،رأس مالها -  6

برج البروفسٌر ملن  -ش عرابى  -، عن تجاره المصوغات الذهبٌه بالتجزئه ، بجهة : كفر الزٌات  140217برلم  25105252

 ممدوح نسٌم ابراهٌم خلٌل

 25105225،لٌدت فى  555555.555ابوالٌزٌد عبدهللا لطب ندا وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع حلوى جافه  ،رأس مالها    -  7

 ، عن تصنٌع حلوى جافه ، بجهة : طنطا طرٌك الغفران امام جامع ابوالهوى بملن/ابوالٌزٌد عبدهللا لطب ندا 140275برلم 

شركه دمحم صالح متولى على بحٌرى وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع االلمشه والتصنٌع لدى الغٌر لاللمشه   ،رأس مالها    -  2

 15، عن تجاره وتوزٌع االلمشه والتصنٌع لدى الغٌر لاللمشه ، بجهة :  140207برلم  25105222،لٌدت فى  125555.555

 شارع دمحم الدسولى بملن/ ٌوسف مصطفى الصاوى الدرعه =

،لٌدت فى  15555.555احمد دمحم صالح الدٌن وشرٌكته   شركة  ،  نمل وتوزٌع المواد البترولٌه  ،رأس مالها    -  0

 شارع البحر بملن/شولٌه دمحم على ناصر-، عن نمل وتوزٌع المواد البترولٌه ، بجهة : للٌب ابٌار 140264برلم  25105225

احمد دمحم عبدالحمٌد الملٌجى شرٌكه   شركة  ،  تجاره وبٌع وتصنٌع االدوٌه والمستحضرات الطبٌه  ،رأس مالها    -  15

وبٌع وتصنٌع االدوٌه والمستحضرات الطبٌه ، بجهة : طنطا ، عن تجاره  140355برلم  25105227،لٌدت فى  155555.555

 شارع الحٌاء منطمه االستاد بملن/عبدالحمٌد دمحم الملٌجى 13

،لٌدت فى  155555.555احمد دمحم عبدالحمٌد الملٌجى وشركاه   شركة  ،  اداره المطاعم والكافترٌات  ،رأس مالها    -  11

شارع الحٌاء منطمه االستاد بملن عبدالحمٌد دمحم  13مطاعم والكافترٌات ، بجهة : ، عن اداره ال 140354برلم  25105227

 الملٌجى

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    157270ٌن ابراهٌم الزمرانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حس   - 1

 العتزاله التجاره 27557السجل  تم محو المٌد برلم 

ل  تم محو/شطب السج   25105251، وفى تارٌخ    144206نبٌله دمحم السٌد لطب عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره 27552تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    01755ربٌع مصطفى عبدالحافظ  رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 للوفاه 27554السجل  تم محو المٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    25105251، وفى تارٌخ    115106دمحم عثمان دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزاله التجاره 27556محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105251، وفى تارٌخ    125457صفاء طه ابراهٌم الوسٌحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 العتزالها التجاره 27555السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    143523وسف خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سهام مشرف ٌ   - 6

 العتزالها التجاره 27561السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105254، وفى تارٌخ    144255عمرو العربى عبدالراضى عبدالبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 العتزاله التجاره 27565حو المٌد برلم محو/شطب السجل  تم م

تم محو/شطب السجل     25105254، وفى تارٌخ    24522عادل ٌحٌى عبدالعزٌز ٌحٌى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2510/2/4فى  5050الغاء المحل الرئٌس االخر بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    113572فرد  ،  سبك لٌده برلم : عدس عبدالمجٌد عبدالواحد دمحم  ،  تاجر    - 0

 العتزاله التجاره 27562السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105254، وفى تارٌخ    113572عبدالرحمن عبدالمجٌد عبدالواحد فخرالدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 27562برلم  محو/شطب السجل  تم محو المٌد

تم    25105254، وفى تارٌخ    116731احمد عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد الحمبول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 27563محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    140522فارس طارق رزق العجمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 27550السجل  تم محو المٌد برلم 

السجل  تم محو/شطب    25105254، وفى تارٌخ    130215صفاء على على ابوهندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 العتزالها التجاره 27565تم محو المٌد برلم 

تم    25105255، وفى تارٌخ    152245محٌى عبدالحمٌد عبدالحمٌد البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 6530محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم    25105255، وفى تارٌخ    154342اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ،  ت   - 15

 العتزاله التجاره 27573محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    110516كلثوم دمحم عبدالعال عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 للوفاه 27560السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25105255، وفى تارٌخ    142256دمحم فتحى دمحم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 العتزاله التجاره نهائٌا 27562محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    22151عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لوفاه التاجر 27566السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل     25105255، وفى تارٌخ    22151عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 لوفاه التاجر 27566تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل     25105255، وفى تارٌخ    115241لى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صالح اسماعٌل الخو   - 25

 العتزاله التجاره نهائٌا 27575تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105255، وفى تارٌخ    132516البكرى ابوالفتوح البكرى شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 27567لسجل  تم محو المٌد برلم ا



 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    25105256، وفى تارٌخ    154342تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزاله التجاره 27573محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل     25105256، وفى تارٌخ    00325،  سبك لٌده برلم :  ماجده السٌد احمد الرفاعى  ،  تاجر فرد    - 23

 العتزاله التجاره نهائٌا 27572تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    25105256، وفى تارٌخ    120021مصطفى ابراهٌم مصطفى دمحم االلرع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 27575مٌد برلم محو/شطب السجل  تم محو ال

تم محو/شطب    25105256، وفى تارٌخ    154412صباح احمد حسٌن الجناٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجاره نهائٌا 27572السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105256، وفى تارٌخ    00661ٌده برلم : ابراهٌم طلعت احمد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 26

 العتزاله التجاره نهائٌا 27576تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    25105256، وفى تارٌخ    135433فتحٌه عبدالمنعم السنوسى الصاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 العتزالها التجاره 27520محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105256، وفى تارٌخ    02155ماجده ٌوسف سلٌمان جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزاله التجاره نهائٌا 27525السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105256، وفى تارٌخ    145665 دمحم دمحم سعٌد دمحم حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 20

 العتزاله التجاره 27577تم محو المٌد برلم 

تم    25105257، وفى تارٌخ    07244اشرف السعٌد محمود ابراهٌم ولى هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 التجاره نهائٌا العتزاله 27526محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

، وفى    141455الدماطى لتجاره اجهزه المحمول وخدمات المحمول واسٌتراد وتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 27521تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم    25105257تارٌخ 

تم محو/شطب    25105257، وفى تارٌخ    122555سبك لٌده برلم :   عبدالمادر دمحم رضوان مصطفى  ،  تاجر فرد  ،   - 32

 العتزاله التجاره 27525السجل  تم محو المٌد برلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل رأس المال   25105256وفً تارٌخ ،   140544ابراهٌم عبدالغفار ابراهٌم فرج هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   12555.555ه ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   25105256وفً تارٌخ ،   140125نانى عبدالمجٌد محمود ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   35555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105256وفً تارٌخ ،   142265احمد راغب عبدربه غباشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105257وفً تارٌخ ،   157160اسماعٌل سامى اسماعٌل سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   3555555.555رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105257وفً تارٌخ ،   153027دمحم عبدالحمٌد احمد نوفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   21555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105257وفً تارٌخ ،   137525لم هاله سالمه عبدهللا حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  16

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105257وفً تارٌخ ،   142245سعد مسعد سعد عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   55555.555بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل   25105252وفً تارٌخ ،   111556حجازى لالكسسوارات ولطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105252وفً تارٌخ ،   111556، سبك لٌده برلم حجازى فوزى حجازى حجازى  تاجر فرد ، -  10

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105252وفً تارٌخ ،   142466عبدالمعتمد مرزوق عبدالونٌس دمحم دبور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف

تم تعدٌل رأس المال ,   25105252وفً تارٌخ ،   117253سماح جرجس الشحات حنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105215وفً تارٌخ ،   140154س  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هدى احمد السٌد ٌون -  22

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105212وفً تارٌخ ،   140153احمد عبدالسمٌع كرٌم الطناحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 ,   25105212وفً تارٌخ ،   151011طه عبدالغفار السٌد عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105212وفً تارٌخ ،   116150د عبدالممصود عصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رضا ابوالٌزٌ -  25

 جنٌه   555555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  25105212وفً تارٌخ ،   143632حسام حسٌن لطب خٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105212وفً تارٌخ ،   127060صالح رجب صالح فتح هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105210وفً تارٌخ ،   157225 مصطفى فره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى دمحم -  22

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال تم تع  25105210وفً تارٌخ ،   142222سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   35555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105210وفً تارٌخ ،   134574الجوهرى لتجاره االدوات الصحٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

  جنٌه  55555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105210وفً تارٌخ ،   134574الجوهرى لالدوات الصحٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25105210وفً تارٌخ ،   134574الجوهرى لتجاره االدوات الصحٌه واالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105210وفً تارٌخ ،   115365دمحم دمحم شعبان شلتوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   155555.555ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال   25105225وفً تارٌخ ،   144742دمحم عمران ابراهٌم رجب عبدالال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   45555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   140265ك لٌده برلم منال عبدالعظٌم سالم بهنسى  تاجر فرد ،، سب -  35

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   02047احمد حسن عبدالعزٌز الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   155555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   25105225وفً تارٌخ ،   140136السعٌد عبدالجواد دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105221وفً تارٌخ ،   142052دمحم دمحم دمحم اسماعٌل نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   140166على دمحم على سلٌمان بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105222وفً تارٌخ ،   142557دمحم جمال صدلى دمحم موسى عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   134657دمحم ٌحٌى عباس توفٌك عاشوره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105225فً تارٌخ ، و  116277شرٌف دمحم دمحم البشبٌشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105225وفً تارٌخ ،   145053كرٌم شحاته على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5555.555ه ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105226وفً تارٌخ ،   141267احمد دمحم السٌد السحٌتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105226وفً تارٌخ ،   02305محمود السٌد على الشوربجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105227وفً تارٌخ ،   133652رضا الشحات ابراهٌم ابوزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5555.555أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25105227وفً تارٌخ ،   134227مصطفى احمد دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   45555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105227وفً تارٌخ ،   142522امٌره دمحم احمد راشد عزام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105227وفً تارٌخ ،   145302دمحم ابراهٌم مصطفى الصاوى شرشٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   45555.555س المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105227وفً تارٌخ ،   144102دمحم السٌد عز الدٌن هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105227وفً تارٌخ ،   144004فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حمدى دمحم على عبدالرحٌم  تاجر  -  51

 جنٌه   15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105227وفً تارٌخ ،   146547امل رمضان حسن الشال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   355555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105227وفً تارٌخ ،   140257دمحم غندور ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105227وفً تارٌخ ،   122456اجر فرد ،، سبك لٌده برلم عصام السٌد عبدالوهاب صالح  ت -  54

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   145557دمحم خٌرى ابراهٌم العشرى عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555.555ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   145756احمد ابراهٌم دمحم عبدهللا المشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   05555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105222وفً تارٌخ ،   137247د شفٌك المحالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مسع -  57

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  25105222وفً تارٌخ ،   00352مصطفى عبدالحك زكرٌا زٌاده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105220وفً تارٌخ ،   110357فتحى ابراهٌم فتحى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   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 , وصف   25105220وفً تارٌخ ،   27531ى ابراهٌم النهٌسى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هان -  65

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140153، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ماهر عباس الشٌخ -  1

 الـتأشٌر:   ، الكرما بملن/ محمود ماهر عباس عباس الشٌخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140152احمد لطب فهمى الشبراخٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ، كفر الشرفا الشرلى بملن محمود السٌد عبدهللا الدسولى  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  134442عثمان ابراهٌم اسماعٌل الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 شارع جمال عبدالناصر ملن/ ممدوح عبدالحمٌد الشٌخ 4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140123دمحم اسماعٌل ابراهٌم حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن اسماعٌل اسماعٌل السٌد االجهورى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140125محمود سمٌر نعمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، فرسٌس بملن/ نوسه عبدالموجود عبدالمادر عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140112محمود دمحم محمود ابوغالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، شونى ملن عبدهللا عبدالرسول البحٌرى

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  140115د دمحم رضوان كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح مسع -  7

 وصف الـتأشٌر:   ، سنباط بملن صالح مسعد دمحم رضوان كشن 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 25105251وفً تارٌخ  140110رضا دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع االتربى مع سعٌد بملن/دمحم صبحى عرفه 4، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140122خلود مجدى دمحم خلٌل سرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 الـتأشٌر:   ، فرنسٌس بملن/على السٌد على حبٌب

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  140152ك لٌده برلم    اسامه رؤف عبدالسمٌع جعٌصه ، تاجر فرد ،  سب -  15

 شارع حامد جعٌصه بملن رؤف عبدالسمٌع جعٌصه 3وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان  25105251وفً تارٌخ  140111محمود دمحم عبدالهادى عبدالبالى خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 :   ، الدلجمون بملن ابراهٌم ابوالعال سلٌمان على, وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140113دمحم السٌد عبدالحلٌم االشول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، منٌل الهوٌشات بملن/السٌد عبدالحلٌم االشول

تم تعدٌل العنوان  25105251وفً تارٌخ  142754ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبدالحمٌد عبدالجواد عبدالحم -  13

, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن الى ملن/عبدالحمٌد ودمحم عبدالجواد عبدالحمٌد الزٌات والسٌد عبدالحمٌد عبدالجواد عبدالحمٌد 

 الزٌات

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140121ده برلم    احمد السٌد عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  14

 الـتأشٌر:   ، كفر خضر ملن سهام على حسٌن عتلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140156نرمٌن طلعت نموال مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن فؤاد محمود شحاته السٌدشارع السادات ترعه الشٌتى  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105251وفً تارٌخ  140115عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 العجٌزى بملن دمحم احمد عبداللطٌف-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طنطا ش السٌد الصعٌدى مساكن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140117المه العون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه دمحم على س -  17

 الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم بملن عبدالحى دمحم عبدالحى الخالع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140124فؤاد صبحى احمد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ـتأشٌر:   ، كفر الشرفا الشرلى بملن نسٌمه صبحى احمد طبل ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  140112ابراهٌم على دمحم اسماعٌل المحص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، صالحجر ملن/ دمحم على دمحم المحص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140126اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد عبدالعظٌم وهدان ، ت -  25

 الـتأشٌر:   ، مٌت الرخا ملن/السعٌد عبدالعظٌم وهدان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140155رجائى عزت رزق جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش توت عنخ امون مع ثروت بملن جٌهان ادوارد حبٌب عزب 22الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  140157دمحم الخطابى منجود ابراهٌم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا بملن محمود السٌد عبدهللا الدسولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105251وفً تارٌخ  140125ود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نانى عبدالمجٌد محم -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، الدلجمون ملن/عمرو فؤاد دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140154منى السٌد المتولى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ، شنره البحرٌه بملن عزٌزه زهران دمحم البسٌونىالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140150جابر فتحى دمحم دمحم فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، شونى بملن فتحى دمحم دمحم فلٌفل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105251وفً تارٌخ  140114م    ولٌد احمد فرج السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  26

 ش عبدالفتاح المولد بجوار مصنع الكاوتشون بملن هشام دمحم فوزى عبدالغنى الجوهرى  21الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  25105251وفً تارٌخ  140116رغده عزت صبحى مصطفى الطٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى بملن/دمحم احمد عبدالعزٌز درهال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140144محمود عبدالفتاح علً الهلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 محله مرحوم بملن دمحم عبدالوهاب دمحم الكفوري 56الـتأشٌر:   ، عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140127الستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناٌل ل -  20

 ابراج خلفاء الراشدٌن امام طرٌك المناه السادسه بملن دٌنا دمحم حسن الصفطى  -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  116277شرٌف دمحم دمحم البشٌٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الطرٌك السرٌع برج جوهره البشبٌشى بملن فاتن دمحم على الطور  4الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105254وفً تارٌخ  140141مخبز فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  شرف حسٌننهطاي بملن ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  147526هانى كمال متولى احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/ صاحب الشان )هانى كمال متولى احمد سلٌم ( بنفس العنوان



 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 ,  25105254وفً تارٌخ  142210مصطفى عبدالنبى جالل احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 0مساكن الجٌزه ملن/ دمحم مبرون على الجمل شمه رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع جدٌد وعنوانه الزهور عماره بغداد مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140142ادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن عبدهللا طه ج -  34

 ش سرحان ملن حسن عبدهللا طه جادهللا 113الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140130دمحم رضا شعبان عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، شبرا ملس ملن ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140132امال ابراهٌم عبدالغنى جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، صالحجر بملن بملكها )امال ابراهٌم عبدالغنى جادو(

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140135سٌونى عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم الٌمانى ب -  37

 ش دار السالم من عمر بن عبدالعزٌز بملن سناء فوزى ابراهٌم بطرس 1وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  24522عادل ٌحٌى عبدالعزٌز ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله اول طرٌك النصارٌه بملكه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  24522عادل ٌحٌى عبدالعزٌز ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140131،  سبك لٌده برلم     وجدان السٌد خلٌفى رزه ، تاجر فرد -  45

 الـتأشٌر:   ، صنادٌد بملن ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم البمبً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140122ولٌد سعد زكى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش مسجد الدعوه االسالمٌه بملن دمحم بسٌونى دمحم الجندى  0الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  25105254وفً تارٌخ  140143دمحم عبدالسالم عبدالعزٌز ابراهٌم الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى ملن عبدالسالم عبدالعزٌز ابراهٌم الزٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  136022ت محمود دمحم الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشحا -  43

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن صاحب الشان )الشحات محمود دمحم الحالج(

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  116277شرٌف دمحم دمحم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الطرٌك السرٌع برج جوهره البشبٌشى بملن/ فاتن دمحم على الطور 4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140134ٌاسٌن لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 فر الدٌب ملن عاٌده ابراهٌم سالم الشٌخوصف الـتأشٌر:   ، ك

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140137عصام سعٌد عبدالسالم على حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، بسٌون شارع نادى المعلمٌن بملن دمحم رمضان ابراهٌم ابوعطا

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140120م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه زٌنهم ابراهٌم عبدالسال -  47

 الجالء بملن احمد عبدالستار احمد الدالى  -وصف الـتأشٌر:   ، طنطا ش الشهٌد الحارتى من مكه

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140136السعٌد عبدالجواد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابرى بملن عبدالجواد دمحم دمحم منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  142315نشات عبدالمطلب دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن نشات عبدالمطلب دمحم ندا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140145احمد بدر احمد محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شارع ابوبكر خشبه من طرٌك المعاهده بملن طه مختار طه جالف 5الـتأشٌر:   ، 



 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 ,  25105254تارٌخ  وفً 140145السعٌد عبدهللا احمد دمحم البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر سنباط بملن/ احمد عبدهللا احمد البدٌوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105254وفً تارٌخ  140133احمد عثمان سعد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لجمل الـتأشٌر:   ، كفر الدغاٌده بملن احالم عبدالمادر السٌد ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105254وفً تارٌخ  140135السٌد دمحم مطاوع سلٌمان مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن/ سعٌد عبدالستار احمد السبكى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105254ٌخ وفً تار 140132احمد سمٌر عبدالرؤف زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه ملن / ابراهٌم عبدالحلٌم دمحم الزاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140156سلمى عادل نصر السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 صود على على عطاش زلط من اخر سعٌد ملن عبدالمم -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140163بدٌعه سلٌمان عبدهللا ابومشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش عمر بن الخطاب ) نادى المعلمٌن ( ملن دمحم وخالد ابراهٌم النوٌهى 6وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140155فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم دمحم عبدالواحد عبدربه ، تاجر -  57

 الـتأشٌر:   ، طنطا ش المستشار احمد الماضى طرٌك شوبر الدائرى بملن دمحم دمحم حسن داود 

العنوان ,  تم تعدٌل 25105255وفً تارٌخ  140152احمد عباس ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌه شفا بملن/عباس ابراهٌم دمحم الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140153احمد عبدالسمٌع كرٌم الطناحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه بملن عبدالسمٌع كرٌم الطناحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140167الدٌن ابراهٌم دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى بملن دمحم حماده حلمه البرماوى 

تم تعدٌل العنوان  25105255وفً تارٌخ  140162عمرو صبحى ابراهٌم الغنٌمى ابوالوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 , وصف الـتأشٌر:   ، خرسٌت بملن احمد عالء الدٌن صبرى محمود عالم 

تم  25105255وفً تارٌخ  140165برلم    هانى عبدالعزٌز لتجاره الزهور واالنتٌكات والسجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  62

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن/منٌر جمب ودمحم شولى البسطوٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140140رافت دمحم مصطفى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  مصطفى حمادالـتأشٌر:   ، كفر عصام ملن/دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140150مصطفى سعٌد دمحم مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، السنطه ش بورسعٌد بملن صبحى طه عبدالجلٌل فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255رٌخ وفً تا 140164شحاته ابراهٌم دمحم ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌصر بملن/امل راتب عثمان زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140165دمحم محروس دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، تاج العجم بملن/ممدوحه عبدالحمٌد ابراهٌم فرج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140151ماجده عبدالفتاح محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بملن/على سعودى احمد الدٌب

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105255وفً تارٌخ  140166على دمحم على سلٌمان بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/دمحم عٌسى دمحم عٌسى
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 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 ,  25105255وفً تارٌخ  142552شٌماء راضى دمحم الدسولى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 ٌطرٌهوصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان سنباط ملن دمحم البهى ابوحسٌن عن نشاط تجاره ادوٌه ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  145612ولٌد عبداللطٌف دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، صالحجر مركز بسٌون ملن فاٌزه السٌد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  145612ولٌد عبداللطٌف دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، صالحجر مركز بسٌون ملن عمرو عبدالمجٌد حسٌن احمد ونشاطه مكتب رحالت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140147عٌسوى على دمحم الذهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الذهبى  الـتأشٌر:   ، برما بملن محمود على دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140142محمود دمحم فوزى فتحى المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 شارع مكه المكرمه من مصنع الكاوتشون ملن/وحٌد السٌد زٌدان 4وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105255وفً تارٌخ  152245صٌدلٌه البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الٌوجد

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140152اٌمان المدنى عبداللطٌف الزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 وصف الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه بملن دمحم ابراهٌم دمحم البنمٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140157عبدهللا عبدالفتاح منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالفتاح  -  76

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شماره بملن سعاد عبدالحمٌد دمحم سلمان

ٌل العنوان , تم تعد 25105255وفً تارٌخ  140146احمد سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى ملن/ سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  140155اسامه احمد عبدالممصود كشكول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 شارع لممان الحكٌم ملن/مجدى عبدالعزٌز هالل 21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  140154سٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى احمد ال -  70

 --سنباط ملن احمد احمد عبدالممصود الفٌشاوى  -الـتأشٌر:   ، كفر العرب 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25105255وفً تارٌخ  140161عزٌزه بٌومى فرٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، شبرا النمله ملن السٌد منصور منصور النجومى

تم تعدٌل العنوان ,  25105255وفً تارٌخ  142552شٌماء راضى دمحم الدسولى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، سنباط ملن/ دمحم البهى ابوحسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  145612تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد عبداللطٌف دمحم عٌاد ، -  22

 الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط ورشه خراطه ولحام وعنوانه صالحجر مركز بسٌون ملن فاٌزه السٌد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105255وفً تارٌخ  122326تامر دمحم الدسولى لطفى باب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع عطٌه الدلع من سكه طنطا زفتى بملن/شربات رفعت دمحم الروبى 36الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

ٌل العنوان , تم تعد 25105256وفً تارٌخ  140121وجدى دمحم عبدالممتدر دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش كلٌوباترا من عثمان بن عفان ملن دمحم على احمد بهنسى 5وصف الـتأشٌر:   ، طنطا عمار  رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140177دمحم راغب السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  الـتأشٌر:   ، ابٌار بملن صالحه احمد دمحم السحراوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140171نفٌسه نبٌه هرٌدى خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، دلبشان ملن احمد دمحم حسانٌن زٌن
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ن , وصف تم تعدٌل العنوا 25105256وفً تارٌخ  140172اٌمان رشاد دمحم عرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور بملن/السٌد محمود دمحم صمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  142440محمود الشحات السٌد بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن دمحم الشحات السٌد فرج بدران بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان  25105256وفً تارٌخ  140175ر عبدالمنصف عبدالمنصف جوشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عم -  20

 , وصف الـتأشٌر:   ، تفهنا العزب بملن عواطف على عبدالمنصف جوشن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140175حسن اشرف حسن شهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، السنطه البلد بملن الطالب )حسن اشرف حسن شهود(

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25105256وفً تارٌخ  140125اٌمن عبدهللا دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتأشٌر:   ، شارع الحوٌرى الطرٌك السرٌع بملن محروس دمحم عبدهللا دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140170دمحم حسان دمحم غنٌم الشٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، شارع النادى بملن/مجدى دمحم شبل الجعار

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  140173اسالم سمٌر عبدالغنى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 وصف الـتأشٌر:   ، صنادٌد ملن سمٌر عبدالغنى ابراهٌم الرفاعى

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105256وفً تارٌخ  140172السٌد السٌد لناوى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتأشٌر:   ، شمرف بملن دمحم السٌد لناوى خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140162سامٌه كمال على مطارٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، بنوفر ملن/احمد دمحم عبدالغنى ابودادى

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  140174 زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عبدهللا ابوالفتوح دمحم -  06

 ش دمحم سلطان بملن ابراهٌم مصطفى دمحم لرع  56وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

العنوان , تم تعدٌل  25105256وفً تارٌخ  140122اسماء عبدهللا الدسولى ابوهندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  07

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبر بملن شلبٌه ابوالٌزٌد بدوى النوٌهى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140123ابراهٌم على السٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 --الـتأشٌر:   ، شنراق ملن على السٌد حموده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  137421تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدالغفار السٌد لشطه ،  -  00

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله منشاه حسن بملن/زٌنب دمحم الحفناوى

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25105256وفً تارٌخ  131662جالل احمد عبده االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن احمد فوزى احمد الفار بنفس العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105256وفً تارٌخ  140160مٌاده صبحى دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 مٌت ٌزٌد بملن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن حوٌله  -الـتأشٌر:   ، عزبه ابوحوٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  25105256وفً تارٌخ  140176مصطفى شعبان مصطفى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، دلبشان ملن احمد طلبه سٌف الذمرانى

تم تعدٌل  25105256وفً تارٌخ  140124دمحم محمود عبدالعزٌز الحنفى ابوالعال النحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش فاٌز بركه مع ناٌف عماد بملن عبدالمنعم مختار حامد السٌد  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140105جوهرى على دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 --دالحسٌب خلٌفه عرٌشه الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور ملن خالد عب
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تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140125ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه بملن/حسن ابوالمحاسن ٌحى

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140102عبدالغنى السٌد على سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 --وصف الـتأشٌر:   ، شبراملس مركز زفتى ملن دمحم السٌد على سرحان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140100عبدالمنعم عبدالجواد على بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 تماطع المعتصم بملن دمحم عبدالمنعم عبدالجواد بٌومى وصف الـتأشٌر:   ، طنطا ش حسان بن ثابت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140126خالد محمود سالمه النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، الرجدٌه شارع العمده ملن/محمود سالمه النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  144517ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالحلٌم سالم جاد ، تاج -  150

 الـتأشٌر:   ، نهطاى مركز زفتى ملن محمود عبدالمنعم محمود عبدالحافظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  144517محمود عبدالحلٌم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 تأشٌر:   ، مسهله مركز السنطه ملن حجازى سالمه الشرلاوى ونشاطه مصنع سحب وجدل نحاس على الباردالـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140101نانسى سلٌمان دمحم ابو العنٌن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 صاحب الشاناالستاد برج الفاروق ملن  -وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  157160اسماعٌل سامى اسماعٌل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، الٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140255فاٌز ابراهٌم خلٌل هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه بملن/ ابراهٌم خلٌل هٌبها

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140105امٌر دمحم عبدالخالك حامد شلٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 سلٌماالستاد بملن/نجوى دمحم محمود المهدى  -شارع عبدالسالم عمران  0وصف الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140127سوبر ماركت ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الجالء بملن/سمٌر مصطفى موسى احمد-شارع شرف الدٌن  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140122عادل مصطفى على فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، ابٌج ملن/عبدالحافظ دمحم خطاب

تم تعدٌل العنوان ,  25105257وفً تارٌخ  140251مصطفى دمحم سوٌلم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، السنطه ش بورسعٌد بملن دمحم سوٌلم دمحم عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  144517عبدالحلٌم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  112

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مسهله ملن حجازى سالمه الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  144517محمود عبدالحلٌم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه نهطاى ملن/محمود عبدالمنعم وعبدالحافظ عن نشاط ادوات كهربائٌه براس مال لدره 

 خمسون الف جنٌه 55555

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140107منى دمحم حامد احمد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، طنطا ش العلى متفرع من المعاهده بملن دمحم ٌالوت بسٌونى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105257تارٌخ وفً  140104مهٌب خضر السٌد احمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات ش االمام على بملن محمود دمحم محمود دمحم الشامى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140103شٌماء صبرى دمحم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  على الهٌتىالـتأشٌر:   ، مشله ملن سعٌد دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140120عٌد مسعد ابراهٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 طرٌك شوبر بملن/عمرو جمال دمحم الشناوى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105257خ وفً تارٌ 140102سهام فاروق عبدالفتاح عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، نفٌا بملن عبدالمنعم على عبدالمنعم العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105257وفً تارٌخ  140106هند فؤاد زهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 اهٌم دمحم كاملالـتأشٌر:   ، طنطا ش فاطمه الزهراء عطفه الصٌفى ملن طاهر ابر

تم تعدٌل العنوان  25105252وفً تارٌخ  140211معرض المصلحى لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الرخا بملن السٌد شاكر السعٌد مصلحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252فً تارٌخ و 140256صبحٌه ابوالعطا دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتأشٌر:   ، كفر حشاد بملن احمد محمود عبدالعظٌم الساٌس

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140215عمرو السٌد رمضان النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 روصف الـتأشٌر:   ، كفر ابوداود بملن/السٌد رمضان النجا

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  141404دمحم صبحى عبدالممصود خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 شبرابٌل مركز السنطه -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن عبدالعاطى احمد مسعود العنانى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140214سبك لٌده برلم     دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد طه ، تاجر فرد ،  -  135

 --وصف الـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه ملن سعٌد دمحم محمود عوض ٌحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  140252سوبرماركت عبدالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 عبدالصمد كفر عصام ملن مصطفى احمد دمحم غطاسالـتأشٌر:   ، طنطا ش على 

تم تعدٌل  25105252وفً تارٌخ  140216اٌمن دمحم شاكر عبدالعاطى عطٌه النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات ش الشركات بملن اٌمان عبدالعظٌم حسٌن ربوشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  140212د على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نبٌه عٌ -  133

 --الـتأشٌر:   ، لسطا ملن لبٌبه دمحم عبدالعزٌز عالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140257اشرف دمحم مصطفى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن صاحب الشان وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  125213شرٌف دمحم شعبان الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 سبرباى بملن دمحم ابوزٌد بدوى المحالوى -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله خلف المدرسه االعدادى 

تم تعدٌل  25105252وفً تارٌخ  140252امر فتحى حافظ سٌد احمد السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ت -  136

 عزٌز فهمى بملن شٌماء صبرى حسنى العلٌمى -حامد صالح عماره االولاف -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140253   مكتب غنٌم للمماوالت عامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  137

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات شارع ابوبكر الصدٌك بملن/محمود دمحم دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  140250دمحم خالد عبدالفتاح السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصٌف بملن/ خالد عبدالفتاح السٌسى الـتأشٌر:   ، مسجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105252وفً تارٌخ  140215عالء على على دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 الـتأشٌر:   ، شبراملس مركز زفتى ملن احمد عبدالمنعم خمٌس



 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  25105252وفً تارٌخ  140213    مشٌره السٌد دمحم سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  145

 الـتأشٌر:   ، كنٌسه دمشٌت بملن خالد فاروق دمحم حجاب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140254احمد دمحم ابوبكر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ن صاحب الشانوصف الـتأشٌر:   ، كفر سالم النحال بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  140255احمد حسنى احمد احمد بشعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 عماره الزمرده ش المتوكل ملن ولٌد دمحم عفٌفى دمحم 7وصف الـتأشٌر:   ، طنطا العمار رلم

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  140210ده برلم    سعٌد عاطف طه السٌد جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن عاطف طه السٌد جامع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  140226مصطفى احمد على غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 مطعم الصعٌدى بملن/ مصطفى احمد ابوالفتوح الـتأشٌر:   ، طنطا شارع طه الحكٌم بجوار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  140212حسام دمحم دمحم ابوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن دمحم دمحم دمحم عبدالرحٌم ابوطه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  140225ده برلم    رمضان احمد موسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  146

 الـتأشٌر:   ، منشاه االولاف بملن/ ابراهٌم محمود شعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  140224ٌاسر الملٌنى لتجاره الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 / شرٌن انور دمحم عبدالحمٌدوصف الـتأشٌر:   ، مشله بملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  140225ٌحً دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن جمعه عبدالفتاح ابو عراٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105215وفً تارٌخ  140222بسمه مجدى احمد ابورمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 الـتأشٌر:   ، كنٌسه دمشٌت بملن/ هانم حسن عبدالعزٌز الجزار

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  140223محمود اٌمن عبدالفتاح خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع اسكندرٌه ملن/  عبدالفتاح دمحم خاطر 42وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105215وفً تارٌخ  140221احمد مصطفى جمعه خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 اسدٌما بملن مصطفى جمعه خضر -وصف الـتأشٌر:   ، الجدوٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  116150ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا  -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن/رجب عبدالمنعم عمر

ان , تم تعدٌل العنو 25105212وفً تارٌخ  116150رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بالعنوان شبراملس ملن/دمحم عبدهللا ابراهٌم عبدالممصود الستغالله مكتب استٌراد وتصدٌر 

  116150وتابع لرلم  2553/0/15افتتح 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105212وفً تارٌخ  140236هبه خمٌس السٌد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، ابٌار بملن مجدى عبدالحمٌد محمود النحراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140245مصطفى السٌد دمحم عمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد بملن ورثه السٌد دمحم عمر منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140234ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عطٌه  -  156

 كفر عنان بملن نجٌه عبدالباسط عمر داود-الـتأشٌر:   ، زفتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عنوان , تم تعدٌل ال 25105212وفً تارٌخ  140243حسٌن عبدالخالك ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى ملن/دمحم احمد احمد المط

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140235عزٌزه السعٌد عبد المطلب كسبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لاف وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن اللجنه العلٌا للخدمات االسالمٌه واالجتماعٌه بوزاره االو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140246ٌاسر الجٌوشى لطب غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌصر بملن شحاته ابراهٌم دمحم ابوخضره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  115457دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

الشٌخ عاشور بملن/على عبداللطٌف ابوشوشه الستغالله مكتب رحالت افتتح -وصف الـتأشٌر:   ، محل رئٌسى بالعنوان كفر عصام 

 115457وتابع لرلم  2552/6/16

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  115457دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر عصام بملن/دمحم حامد ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140220عمرو ٌونس عبدالرحمن نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، شونى بملن سادات دمحم على ابوشوشه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140233لدرٌنى السٌد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد ا -  163

 شارع كفر عصام بملن/حسن ابوالمجد الدمحمى 17وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

عدٌل العنوان , تم ت 25105212وفً تارٌخ  140242منى عبدالجٌد عبدالرازق شوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ،  شبراملس ملن ابراهٌم محمود برغوت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140235دمحم العربى ونٌس شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، السنطه ش الجٌش ملن خالد صمر صمر

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140237الب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه عبدالعظٌم عبدالعظٌم الم -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن عبدالعظٌم عبدالعظٌم عبدالمادر المالب

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  151011طه عبدالغفار السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان  25105212وفً تارٌخ  140242مؤمن دمحم المطب مصطفى الدٌماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 شارع سعد المساح من شارع صبرى بملن/هدى عبدالحكٌم موسى 12, وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  115457اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه ، ت -  160

 وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان كفر عصام بملن/دمحم حامد ابراهٌم السٌد ونشاطه تعبئه المواد الغذائٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  147231دمحم دمحم فهمى غباره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن الى ملن الطالب ) دمحم دمحم فهمى غباره (

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140232اشرف منصور عبدالمجٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ملن لٌلى دمحم السٌد امٌن  ش عبدالجواد 27وصف الـتأشٌر:   ، طنطا  

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  140241على كمال السعٌد خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد بملن دمحم دمحم السٌد ٌوسف 

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  140227لٌده برلم    عبدالغنى عبدالفتاح عبدالغنى الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك  -  173

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، صنادٌد بملن/شٌرٌن احمد الشنوانى



 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 ,  25105212وفً تارٌخ  140244كرٌم عبدالستار عبدالفتاح عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

  السٌد شهاب الدٌنوصف الـتأشٌر:   ، نفٌا ملن/هانى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140245سعد الشاذلى على باب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الـتأشٌر:   ، مٌت السودان ملن احمد الشاذلى على باب هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140222دمحم ٌونس عبدالرحمن نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الـتأشٌر:   ، شونى بملن سادات دمحم على ابوشوشه 

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  140231دمحم طارق عبدالستار مصطفى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 كوبرى العشره الطرٌك الجدٌد بملن عبدهللا الحسٌنى رمضان جمال الدٌن-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105212وفً تارٌخ  140230برلم     سالى عمر دمحم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  172

 الـتأشٌر:   ، منشاه عبدهللا بملن/عبدالحلٌم محمود عبدالحلٌم حلمى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  142505عادل عبدالعزٌز احمد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  170

 تعدٌل العنوان الى ش ٌوسف الصدٌك طنطا اول ملن الطالب / عادل عبدالعزٌز احمد حواشوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  116150رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

عبدالمنعم عمر بنشاط خدمات رجال اعمال )تخلٌص وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان شبراملس بملن/رجب 

 االوراق ( ماعدا االنترنت والدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  115365دمحم دمحم شعبان شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ى فكرى عبدالسالمشارع عثمان دمحم ملن/شاد 26الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  140252محمود حامد محمود ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبر ملن عبدالحمٌد ابوالٌزٌد عبدالحمٌد المنٌاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  140254حسن ٌعموب زٌدان زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 المولف بملن/دمحم دمحم احمد ماضى-الـتأشٌر:   ، بسٌون 

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  140265منال عبدالعظٌم سالم بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 السلخانه بملن/هاله عبدالعظٌم سالم بهنسى -شارع سعٌد بن عامر  35وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  140250على احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش ابو بكر الصدٌك ملن دمحم مختار سلٌمان على -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  122226سبك لٌده برلم    حمٌده عبدهللا السٌد بدٌر ، تاجر فرد ،   -  126

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن دمحم على عبدالستار راضى بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  140251اسامه دمحم دمحم على البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 تأشٌر:   ، زفتى شارع فلسطٌن ملن/حمدى ابراهٌم عامرالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  140252جمال كمال سلٌمان جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شارع انور ملن/حسام عبدالمنعم المرسى الدرٌنى 12الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  142043، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد هشام عبدالمنعم حشٌش -  120

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن هشام عبدالمنعم حشٌش

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  140255شرٌف سٌد احمد مرعى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 شارع سعد الدٌن على حاره ابوالعز البحرٌه بملن/رضا دمحم طاهر دمحم البندارى 123ـتأشٌر:   ، وصف ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25105210وفً تارٌخ  140255اشرف عبدالحلٌم احمد دمحم النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 دمحم النحراوى , وصف الـتأشٌر:   ، منشاه بسٌون بملن /عبدالحلٌم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  140256السٌد عبدالمنعم مصطفى ابوشهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 ش حاره حنٌش من الحلو بملن محمود احمد محمود عبده  25وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105210وفً تارٌخ  140257برلم     دمحم غندور ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  103

 الـتأشٌر:   ، طنطا مٌدان السٌد البدوى بجوار محالت البندارى بملن محمود زغلول العربى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105210وفً تارٌخ  140253شٌماء ربٌع محمود دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ، زفتى شارع السباعى الزنفلى بملن عمرو عوض موسى البسٌونى وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  121370وائل سلٌمان الشحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجوٌنى من النادى بملن/دمحم رجب محمود السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  121370سلٌمان الشحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وائل -  106

وصف الـتأشٌر:   ، شارع حسن عفٌفى السلخانه المدٌمه ملن/سٌده دمحم سالم مرسى الستغالله فرن دوكو سٌارات افتتح 

 6 121370وتابع لرلم   2555/3/22

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140266العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     انوار شكرى على -  107

 --الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب ملن على حجازى على حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140273صابر السٌد على طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 ، طنطا  ناصٌه ش المحطه من المدٌرٌه ملن اٌمن دمحم دمحم عبدالكرٌم الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  135676حسام كامل عبدالجواد واصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 بدالجواد واصلشارع الجبانه البحرى بملن/كامل ع 6وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  135676واصل لالستٌراد والتجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 شارع الجبانه البحرى بملن/كامل عبدالجواد واصل 6الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140261اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد عبدالرازق ٌوسف الحواله ، ت -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، شمرف ملن/راوٌه السٌد عبدالعزٌز الخولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140265جمال احمد ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش سعد زغلول ملن مصطفى محمود حامد ووفاء دمحم حامد 2الزٌات   الـتأشٌر:   ، كفر

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140262باسم حمدى بدر ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 وصف الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن نبٌل ابراهٌم الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140267،  سبك لٌده برلم     احمد جمال السٌد خفاجى ، تاجر فرد -  254

 الـتأشٌر:   ، مسهله بملن اشرف ابراهٌم الدسولى خفاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140272بسمه صالح اسماعٌل الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ك ملن/عبدالمنعم موسى عٌسىوصف الـتأشٌر:   ، الفرست

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  120555دروٌش السٌد دروٌش الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن طه دمحم حسٌن مارٌه بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان  25105225وفً تارٌخ  140271لطفى عصام عبدالغفور امٌن شماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 , وصف الـتأشٌر:   ، كفر شماره بملن عصام عبدالغفور امٌن عبداللطٌف شماره 



 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 العنوان ,  25105225فً تارٌخ و 140275ناجى عبدالمنعم عٌسى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 --وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن سعٌد عبدالمنعم عٌسى رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140262دمحم احمد على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 /احمد مجاهد ابراهٌم عامرالـتأشٌر:   ، طنطا شارع احمد مراد من مصطفى كامل بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  135676حسام كامل عبدالجواد واصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش الجبانه البحرى ملن كامل عبدالجواد واصل 6وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان  25105225وفً تارٌخ  140276سبك لٌده برلم     عبدالرحمن احمد احمد عٌسى الدٌب ، تاجر فرد ،  -  211

 , وصف الـتأشٌر:   ، حصه اكوه ملن/دمحم احمد احمد عٌسى الدٌب

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140274اٌمان جمعه صالح دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 حصه ملن/ابراهٌم دمحم ابراهٌم اللبانوصف الـتأشٌر:   ، اكوه ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  121370وائل سلٌمان الشحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

ت وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان طنطا ش الجوٌنى من النادى بملن دمحم رجب محمود السٌد ونشاطه مماوال

 عامه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140260تامر احمد عبدالعاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 --وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن حٌاه عبدالرحمن على المغربى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140263دمحم فتحى عبدالمعطى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، نهطاى ملن/ فتحى عبدالمعطى احمد عبده

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140272رشا عبدالستار دمحم ٌسن الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 دمحم الطباخ = وصف الـتأشٌر:   ، للٌب ابٌار ملن/ دمحم عبدالستار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140277خٌرٌه محمود فتح هللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 --ملن محمود فتح هللا سالم -عزبه الجبالى  -الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  140223م    عمرو السٌد دمحم لطب الخاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، صالحجر شارع المدارس بملن/سعاد السٌد حسن الخاللى

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  140222عدلى طارق عدلى عبده خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 تل الحدادٌن ملن طارق عدلى عبده خطاب --مطن حلمه ال -وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  140227بهاء دمحم الطنطاوى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابوداود بملن/دمحم الطنطاوى دمحم الغرباوى

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  137727فرد ،  سبك لٌده برلم     منى بدر اسماعٌل حسن رمضان ، تاجر -  221

 شارع الدعوه ناحٌه شارع الرفاعى بملن/ماهر طه السٌد خلٌل 22وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

ٌل العنوان , تم تعد 25105221وفً تارٌخ  140222مصطفى كامل احمد عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع رزق هللا من الجالء بملن سعٌد كامل احمد عمٌره 2وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  140224عبدالحلٌم جمال عبدالحلٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ٌجر بملن عادل دمحم ابراهٌم بخٌتشارع الشهٌد طه عبدالسمٌع س 2وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  140220حافظ طه حافظ فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش مصطفً كامل تماطع بطرس بملن دمحم حافظ طه حافظ12الـتأشٌر:   ، 



 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 ,  25105221وفً تارٌخ  140225برلم     هانم سلٌمان اسماعٌل ابوغنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد الطرٌك السرٌع امام طنطا اسكان بملن/رمضان محروس رمضان ناصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  140226دمحم على دمحم الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 تأشٌر:   ، شبرالاص ملن سامٌه المصٌلحى دمحم الغنامالـ

تم تعدٌل العنوان  25105221وفً تارٌخ  140202محمود صابر عبدالجابر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النمله ملن صابر عبدالجابر عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  140221تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شٌماء احمد السٌد العلٌمى ، -  222

 الـتأشٌر:   ، برما ملن جابر دمحم حسن شوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105221وفً تارٌخ  140225احمد مصباح خلٌل شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 هٌد طه عبدالسمٌع متولى ملن عادل دمحم ابراهٌم بخٌتش الش 2الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  142015محمود ابراهٌم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن / حسٌن عوض ابراهٌم حسٌن بنفس العنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  146456راهٌم بدٌر بسٌونى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرم اب -  231

 ش سعد المساح من ش صبرى بملن نجالء رشدى لطب الدكماوى 12وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط بجعله / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105221وفً تارٌخ  140201،  سبك لٌده برلم    جمال سٌد احمد الشناوى الدماطى ، تاجر فرد  -  232

 --وصف الـتأشٌر:   ، محله روح مركز طنطا ملن منال اسماعٌل شبانه 

تم تعدٌل  25105221وفً تارٌخ  140205احمد الشهاى ابراهٌم عبدالحمٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 شارع النادى بملن/احمد ونفٌن وفٌفٌان عبدالعزٌز احمد جمال واخرون 33شٌر:   ، العنوان , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140203احمد دمحم السباعى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، شبراتنا بملن امٌنه سعٌد دمحم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140355حسن فهمى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى بملن نصره عبدالفتاح رمضان السولى 

تعدٌل العنوان ,  تم 25105222وفً تارٌخ  140200عبدربه علً عبدربه الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراملس بملن علً عبدربه الصباغ

تم تعدٌل  25105222وفً تارٌخ  140350عبدالرحمن رافت حسٌن خلٌل ابوكرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 براهٌم نوفل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات ش الجٌش بملن عبدالوهاب على نوفل واسامه على ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140206معاذ دمحم عبدالمعطى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، محله روح بملن دمحم الشناوى عبدالفتاح البلتاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140351نبٌل نصر منصور عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 وصف الـتأشٌر:   ، سندبسط بملن خالد نصر منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140354سامى جالل احمد جراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، اشنواى بملن ابراهٌم جالل احمد مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140315خلٌل ابوكرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا حسٌن -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات طرٌك كفور بلشاى ملن نعمه رمضان السٌد ناصر

تم تعدٌل  25105222وفً تارٌخ  140357احمد عبدالمنعم فخرالدٌن السٌد فخرالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السنطه البلد بملن/ ولٌد طه سلٌمان داود
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تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140205ٌسرى محمود رسالن درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرارٌس بملن السٌد محمود رسالن درباله 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140353عبدالمطلب دمحم على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابٌل بملن جمعه نصر زغلول 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105222وفً تارٌخ  140352اٌمان دمحم عبدالعزٌز الرفٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، كفر حشاد ملن محمود فتوح محمود حمزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140314دمحم دمحم عبدالغنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، مٌت حواى بملن/ فتحٌه دمحم عبدالوهاب ٌوسف الجحش //

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140202له ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه عطا جمعه حال -  247

 الـتأشٌر:   ، سنباط مركز زفتى ملن عطا جمعه حالله

تم تعدٌل العنوان  25105222وفً تارٌخ  140356عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 شٌر:   ، ابٌج ملن  فوزى لطب اسماعٌل لٌده, وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140311كرٌم ابوالعزم على ابوالعزم ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 اول طرٌك شوبر الدائرى تماطع ش دمحم محمود بملن دمحم صالح المولد  -برج الحٌاه -وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  141213احمد عبدالجلٌل احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى شارع احمد على بجوار نادى طنطا بملن امٌره صالح عبدالمنعم الزٌات//

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140352د ،  سبك لٌده برلم    دالٌا دمحم عبدالمادر بكر ، تاجر فر -  251

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن امال فوزي النشرتً ابوعجٌله

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140204مرسى ابراهٌم مرسى دلماق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 حجر  ملن حسن ابراهٌم مرسى دلماقوصف الـتأشٌر:   ، صال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140355دمحم ابراهٌم دمحم الصواف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش سلٌمان متفرع من الصوامع بملن ابراهٌم دمحم الصواف  5الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140313، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالغنى عبدالسالم عبدالغنى سعد  -  254

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه االولاف بملن صادق عبدالسالم عبدالغنى سعد 

تم تعدٌل العنوان  25105222وفً تارٌخ  132006مغاورى دمحم المغاورى السٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن سامٌه عبدالمنعم السٌد خلف بنفس العنوان ,

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140312سهٌر طه محروس نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 --الـتأشٌر:   ، سبطاس  ملن ربٌع مختار عبدالحمٌد عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140323دمحم دمحم عباس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمٌر -  257

 الـتأشٌر:   ، خرسٌت بملن/دمحم دمحم ابراهٌم سٌد احمد البحٌرى

تعدٌل العنوان , تم  25105225وفً تارٌخ  140322صٌدلٌه / د/ سمر السٌد لاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، صالحجر ملن عبدالحالك دمحم عبدالخالك عماب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140310دمحم فوزى سعد السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 الـتأشٌر:   ، الرجدٌه بملن عبدالحمٌد دمحم رزق الكالوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140325ه دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا حمود -  265

 الـتأشٌر:   ، السنطه البلد بملن الطالب)رضا حموده دمحم سلٌمان (
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العنوان ,  تم تعدٌل 25105225وفً تارٌخ  140317كرٌمان دمحم دمحم محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى بملن/وفاء دمحم عبدالحمٌد والى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140315بسمه اسامه شندى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، السنطه ش الجمهورٌه بملن اٌهاب عبدالمنصف عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140321خالك دمحم عبدالخالك عماب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدال -  263

 شارع الحوٌنى طنطا سكان بملن/طارق دمحم مصطفى خضرى 2وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105225وفً تارٌخ  140325عادل دمحم دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، مٌت حواى بملن/دمحم دمحم ابوالسعود ابوبحر

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140324نجوى عبداللطٌف ابراهٌم فرعون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، محله منوف بملن/منٌر ابوالمكارم سعد

تم تعدٌل العنوان ,  25105225وفً تارٌخ  140316محمود سمٌر السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 وصف الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن وائل سمٌر السٌد عبدالعال

تم تعدٌل  25105226وفً تارٌخ  142552فى النحاس عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه مصط -  267

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله سندبسط  خلف السكه الحدٌد ملن ولٌد رفعت عبدالمادر الوشاحى

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  140332م    عاٌده عباس حلمى السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، حانوت بملن عبدالحكٌم عبدالعظٌم حافظ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  140326دمحم جمال ابوخطوه شوربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ال ابوخطوه ابوشوربهكفر الجبالٌه بملن/جم-الـتأشٌر:   ، شونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  140333شرٌف دمحم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الـتأشٌر:   ، نهطاى ملن هدٌر ٌحى السٌد الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105226ارٌخ وفً ت 143222عادل حامد عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 سٌجر بملن /عبدالغنى السٌد سالم شتا-اكتوبر  6وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله امتداد شارع ناصر من ترعه الشباب من 

عنوان , تم تعدٌل ال 25105226وفً تارٌخ  140320عماد الدٌن نبٌل عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 وصف الـتأشٌر:   ، الجمٌزه بملن/البسٌونى احمد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  140331عمر حسنى دمحم المدمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، زفتى ش الخولى متفرع من ش الجٌش ملن حسنى دمحم المدمس

تم تعدٌل العنوان ,  25105226وفً تارٌخ  140335جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شادى عفٌف غطاس  -  274

 وصف الـتأشٌر:   ، طنطا دوران النادى من كفر عصام بملن عادل عبدالسالم عبدهللا 

عدٌل العنوان , تم ت 25105226وفً تارٌخ  140334زٌنب عبدالرحمن السٌد الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا ملن حسٌن حسن عطٌه الحفناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  142621الشٌن لتسمٌن المواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن/صاحب الشان بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105226وفً تارٌخ  140322دمحم اللٌثى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حارس -  277

 الـتأشٌر:   ، حافظ وهبى بملن/ورثه المرحوم حسٌن خاطر

تم تعدٌل  25105226وفً تارٌخ  140327محمود فرج محمود محمود السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 المٌضه البحرى مٌدان السٌد البدوى ملن عمرو عبدهللا احمد هبٌله -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 
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تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140342عبدالحمٌد اسماعٌل دمحم هانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  270

 عٌل دمحم هانو كتامه بملن دمحم اسما-وصف الـتأشٌر:   ، عزبه ناشد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140340دمحم عرفه جمعه الحاٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، الدلجمون بملن نبٌل عبدالمنعم شهاب الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227ٌخ وفً تار 140343عباس احمد دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، المضابه بجوار مدرسه خالد بن الولٌد بملن صاحب الشان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140344حنان احمد محمود المٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، ابٌار بملن احمد احمد بسٌونى بالل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140342نعٌمه حسن حسٌن متولى حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 كفر السلخانه المدٌمه بملن اٌهاب دمحم توفٌك جوهر -ش المدابع مع راضى  1وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140355ه برلم    اٌمن دمحم عبدالرحٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  224

 ش حافظ وهبى ملن نظمى عبدالسمٌع حسن لنادر 12الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  142345دمحم عثمان صادق عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 طف على ابوالٌزٌد ابراهٌمالـتأشٌر:   ، برما ملن/عا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  142345دمحم عثمان صادق عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 142345وتابع لرلم  2510/4/27الـتأشٌر:   ، برما مركز طنطا ملن/خلٌل عبدالمسٌح عطٌه الستغالله كافٌه افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  142345ادق عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عثمان ص -  227

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل رئٌسى اخر كائن ببرما ملن/عاطف على ابوالٌزٌد ابراهٌم

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105227وفً تارٌخ  142345دمحم عثمان صادق عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 مركز طنطا بملن عاطف على ابوالٌزٌد ابراهٌم ونشاطه مزرعه مواشى -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140336اسالم رضا السٌد ابوعماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 ر الحما ملن/سومه السٌد على عٌادالـتأشٌر:   ، كف

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140335مصطفى حسٌن عباس حسٌن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 وصف الـتأشٌر:   ، زفتى ش دمحم الغرابلى بملن ٌاسر نبٌل عبدالرحٌم زهره

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140351لٌده برلم     اسامه احمد كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك -  201

 شارع دمحم داود بملن/احمد كامل مصطفى 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105227وفً تارٌخ  140347عبدالواحد احمد عبدالواحد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 النٌل كفر شماخ ملن السٌد اسماعٌل ابراهٌم حسٌن, وصف الـتأشٌر:   ، ش جسر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  146343محمود جمعه صابر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/الصاوى مؤمن الصاوى حسن بكفر دٌما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140345رامى مصطفى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 الـتأشٌر:   ، حصه برما ملن عبدالمنعم مصطفى دمحم سالم 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25105227وفً تارٌخ  140346دمحم زكرٌا ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 المرشى بملن/ماجده كمال جرجس-شارع الجزائر  23الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  145455صالح سٌد احمد المصلحى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

تطاى بملن/المصلحى سٌد احمد -ك السرٌع شارع حلمى الشبكه متفرع من الطرٌ 15وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

 المصلحى فراج

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140330عبدالحمٌد دمحم سٌدروحه ابورمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  207

 وصف الـتأشٌر:   ، لرانشو ملن عطٌه عطٌه عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140332ده برلم    دمحم شلبى دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  202

 الـتأشٌر:   ، كفر عصام بملن بملن دمحم وجدى ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140352عبدهللا عبدهللا عبدالفتاح الحورانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 بو الكبرى بملن/عبدهللا عبدالفتاح عبدالوهاب الحوارنىوصف الـتأشٌر:   ، سن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  132647دمحم احمد على لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله ش ٌوسف الصدٌك من ش المعاهده طنطا ملن رافت دمحم الهام رافت

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140337مختار نصر مختار نصر حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 وصف الـتأشٌر:   ، طنطا ش توفٌك غرابه بملن على السٌد دمحم امٌن 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105227وفً تارٌخ  140353ولٌد دمحم طه الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن دمحم طه سٌداحمد الشنشورى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  145555على شعبان سلٌمان على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

مع لادوس امتداد ش الجٌش تماطع ش الجالء ملن وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المحله الكبرى برج الوفاء مٌدان جا

 السٌد شعبان سلٌمان على محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25105227وفً تارٌخ  140345احمد ابراهٌم احمد عثمان السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرابٌل بملن ابراهٌم احمد عثمان السباعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105227وفً تارٌخ  140341 خٌرى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  355

 الـتأشٌر:   ، نجرٌج ملن/مروان دمحم الجزار

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140352مٌخائٌل جرجس مٌخائٌل ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 ـتأشٌر:   ، طنطا ش ابن الفارض بملن ٌوانس جرجس مٌخائٌل ٌوسف وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140364خالد عبدالهادى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 ش المتوكل من الحلو بملن عبدالمنعم السٌد اسماعٌل  60وصف الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140361امل ٌاسر فؤاد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 بالطابك االرضى ببرج الصٌفى شارع النادى بملن/عادل محمود عبدالعزٌز مطر 0الـتأشٌر:   ، طنطا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140362ه برلم    عال على دمحم على الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  350

 الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن راند على دمحم الفار 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140375بسمه عادل فتحى ابوحسوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ن ابوشعٌشع احمد عطٌه ابوشعٌشعوصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140356مصنع الغرباوي للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر سبطاس بملن دمحم عبدالعلٌم ٌوسف غرباوي

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140363لٌده برلم    دمحم جمال الملٌجى على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك  -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، زفتى بجوار صٌنٌه سكه طنطا بملن رضا فتحى توفٌك رباح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  137573ساهر ابراهٌم احمد البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 تعدٌل الملن بجعله ملن /ساهر احمد البندارى ) بملكه (بنفس العنوانوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140365على دمحم عبدالغنى بسٌونى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شماخ بملن/ دمحم عبدالغنى بسٌونى الفمى

تم تعدٌل العنوان  25105222وفً تارٌخ  147005لى عبدالحمٌد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد سمٌر ع -  315

 شارع عبدالسالم عارف بملن/اسامه على على البسٌونى 25, وصف الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140362زكى على زكى ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر مٌت الحارون بملن/على زكى ابراهٌم دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140350احالم رشٌد السٌد رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الـتأشٌر:   ، كفر خزاعل بملن/عدهللا عبدالمادر دمحم العفٌفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140367محمود دمحم المطب نعنوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، كفرالزٌات شارع سعد زغلول مع ابراهٌم واصل بملن مٌنا سٌمون فرج سٌداروس

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140366خالد دمحم عبدالمجٌد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 وصف الـتأشٌر:   ، الدلجمون ملن/دمحم عبدالمجٌد ابراهٌم عبداللطٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105222وفً تارٌخ  140360باسم عصام دمحم مارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 جلى جمعهالـتأشٌر:   ، برما ملن زٌنب محمود عبدالمت

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  133075محمود عبدالعزٌز دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

ارض محالت المنطمه الصناعٌه السادسه بملن/ دمحم احمد صوفى  6/5 - 6544وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر لطعه 

 اتعمر ونشاطه مركز خدمه سٌار

تم تعدٌل العنوان ,  25105222وفً تارٌخ  140365عبدالرحمن دمحم علً دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات شارع الخطٌب بملن ابراهٌم علً زلط عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140376اسالم مجدى صالح موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ش الشهٌد ٌوسف السباعى بملن رٌاض محمود فهٌم مرسى  14الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  25105220وفً تارٌخ  140377برلم    عبدهللا عطٌه عوض دمحم السرنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  324

 , وصف الـتأشٌر:   ، زفتى ش الدسولى الصواف بملن عطٌه عوض دمحم السرنجاوى 

تم تعدٌل العنوان  25105220وفً تارٌخ  140323شٌرٌن شكرى على سٌد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 نطا شارع سعد عبدهللا متفرع من اخر سعٌد بملن وفاء احمد محمود السعدنى, وصف الـتأشٌر:   ، ط

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  140325الشٌماء احمد موسى ابوشهله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ٌولٌو بملن هانى دمحم احمد حموده 23وصف الـتأشٌر:   ، بسٌون ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140324حسٌن ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود  -  327

 الـتأشٌر:   ، ادشاى بملن/ دمحم محمود ضبش

تم تعدٌل  25105220وفً تارٌخ  140371عبدالبالى شمس الدٌن عبدالبالى ابولحف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 ـتأشٌر:   ، برما بملن انعام عبدالمنعم ابولحف العنوان , وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  25122مصطفى احمد ابراهٌم فره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله صطنطا ثان ش السلخانه بملن عبدالرحمن شبل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140325ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نوار لتشغٌل السٌارا -  335

 الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌصر  بملن دمحم دمحم دمحم نوار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140375مكتب النجار للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 بنوفر بملن طه احمد طه النجار//الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140374دمحم حسنٌن دمحم حسنٌن لبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، طنطا شارع الجٌش ناصٌه رٌاض غرابه بجوار مسجد السالم بملن اشرف محمود رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105220وفً تارٌخ  140370 الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم شبل دمحم -  333

 الـتأشٌر:   ، دفره ملن/ دمحم شبل دمحم الدهشان//

تم تعدٌل العنوان  25105220وفً تارٌخ  140372صٌدلٌه د/ مصطفى عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه بملن رمزى دمحم عبدالمنعم الطوخى , وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  140373السٌد احمد عبدالستار الدمشٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ش رٌاض بملن مرفت حامد دمحم نوار  20وصف الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  140322لخالك المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحى محمود عبدا -  336

 وصف الـتأشٌر:   ، محله منوف ملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسن

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105220وفً تارٌخ  140372عادل دمحم نجٌب دمحم حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الـتأشٌر:   ، زفتى شارع الملٌجى بملن بسمه عادل حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105220وفً تارٌخ  140321على صبرى على دمحم الشربتلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 شارع الحاج سلٌم بملن شادٌه محمود حسٌن 00وصف الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات عمار رلم 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105251وفً تارٌخ  142240محمود عبدالعاطى فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مكتب خدمات نمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105254وفً تارٌخ  24522رلم   عادل ٌحٌى عبدالعزٌز ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  2

 36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ثالجه لحفظ الحاصالت الزراعٌه وفرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

 وتصدٌر حاصالت زراعٌه 10والمجموعه  6من المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105254وفً تارٌخ  06263رد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم المتولى النادى ، تاجر ف -  3

 اضافه نشاط توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105254وفً تارٌخ  142315نشات عبدالمطلب دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ٌنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع صنادٌك بالست

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105255وفً تارٌخ  141766شرٌف السٌد عبدالفتاح ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضافه نشاط المنظفات وتصنٌعها لدى الغٌر وتصدٌرها

م تعدٌل النشاط , وصف ت25105257وفً تارٌخ  142046اسالم دمحم ٌوسف على سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت



 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 25105257وفً تارٌخ  136012اسامه دمحم ابراهٌم الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  اضافه نشاط توزٌع دهانات وتعبئه دهانات لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105257وفً تارٌخ  157160م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل سامى اسماعٌل سال -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بٌع مستلزمات كمبٌوتر والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105257وفً تارٌخ  140152احمد عباس ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب للمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105252وفً تارٌخ  125213لم   شرٌف دمحم شعبان الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105252وفً تارٌخ  141404دمحم صبحى عبدالممصود خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع وتعبئه مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105212وفً تارٌخ  151011طه عبدالغفار السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وتصدٌر 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع فرنشات ستاٌر واستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105212وفً تارٌخ  143632ه برلم   حسام حسٌن لطب خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  13

 التأشٌر:  ٌضاف نشاط / تجاره لطع غٌار سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105212وفً تارٌخ  142505عادل عبدالعزٌز احمد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ره وتوزٌع وتعبئه  وتغلٌف وحفظ وتبرٌد الموااد الغذائٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى تجا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105210وفً تارٌخ  115365دمحم دمحم شعبان شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب تنظٌم معارض فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 25105210وفً تارٌخ  143235نفادى صبحى عبدالغفار التجرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره سٌارات وممطورات ومواتٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105210فً تارٌخ و 142222سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105210وفً تارٌخ  157225مصطفى دمحم مصطفى فره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد والتصدٌر المالبس الجاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105210وفً تارٌخ  130247اد الدٌن محمود عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  10

 التأشٌر:  اضافه نشاط خدمات بترولٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105225وفً تارٌخ  157225مصطفى دمحم مصطفى فره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 والتصدٌر  6من المجموعه  36والفمره  10النشاط بجعله مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105225وفً تارٌخ  120555دروٌش السٌد دروٌش الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105221وفً تارٌخ  130217د حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن خالد نعٌم احم -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط 25105221وفً تارٌخ  146527شرٌف جمال البسطوٌسى السٌد الخواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 عدٌل النشاط بجعله تجاره وتوزٌع منتجات دهانات, وصف التأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105225وفً تارٌخ  142007باهر عبدالفتاح البهى شالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / مخبز افرنجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105226وفً تارٌخ  02305   محمود السٌد على الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105226وفً تارٌخ  151023هانى فتحى ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وطباعتها الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع علب وصنادٌك كرتون 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105226وفً تارٌخ  151023دار الخولى للطباعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافه نشاط تصنٌع علب وصنادٌك كرتون وطباعتها الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105227وفً تارٌخ  140276لٌده برلم   عبدالرحمن احمد احمد عٌسى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مزرعه مواشى وتسمٌن وحالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105227وفً تارٌخ  140274اٌمان جمعه صالح دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 مواشى وتسمٌن وحالبهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مزرعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105227وفً تارٌخ  140275ناجى عبدالمنعم عٌسى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مزرعه مواشى تسمٌن وحالبه

تم تعدٌل النشاط , 25105222تارٌخ  وفً 145557دمحم خٌرى ابراهٌم العشرى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر لمبات اللٌد واالسبوتات والكشافات بانواعها واالبالٌن والنجف الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105222وفً تارٌخ  147005عماد سمٌر على عبدالحمٌد مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

والتصدٌر فى حدود اللوائح  6من المجموعه  36والفمره  10تأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا المجموعه وصف ال

 المنظمه لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105220وفً تارٌخ  110357فتحى ابراهٌم فتحى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 / مكتب تصدٌر منتجات البانالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 25105251وفً تارٌخ  140116رغده عزت صبحى مصطفى الطٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140144محمود عبدالفتاح علً الهلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140121وجدى دمحم عبدالممتدر دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105257وفً تارٌخ  140106هند فؤاد زهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105252وفً تارٌخ  140211معرض المصلحى لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140235زه السعٌد عبد المطلب كسبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌ -  6

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  140246ٌاسر الجٌوشى لطب غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140266على العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انوار شكرى -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140273صابر السٌد على طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  140221تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء احمد السٌد العلٌمى ، -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140315رضا حسٌن خلٌل ابوكرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140325د ،  سبك لٌده برلم   عادل دمحم دمحم ابوالسعود ، تاجر فر -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140337مختار نصر مختار نصر حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140353لٌده برلم   ولٌد دمحم طه الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك  -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140375بسمه عادل فتحى ابوحسوبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140155   رجائى عزت رزق جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105251وفً تارٌخ  140157دمحم الخطابى منجود ابراهٌم السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140125برلم   نانى عبدالمجٌد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140146احمد سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140155برلم   اسامه احمد عبدالممصود كشكول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140171نفٌسه نبٌه هرٌدى خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140172اٌمان رشاد دمحم عرٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105257وفً تارٌخ  140120عٌد مسعد ابراهٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140221احمد مصطفى جمعه خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف 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 25105212وفً تارٌخ  116150رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140253شٌماء ربٌع محمود دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105221وفً تارٌخ  140201جمال سٌد احمد الشناوى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105221فً تارٌخ و 140205احمد الشهاى ابراهٌم عبدالحمٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140203احمد دمحم السباعى الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140355حسن فهمى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140316محمود سمٌر السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105227وفً تارٌخ  140345براهٌم احمد عثمان السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ا -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140361امل ٌاسر فؤاد حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140362دمحم على الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال على -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140372عادل دمحم نجٌب دمحم حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140121لفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبدا -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140135ابراهٌم دمحم الٌمانى بسٌونى عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  145612ٌف دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عبداللط -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140251مصطفى دمحم سوٌلم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  140252خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سوبرماركت عبدال -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105252وفً تارٌخ  140216اٌمن دمحم شاكر عبدالعاطى عطٌه النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105212وفً تارٌخ  140242طب مصطفى الدٌماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمن دمحم الم -  42

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  140252جمال كمال سلٌمان جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140205درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى محمود رسالن -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  140326دمحم جمال ابوخطوه شوربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  140333تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف دمحم السٌد الجمل ،  -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140362زكى على زكى ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140374فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسنٌن دمحم حسنٌن لبده ، تاجر -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140370احمد دمحم شبل دمحم الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140156سبك لٌده برلم     نرمٌن طلعت نموال مسٌحه ، تاجر فرد ، -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105251وفً تارٌخ  140115عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140132، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال ابراهٌم عبدالغنى جادو  -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  140147عٌسوى على دمحم الذهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140142فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم فوزى فتحى المللى ، تاجر -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140173اسالم سمٌر عبدالغنى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105257وفً تارٌخ  140127ك لٌده برلم   سوبر ماركت ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سب -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140122عادل مصطفى على فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140222 بسمه مجدى احمد ابورمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  140235دمحم العربى ونٌس شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140237نادٌه عبدالعظٌم عبدالعظٌم المالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف 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 , 25105225وفً تارٌخ  140261سعٌد عبدالرازق ٌوسف الحواله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140265جمال احمد ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140262باسم حمدى بدر ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140267احمد جمال السٌد خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140272بسمه صالح اسماعٌل الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140353لمطلب دمحم على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140352اٌمان دمحم عبدالعزٌز الرفٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140345طفى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى مص -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140346دمحم زكرٌا ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140365بسٌونى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم عبدالغنى  -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140154منى السٌد المتولى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140150فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جابر فتحى دمحم دمحم  -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140114ولٌد احمد فرج السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  140127فرد ،  سبك لٌده برلم    ناٌل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  116277شرٌف دمحم دمحم البشٌٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  140154لٌده برلم   هدى احمد السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك  -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  140161عزٌزه بٌومى فرٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  142552رلم   شٌماء راضى دمحم الدسولى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  72

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140177دمحم راغب السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140102سهام فاروق عبدالفتاح عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140256صبحٌه ابوالعطا دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212رٌخ وفً تا 140234احمد عطٌه ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140243حسٌن عبدالخالك ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  140225احمد مصباح خلٌل شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140206معاذ دمحم عبدالمعطى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140351نبٌل نصر منصور عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140354سامى جالل احمد جراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105225وفً تارٌخ  140324نجوى عبداللطٌف ابراهٌم فرعون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  140332عاٌده عباس حلمى السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105222وفً تارٌخ  140356مصنع الغرباوي للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140363دمحم جمال الملٌجى على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140152اسامه رؤف عبدالسمٌع جعٌصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105251وفً تارٌخ  140111محمود دمحم عبدالهادى عبدالبالى خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  140122ولٌد سعد زكى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105254وفً تارٌخ  140143دمحم عبدالسالم عبدالعزٌز ابراهٌم الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص الشركة , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105255وفً تارٌخ  140165دمحم محروس دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140162سامٌه كمال على مطارٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  07

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140174اٌمان عبدهللا ابوالفتوح دمحم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105257وفً تارٌخ  140255فاٌز ابراهٌم خلٌل هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140257اشرف دمحم مصطفى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140232اشرف منصور عبدالمجٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140241على كمال السعٌد خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  140276عبدالرحمن احمد احمد عٌسى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 25105221وفً تارٌخ  140224عبدالحلٌم جمال عبدالحلٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  140220حافظ طه حافظ فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140202اسامه عطا جمعه حالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  140356عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 25105227وفً تارٌخ  140335مصطفى حسٌن عباس حسٌن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140350احالم رشٌد السٌد رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140367محمود دمحم المطب نعنوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140112محمود دمحم محمود ابوغالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140145مد بدر احمد محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140145السعٌد عبدهللا احمد دمحم البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140155دمحم دمحم عبدالواحد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140152احمد عباس ابراهٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140123ابراهٌم على السٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105257وفً تارٌخ  140125ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140102عبدالغنى السٌد على سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105215وفً تارٌخ  140212حسام دمحم دمحم ابوطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140225مضان احمد موسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140245سعد الشاذلى على باب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105225وفً تارٌخ  140260عبدالعاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر احمد  -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  140222مصطفى كامل احمد عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140310السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فوزى سعد -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140343عباس احمد دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140344مٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان احمد محمود ال -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140342نعٌمه حسن حسٌن متولى حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140355، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم عبدالرحٌم سعد -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140324احمد محمود حسٌن ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140122رد ،  سبك لٌده برلم   خلود مجدى دمحم خلٌل سرٌه ، تاجر ف -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140134ٌاسٌن لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105254وفً تارٌخ  140137جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام سعٌد عبدالسالم على حربى ، تا -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140140رافت دمحم مصطفى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140150بك لٌده برلم   مصطفى سعٌد دمحم مصلحى ، تاجر فرد ،  س -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140164شحاته ابراهٌم دمحم ابوخضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105257وفً تارٌخ  140101د ،  سبك لٌده برلم   نانسى سلٌمان دمحم ابو العنٌن جاد ، تاجر فر -  136

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105252وفً تارٌخ  140252تامر فتحى حافظ سٌد احمد السمكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140253فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب غنٌم للمماوالت عامه ، تاجر -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140250دمحم خالد عبدالفتاح السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105215وفً تارٌخ  140225،  سبك لٌده برلم    ٌحً دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140251اسامه دمحم دمحم على البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105225وفً تارٌخ  140271فرد ،  سبك لٌده برلم    لطفى عصام عبدالغفور امٌن شماره ، تاجر -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140275ناجى عبدالمنعم عٌسى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  140225فرد ،  سبك لٌده برلم    هانم سلٌمان اسماعٌل ابوغنٌم ، تاجر -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140317كرٌمان دمحم دمحم محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105226وفً تارٌخ  140320عماد الدٌن نبٌل عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  140331عمر حسنى دمحم المدمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105227وفً تارٌخ  140347عبدالواحد احمد عبدالواحد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105220وفً تارٌخ  140325نوار لتشغٌل السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105251وفً تارٌخ  140112ابراهٌم على دمحم اسماعٌل المحص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140126دمحم السعٌد عبدالعظٌم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105254وفً تارٌخ  140141مخبز فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 خاص

تم تعدٌل نوع 25105256وفً تارٌخ  140175عمر عبدالمنصف عبدالمنصف جوشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140175رف حسن شهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن اش -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140103شٌماء صبرى دمحم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  140236، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه خمٌس السٌد مدكور -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105212وفً تارٌخ  140245مصطفى السٌد دمحم عمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  140257تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم غندور ابراهٌم دمحم ،  -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  121370وائل سلٌمان الشحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140200ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدربه علً عبدربه الصباغ ، تاج -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  140350عبدالرحمن رافت حسٌن خلٌل ابوكرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140341اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خٌرى دمحم الجزار ، ت -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105222وفً تارٌخ  140352مٌخائٌل جرجس مٌخائٌل ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140364ر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدالهادى مصطفى احمد ، تاج -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140321على صبرى على دمحم الشربتلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140142جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن عبدهللا طه جادهللا ، تا -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140130دمحم رضا شعبان عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105255وفً تارٌخ  140152اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان المدنى عبداللطٌف الزاوى ، ت -  162

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105255وفً تارٌخ  140157عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبدهللا دمحم داود  -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140170دمحم حسان دمحم غنٌم الشٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140107اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى دمحم حامد احمد خمٌس ، ت -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140214دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140220جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ٌونس عبدالرحمن نوفل ، تا -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140233احمد السٌد الدرٌنى السٌد غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140242منى عبدالجٌد عبدالرازق شوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105221وفً تارٌخ  140226دمحم على دمحم الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105221وفً تارٌخ  140202محمود صابر عبدالجابر عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  140357احمد عبدالمنعم فخرالدٌن السٌد فخرالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  170

 تأشٌر: خاصالشركة , وصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة 25105227وفً تارٌخ  140330عبدالحمٌد دمحم سٌدروحه ابورمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140332دمحم شلبى دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة 25105227وفً تارٌخ  140352عبدهللا عبدهللا عبدالفتاح الحورانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140117طه دمحم على سالمه العون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140124فؤاد صبحى احمد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140104مهٌب خضر السٌد احمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140215عمرو السٌد رمضان النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140223محمود اٌمن عبدالفتاح خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  115457دمحم على عبداللطٌف ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140255شرٌف سٌد احمد مرعى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105210وفً تارٌخ  140255اشرف عبدالحلٌم احمد دمحم النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105210وفً تارٌخ  140256السٌد عبدالمنعم مصطفى ابوشهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 شٌر: خاص, وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140315بسمه اسامه شندى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140321عبدالخالك دمحم عبدالخالك عماب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع 25105220وفً تارٌخ  140372صٌدلٌه د/ مصطفى عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140373السٌد احمد عبدالستار الدمشٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105220وفً تارٌخ  140322ٌحى محمود عبدالخالك المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25105251وفً تارٌخ  140123دمحم اسماعٌل ابراهٌم حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  107

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140125محمود سمٌر نعمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  140133احمد عثمان سعد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140156سلمى عادل نصر السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140163بدٌعه سلٌمان عبدهللا ابومشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140160مٌاده صبحى دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140254احمد دمحم ابوبكر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105252وفً تارٌخ  140255احمد حسنى احمد احمد بشعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140210سعٌد عاطف طه السٌد جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140252محمود حامد محمود ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140254حسن ٌعموب زٌدان زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  140223عمرو السٌد دمحم لطب الخاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  140222دلى طارق عدلى عبده خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  250

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105221وفً تارٌخ  140227بهاء دمحم الطنطاوى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140312ٌر طه محروس نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سه -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105226وفً تارٌخ  140322حارس دمحم اللٌثى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105226وفً تارٌخ  140327محمود السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فرج محمود -  213

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140365عبدالرحمن دمحم علً دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140376مجدى صالح موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم  -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105220وفً تارٌخ  140377عبدهللا عطٌه عوض دمحم السرنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140113سٌد عبدالحلٌم االشول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ال -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105254وفً تارٌخ  140131وجدان السٌد خلٌفى رزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140151فتاح محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجده عبدال -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140166على دمحم على سلٌمان بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105256وفً تارٌخ  140172وى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد السٌد لنا -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140105امٌر دمحم عبدالخالك حامد شلٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  140212لى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نبٌه عٌد ع -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105212وفً تارٌخ  140227عبدالغنى عبدالفتاح عبدالغنى الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140244لستار عبدالفتاح عمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم عبدا -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105210وفً تارٌخ  140250على احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140274دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان جمعه صالح -  227

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  140311كرٌم ابوالعزم على ابوالعزم ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105225وفً تارٌخ  140325دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا حموده -  220

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140336اسالم رضا السٌد ابوعماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105220وفً تارٌخ  140371دٌن عبدالبالى ابولحف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالبالى شمس ال -  231

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140110رضا دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140120فاطمه زٌنهم ابراهٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140136السعٌد عبدالجواد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25105255وفً تارٌخ  140162عمرو صبحى ابراهٌم الغنٌمى ابوالوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 25105255وفً تارٌخ  140165هانى عبدالعزٌز لتجاره الزهور واالنتٌكات والسجاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 ٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتعد

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140122اسماء عبدهللا الدسولى ابوهندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25105257وفً تارٌخ  140126خالد محمود سالمه النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  144517محمود عبدالحلٌم سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25105252وفً تارٌخ  140215عالء على على دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140224ٌاسر الملٌنى لتجاره الموباٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال25105225وفً تارٌخ  140262دمحم احمد على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  135676حسام كامل عبدالجواد واصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 25105222وفً تارٌخ  140314دمحم دمحم عبدالغنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105226وفً تارٌخ  140335شادى عفٌف غطاس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105226وفً تارٌخ  140334زٌنب عبدالرحمن السٌد الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 ف التأشٌر: خاص, وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140351اسامه احمد كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105220وفً تارٌخ  140375مكتب النجار للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140115صالح مسعد دمحم رضوان كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105255وفً تارٌخ  140153احمد عبدالسمٌع كرٌم الطناحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 25105255وفً تارٌخ  140167حسام الدٌن ابراهٌم دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105257وفً تارٌخ  140100عبدالمنعم عبدالجواد على بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص, وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105252وفً تارٌخ  140213مشٌره السٌد دمحم سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105212وفً تارٌخ  140222دمحم ٌونس عبدالرحمن نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105210وفً تارٌخ  140265منال عبدالعظٌم سالم بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140352دالٌا دمحم عبدالمادر بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140323سمٌر دمحم دمحم عباس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140322صٌدلٌه / د/ سمر السٌد لاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  142345دمحم عثمان صادق عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140366خالد دمحم عبدالمجٌد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105222وفً تارٌخ  140360باسم عصام دمحم مارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105220وفً تارٌخ  140325الشٌماء احمد موسى ابوشهله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105251وفً تارٌخ  140153دمحم ماهر عباس الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105251وفً تارٌخ  140152احمد لطب فهمى الشبراخٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140135لسٌد دمحم مطاوع سلٌمان مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  265

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105254وفً تارٌخ  140132احمد سمٌر عبدالرؤف زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105256وفً تارٌخ  140176صطفى شعبان مصطفى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  267

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105256وفً تارٌخ  140124دمحم محمود عبدالعزٌز الحنفى ابوالعال النحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 خاصنوع الشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105257وفً تارٌخ  140105جوهرى على دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105215وفً تارٌخ  140226مصطفى احمد على غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105212وفً تارٌخ  140231 طارق عبدالستار مصطفى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  271

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105212وفً تارٌخ  140230سالى عمر دمحم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105225وفً تارٌخ  140263 فتحى عبدالمعطى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  273

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140272رشا عبدالستار دمحم ٌسن الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105225وفً تارٌخ  140277خٌرٌه محمود فتح هللا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140204مرسى ابراهٌم مرسى دلماق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105222وفً تارٌخ  140355دمحم ابراهٌم دمحم الصواف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105222وفً تارٌخ  140313عبدالغنى عبدالسالم عبدالغنى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105227وفً تارٌخ  140342عبدالحمٌد اسماعٌل دمحم هانو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  270

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105227وفً تارٌخ  140340دمحم عرفه جمعه الحاٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105220وفً تارٌخ  140323شٌرٌن شكرى على سٌد احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

الى: الٌسر لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  06263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105254،  فى تارٌخ :   -  1

 التجارٌه  

 الى: عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد   22151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105255،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مكتب الفتح للرحالت   142046تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105257،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مكتب سمارت   157160ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105257،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: عٌطه لالعالف   126113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105257،  فى تارٌخ :   -  5

 وتوزٌع الدهانات  الى: االتحاد للمماوالت  136012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105257،  فى تارٌخ :   -  6

الى: بٌرامٌدز للمماوالت العامه والتورٌدات  140152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105257،  فى تارٌخ :   -  7

 العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه  

 عباد الرحمن  الى: مكتبه  125213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105252،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: فٌجن انترناشٌونال لوجستن   137224تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  0

   EGEXالى: معارض مصر  115365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105210،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: بروفٌشنال للتدرٌب   137727لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25105221،  فى تارٌخ :   -  11



 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

 الى: الٌوجد   130217تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105221،  فى تارٌخ :   -  12

صنٌع وتعبئه وتجاره الى: المستمبل لت 141404تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105221،  فى تارٌخ :   -  13

 المواد الغذائٌه  

 الى: مكتب ٌونٌتد لالستٌراد والتصدٌر   145466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105222،  فى تارٌخ :   -  14

 تٌراد والتصدٌر  الى: االهرام الذهبٌه لالس 147005تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105222،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الجزٌره للدهانات   134227تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105220،  فى تارٌخ :   -  16

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25105255، وفى تارٌخ    03533شركه صالح دمحم دمحم السٌد عفٌفى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 27574محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25105255خ ، وفى تارٌ   03533شركه صالح دمحم دمحم السٌد عفٌفى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 27574محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105256، وفى تارٌخ    00404شركه دمحم سعٌد دمحم سالمه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لحل الشركه 27571محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105257، وفى تارٌخ    151200، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركه دمحم على العشرى وشركائه    - 4

 لحل الشركه 27522محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105252، وفى تارٌخ    157225شركة خالد فاروق حجاب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركه 27520محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105212، وفى تارٌخ    151544حسٌن عبدالخالك الخولى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 لفض الشركه 27502محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105210ٌخ ، وفى تار   156525شركه عبدالفتاح فؤاد عبدهللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 لحل الشركه 27655محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    25105221، وفى تارٌخ    137624مصنع صبره للشرائط النسٌجٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 27655السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25105221، وفى تارٌخ    20162، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  حافظ طه حافظ فرج وشركاه    - 0

 لحل الشركه 27656السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105225، وفى تارٌخ    34555معرض غٌاث  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  --عبدالفتاح غٌاث وشرٌكته   - 15

 ادارٌا لعدم التجدٌد 27612م محو/شطب السجل  تم محو المٌد برل

   25105225، وفى تارٌخ    34555معرض غٌاث  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  --ا.عثمان عبدالرحمن وشركاها    - 11

 ادارٌا لعدم التجدٌد 27612تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    25105225، وفى تارٌخ    34555سبك لٌدها برلم : شركة ز.عبدالفتاح السٌد على وشركاها  ، شركة تضامن     - 12

 ادارٌا لعدم التجدٌد 27612محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

، وفى تارٌخ    132550شركه زٌنب عبدالرحمن الحفناوى الحفناوى وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لحل الشركه 27625ٌد برلم تم محو/شطب السجل  تم محو الم   25105226

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    132321شركه محمود عبدالرازق حسن على الحمامصى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   555555.555ٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 25105212،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105212وفً تارٌخ   ، 132321محمود الحمامصى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ   ، 132321امن  ، سبك لٌدها برلم ،ام جى للصناعات الهندسٌه وااللكترونٌه شركة تض -  3

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25105254وفً تارٌخ  130133وسام احمد ابراهٌم حسن وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش احمد كامل الدور الثالث بملن السٌد ابراهٌم عثمان  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله طنطا اول 

 25105254وفً تارٌخ  130771 وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ابراهٌم ناجى ابراهٌم الدسولى دمحم -  2

 برج الحرم ملن ناجى ابراهٌم الدسولى  27تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر زعفان الدور السادس شمه 

 25105254وفً تارٌخ  130771ا برلم    شركه ابراهٌم ناجى ابراهٌم الدسولى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  3

 برج الحرم ملن ناجى ابراهٌم الدسولى  27تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر زعفان الدور السادس شمه 

 25105254وفً تارٌخ  130771شركه ابراهٌم ناجى ابراهٌم الدسولى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 برج الحرم ملن ناجى ابراهٌم الدسولى  27م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر زعفان الدور السادس شمه ت

تم تعدٌل العنوان ,  25105252وفً تارٌخ  142454ابراهٌم سٌد الزفتاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 ه ابٌار بملن/عزه السٌد سعٌد الزفتاوى وابراهٌم سٌد سعٌد الزفتاوى وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعل

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  132321محمود الحمامصى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 لزٌات ملن/ماهر ابراهٌم خلٌل هٌبهكفر ا -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله 

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  132321ام جى لتجمٌع وتصنٌع اللمبات اللٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

ٌم كفر الزٌات ملن/ماهر ابراه -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله 

 خلٌل هٌبه

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  132321ام جى للصناعات الهندسٌه وااللكترونٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

كفر الزٌات ملن/ماهر ابراهٌم  -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله 

 خلٌل هٌبه

وفً تارٌخ  132321شركه محمود عبدالرازق حسن على الحمامصى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  0

كفر  -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله  25105212

 الزٌات بملن/ماهر ابراهٌم خلٌل هٌبه

تم تعدٌل العنوان ,  25105212وفً تارٌخ  132321الحمامصى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    محمود  -  15

 كفر الزٌات بملن/ماهر ابراهٌم خلٌل هٌبه -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله 

تم تعدٌل  25105212وفً تارٌخ  132321، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ام جى للصناعات الهندسٌه وااللكترونٌه -  11

كفر الزٌات بملن/ماهر ابراهٌم  -الطرٌك السرٌع  -ش شونه بنن المرٌه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله 

 خلٌل هٌبه

تم تعدٌل  25105220وفً تارٌخ  145152سبك لٌدها برلم     دمحم عبدالسالم مصطفى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  -  12

 شارع عباس العماد الدور االول علوى بملن/ ورثه رمزى عبدالفتاح رسالن  13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل  25105220فً تارٌخ و 145152دمحم عبدالسالم مصطفى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 شارع عباس العماد الدور االول علوى بملن/ ورثه رمزى عبدالفتاح رسالن  13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25105251وفً تارٌخ  132252شركه/ ولٌد دمحم كشاف وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25105251وفً تارٌخ  132252ف وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   شركه ولٌد دمحم كشا -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركه ولٌد دمحم  132252توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105251،  فى تارٌخ :   -  1

 كشاف وشرٌكته

الى: شركه ولٌد دمحم  132252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105251،  فى تارٌخ :   -  2

 كشاف وشرٌكته

الى: شركه ابناء السٌد  23765توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105255فى تارٌخ :   ،  -  3

 محمود عواره وشرٌكتهم

الى: شركه  ابناء السٌد  23765توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105255،  فى تارٌخ :   -  4

 ٌكتهممحمود عواره وشر

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االداره -خرج من عضوٌه الشركه وادارتها/دمحم ربٌع دمحم بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وتسلم كافه حموله ج -  1

 132252برلم       25105251والتولٌع بجعلها للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره -خرج من عضوٌه الشركه وادارتها/دمحم ربٌع دمحم بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتسلم كافه حموله ج -  2

 132252برلم       25105251والتولٌع بجعلها للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره - بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وتسلم كافه حموله جخرج من عضوٌه الشركه وادارتها/دمحم ربٌع دمحم -  3

 132252برلم       25105251والتولٌع بجعلها للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

االداره تعدٌل -خرج من عضوٌه الشركه وادارتها/دمحم ربٌع دمحم بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وتسلم كافه حموله ج -  4

 132252برلم       25105251والتولٌع بجعلها للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها -هناء رجب دمحم عطوه  شركة تضامن  شرٌن موصى  وتسلم كافه حموله ج-انضمام الشرٌكه  -  5

 132252برلم       25105251للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها -هناء رجب دمحم عطوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وتسلم كافه حموله ج-انضمام الشرٌكه  -  6

 132252برلم       25105251للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها -موصى  وتسلم كافه حموله ج هناء رجب دمحم عطوه  شركة تضامن  شرٌن-انضمام الشرٌكه  -  7

 132252برلم       25105251للشرٌن /ولٌد دمحم سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها -هناء رجب دمحم عطوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وتسلم كافه حموله ج-انضمام الشرٌكه  -  2

 132252برلم       25105251سلٌمان منفردا ، تارٌخ : للشرٌن /ولٌد دمحم 

محمود عبدالرازق على الحمامصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وجالل خٌرى -ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركه  -  0

مركز كفر الزٌات عند االلتراض للطرفٌن مجتمعٌن فمط  27256241651504برلم لومى  1027/6/24جالل الشاذلى مولود 

الٌجوز الى منهما االلتراض اوالتولٌع دون االخر اوبتموٌض مزٌل بصحه التولٌع بنن لكل منهما االخر فى حاله حضور احدهما و

 132321برلم       25105212اوعدم حضور االخر ، تارٌخ : 

وجالل خٌرى   محمود عبدالرازق على الحمامصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن-ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركه  -  15

مركز كفر الزٌات عند االلتراض للطرفٌن مجتمعٌن فمط  27256241651504برلم لومى  1027/6/24جالل الشاذلى مولود 

والٌجوز الى منهما االلتراض اوالتولٌع دون االخر اوبتموٌض مزٌل بصحه التولٌع بنن لكل منهما االخر فى حاله حضور احدهما 

 132321برلم       25105212 اوعدم حضور االخر ، تارٌخ :

محمود عبدالرازق على الحمامصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وجالل خٌرى -ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركه  -  11

مركز كفر الزٌات عند االلتراض للطرفٌن مجتمعٌن فمط  27256241651504برلم لومى  1027/6/24جالل الشاذلى مولود 

راض اوالتولٌع دون االخر اوبتموٌض مزٌل بصحه التولٌع بنن لكل منهما االخر فى حاله حضور احدهما والٌجوز الى منهما االلت

 132321برلم       25105212اوعدم حضور االخر ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه/نصر سٌف الدٌن نصر منصور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركه /رضا  -  12

 152455برلم       25105225سلٌمان والر باستالمه كافه حموله لدى الشركه ، تارٌخ : رزق  شلبى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25105251شركه/ ولٌد دمحم كشاف وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

132252 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105251شركه ولٌد دمحم كشاف وشرٌكته  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

132252 

برلم       25105251شركه/ ولٌد دمحم كشاف وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

132252 

برلم       25105251شركه ولٌد دمحم كشاف وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

132252 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 71775برلم       25105251، تارٌخ :  5204  2516/0/12-تاج الدٌن بسٌونى النمكى  ج -  1

 110210برلم       25105251، تارٌخ :  5012  2510/3/21اسماعٌل لطب محمود ٌونس  ج/  -  2

 113425برلم       25105251، تارٌخ :  5022  2516/7/17-حمدى دمحم ندا  ج -  3

 157270برلم       25105251، تارٌخ :  5023  2554/2/23-هٌم الزمرانى  جدمحم حسٌن ابرا -  4

 157270برلم       25105251، تارٌخ :  5024  2550/2/23-دمحم حسٌن ابراهٌم الزمرانى  ج -  5

 157270برلم       25105251، تارٌخ :  5025  2514/2/23-دمحم حسٌن ابراهٌم الزمرانى  ج -  6

 132771برلم       25105251، تارٌخ :  5203  2515/6/6-دمحم النجار  جاحمد حسن  -  7

 125457برلم       25105251، تارٌخ :  5054  2516/15/11-صفاء طه ابراهٌم الوسٌحى  ج -  2

 112222برلم       25105251، تارٌخ :  5015  2516/3/25-محسن محروس دمحم حسن  ج -  0

 122243برلم       25105251، تارٌخ :  5015  2513/2/24-ٌن بركات  جباسم عٌد ابراهٌم حس -  15

 122243برلم       25105251، تارٌخ :  5016  2512/2/24-باسم عٌد ابراهٌم حسٌن بركات  ج -  11

 02724برلم       25105254، تارٌخ :  5036  2516/0/16-مصطفى البسطوٌسى احمد  ج -  12

 01324برلم       25105254، تارٌخ :  5066  1005/7/12ود حموده  ج/ اسماعٌل دمحم محم -  13

 01324برلم       25105254، تارٌخ :  5067  2555/7/12اسماعٌل دمحم محمود حموده  ج/  -  14

 01324برلم       25105254، تارٌخ :  5062  2555/7/12اسماعٌل دمحم محمود حموده  ج/  -  15

 01324برلم       25105254، تارٌخ :  5060  2515/7/12حمود حموده  ج/ اسماعٌل دمحم م -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 01324برلم       25105254، تارٌخ :  5075  2515/7/12اسماعٌل دمحم محمود حموده  ج/  -  17

 111546برلم       25105254، تارٌخ :  5027  2555/12/11-عمرو السٌد على ابوالعنٌٌن  ج -  12

 111546برلم       25105254، تارٌخ :  5022  2515/12/11-على ابوالعنٌٌن  ج عمرو السٌد -  10

 111546برلم       25105254، تارٌخ :  5020  2515/12/11-عمرو السٌد على ابوالعنٌٌن  ج -  25

 151506برلم       25105254، تارٌخ :  5035  2517/7/5-عبدالحمٌد ابوالعزم ورده  ج -  21

 151506برلم       25105254، تارٌخ :  5035  2517/7/5-عبدالحمٌد على ابوالعزم احمد ورده  ج -  22

 111546برلم       25105254، تارٌخ :  5005  2550/2/15-عمرو السٌد على ابوالعنٌن  ج -  23

 111546  برلم     25105254، تارٌخ :  5001  2514/2/15-عمرو السٌد على ابوالعنٌن  ج -  24

 111546برلم       25105254، تارٌخ :  5002  2510/2/15-عمرو السٌد على ابوالعنٌن  ج -  25

 131506برلم       25105254، تارٌخ :  5053  2510/6/21نبٌل دمحم ٌونس احمد  ج/  -  26

 116731برلم       25105254، تارٌخ :  5055  2557/12/35احمد عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد الحمبول  ج/  -  27

 116731برلم       25105254، تارٌخ :  5051  2512/12/35احمد عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد الحمبول  ج/  -  22

 116731برلم       25105254، تارٌخ :  5052  2517/12/35احمد عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد الحمبول  ج/  -  20

 72172برلم       25105254، تارٌخ :  5042  2510/2/21-ندى عبدالحٌمد عبدالموى  ج -  35

 112412برلم       25105254، تارٌخ :  5045  2552/15/2-الرفاعى للتجاره والتوزٌع  ج -  31

 112412برلم       25105254، تارٌخ :  5041  2513/15/2-الرفاعى للتجاره والتوزٌع  ج -  32

 112412برلم       25105254، تارٌخ :  5042  2512/15/2-الرفاعى للتجاره والتوزٌع  ج -  33

 135225برلم       25105254، تارٌخ :  5026  2510/5/5محمود احمد سالمه احمد الدٌب  ج/  -  34

 152443برلم       25105254، تارٌخ :  5062  2555/1/5السٌد دمحم عبدالعظٌم حسن  ج/  -  35

 152443برلم       25105254، تارٌخ :  5063  2515/1/5سن  ج/ السٌد دمحم عبدالعظٌم ح -  36

 152443برلم       25105254، تارٌخ :  5064  2515/1/5السٌد دمحم عبدالعظٌم حسن  ج/  -  37

 115241برلم       25105255، تارٌخ :  6525  2555/7/25-صالح اسماعٌل الخولى  ج -  32

 115241برلم       25105255، تارٌخ :  6526  2515/7/25-صالح اسماعٌل الخولى  ج -  30

 115241برلم       25105255، تارٌخ :  6527  2515/7/25-صالح اسماعٌل الخولى  ج -  45

 125524برلم       25105255، تارٌخ :  6554  2550/11/25-مؤنس ممدوح دمحم عالم  ج -  41

 125524برلم       25105255، تارٌخ :  6555  2514/11/25-مؤنس ممدوح دمحم عالم  ج -  42

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5007  1001/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  43

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5007  1006/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5002  1006/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  45

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5000  2551/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  46

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6555  2556/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  47

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6551  2511/7/1 عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/ -  42

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6551  2511/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  40

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6552  2516/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  55

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6552  2516/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال بدر  ج/  -  51

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5007  1001/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  52

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5007  1006/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  53

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5002  1006/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  54

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  5000  2551/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  55

 22151برلم       25105255، تارٌخ :  6555  2556/7/1عبدالعال دمحم عبدالعال فاٌد السٌد  ج/  -  56

 110516برلم       25105255، تارٌخ :  6516  2550/2/14-كلثوم دمحم عبدالعال عثمان  ج -  57

 110516برلم       25105255، تارٌخ :  6517  2514/2/14-كلثوم دمحم عبدالعال عثمان  ج -  52

 110516برلم       25105255، تارٌخ :  6512  2510/2/14-كلثوم دمحم عبدالعال عثمان  ج -  50

 135224برلم       25105255، تارٌخ :  6545  2510/1/10-ماٌكل بطرس جورجى بطرس  ج -  65

 02524برلم       25105255، تارٌخ :  6513  2511/1/16ٌاسر دمحم دمحم الهوارى  ج/  -  61

 02524برلم       25105255، تارٌخ :  6514  2516/1/16ٌاسر دمحم دمحم الهوارى  ج/  -  62

 152245برلم       25105255، تارٌخ :  6537  2511/4/25-محٌى عبدالحمٌد عبدالحمٌد البرعى  ج -  63

 152245برلم       25105255، تارٌخ :  6532  2516/4/25-محٌى عبدالحمٌد عبدالحمٌد البرعى  ج -  64

 21542برلم       25105255، تارٌخ :  6523  2516/1/5-ب  جاٌوب فوده محمود اٌو -  65

 152245برلم       25105255، تارٌخ :  6536  2517/12/3-صٌدلٌه البرعى  ج -  66

 137027برلم       25105255، تارٌخ :  6511  2510/0/15هانى سعد عبدالمنعم دمحم  ج/  -  67

 122326برلم       25105255، تارٌخ :  6510  2512/3/12-تامر دمحم الدسولى لطفى باب  ج -  62

 154342برلم       25105256، تارٌخ :  6562  2512/2/23-تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ج -  60

 154342برلم       25105256، تارٌخ :  6567  2513/2/23-تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ج -  75

 110326برلم       25105256، تارٌخ :  6502  2510/4/25-ابوالمجد عرٌضه  جاسامه عبدهللا  -  71

 00325برلم       25105256، تارٌخ :  6553  2551/15/24-ماجده السٌد احمد الرفاعى  ج -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 00325برلم       25105256، تارٌخ :  6554  2556/15/24-ماجده السٌد احمد الرفاعى  ج -  73

 00325برلم       25105256، تارٌخ :  6555  2551/15/24-سٌد احمد الرفاعى  جماجده ال -  74

 00325برلم       25105256، تارٌخ :  6556  2516/15/24-ماجده السٌد احمد الرفاعى  ج -  75

 110405برلم       25105256، تارٌخ :  6574  2517/12/2-ابراهٌم السٌد ابراهٌم االصفر  ج -  76

 135365برلم       25105256، تارٌخ :  6540  2510/2/2-جس فارس جرجس صلٌب  ججر -  77

 154412برلم       25105256، تارٌخ :  6572  2553/0/1-صباح احمد حسٌن الجناٌنى  ج -  72

 154412برلم       25105256، تارٌخ :  6570  2552/0/1-صباح احمد حسٌن الجناٌنى  ج -  70

 154412برلم       25105256، تارٌخ :  6525  2513/0/1-صباح احمد حسٌن الجناٌنى  ج -  25

 154412برلم       25105256، تارٌخ :  6521  2512/0/1-صباح احمد حسٌن الجناٌنى  ج -  21

 135433برلم       25105256، تارٌخ :  6524  2517/3/21-فتحٌه عبدالمنعم السنوسى الصاوى  ج -  22

 154342برلم       25105256، تارٌخ :  6560  2513/7/24-تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ج -  23

 154342برلم       25105256، تارٌخ :  6575  2512/7/24-تامر دمحم جالل عبدالسالم الغنٌمى  ج -  24

 02155برلم       25105256، تارٌخ :  6505  2516/2/24-ماجده ٌوسف سلٌمان جرجس  ج -  25

 110405برلم       25105256، تارٌخ :  6572  2514/5/16-ابراهٌم السٌد االصفر  ج -  26

 110405برلم       25105256، تارٌخ :  6573  2510/5/16-ابراهٌم السٌد االصفر  ج -  27

 27233م   برل    25105256، تارٌخ :  6552  2512/15/31-عادل دمحم دمحم االسود  ج -  22

 07244برلم       25105257، تارٌخ :  6134  2555/7/12-اشرف السعٌد محمود ابراهٌم ولى هللا  ج -  20

 07244برلم       25105257، تارٌخ :  6135  2555/7/12-اشرف السعٌد محمود ابراهٌم ولى هللا  ج -  05

 07244برلم       25105257، تارٌخ :  6136  215/7/12-اشرف السعٌد محمود ابراهٌم ولى هللا  ج -  01

 07244برلم       25105257، تارٌخ :  6137  2515/7/12-اشرف السعٌد محمود ابراهٌم ولى هللا  ج -  02

 135205برلم       25105257، تارٌخ :  6115  2517/2/10-السٌد متولى دمحم حجازى  ج -  03

 137246برلم       25105257، تارٌخ :  6153  2510/2/31-دمحم عبدالفتاح على موسى  ج -  04

 157160برلم       25105257، تارٌخ :  6157  2510/2/15-اسماعٌل سامى اسماعٌل سالم  ج -  05

 136012برلم       25105257، تارٌخ :  6124  2512/7/35-اسامه دمحم ابراهٌم الجٌار  ج -  06

 122555برلم       25105257، تارٌخ :  6122  2515/2/24-عبدالمادر دمحم رضوان مصطفى  ج -  07

 122555برلم       25105257، تارٌخ :  6123  2515/2/24-عبدالمادر دمحم رضوان مصطفى  ج -  02

 42752برلم       25105257، تارٌخ :  6150  2516/2/3-زكرٌا دمحم الٌاس عٌسى  ج -  00

 135442برلم       25105257، تارٌخ :  6115  2517/3/25-دمحم عسران عثمان حماد  ج -  155



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115324برلم       25105252، تارٌخ :  6155  2557/6/2-ظرٌفه محى عطٌه عثمان  ج -  151

 115324برلم       25105252، تارٌخ :  6151  2512/6/2-ظرٌفه محى عطٌه عثمان  ج -  152

 115324برلم       25105252، تارٌخ :  6152  2517/6/2-ظرٌفه محى عطٌه عثمان  ج -  153

 122270برلم       25105252، تارٌخ :  6145  2512/5/14-دمحم طه احمد ابوعماره  ج -  154

 134241برلم       25105252، تارٌخ :  6144  2516/5/11-ابرهٌم مصطفى ابراهٌم البٌومى  ج -  155

 150320برلم       25105215، تارٌخ :  6124  2515/4/20-وفاء عبدالعزٌز السٌد المجاعصى  ج -  156

 150320برلم       25105215، تارٌخ :  6125  2515/4/20-وفاء عبدالعزٌز السٌد المجاعصى  ج -  157

 126524برلم       25105215، تارٌخ :  6172  2512/5/15-على دمحم على عبدالجواد  ج -  152

 126524برلم       25105215، تارٌخ :  6173  2517/5/15-على دمحم على عبدالجواد  ج -  150

 05565برلم       25105215، تارٌخ :  6125  2512/12/11طاهرعبدالمطلب عبدالمادر عٌد  ج/  -  115

 150322برلم       25105215، تارٌخ :  6121  2515/4/20رضا دمحم لطب ابوغلك  ج/  -  111

 150322برلم       25105215، تارٌخ :  6122  2515/4/20رضا دمحم لطب ابوغلك  ج/  -  112

 116150برلم       25105212، تارٌخ :  6254  2517/0/16-رضا ابوالٌزٌد عبدالممصود عصر  ج -  113

 04221 برلم      25105212، تارٌخ :  6100  2513/15/3-صٌدلٌه عادل نصر فرج هللا  ج -  114

 04221برلم       25105212، تارٌخ :  6255  2512/15/3-صٌدلٌه عادل نصر فرج هللا  ج -  115

 131305برلم       25105212، تارٌخ :  6235  2510/0/2-احمد اسماعٌل احمد رزق  ج -  116

 20125برلم       25105212، تارٌخ :  6102  2510/0/11-نبٌل احمد عثمان الهبٌان  ج -  117

 156521برلم       25105212، تارٌخ :  6252  2554/4/3-سعٌد دمحم خلٌل النوٌهى  ج -  112

 156521برلم       25105212، تارٌخ :  6250  2550/4/3-سعٌد دمحم خلٌل النوٌهى  ج -  110

 156521برلم       25105212، تارٌخ :  6215  2514/4/3-سعٌد دمحم خلٌل النوٌهى  ج -  125

 156521برلم       25105212، تارٌخ :  6211  2510/4/3-سعٌد دمحم خلٌل النوٌهى  ج -  121

 135217برلم       25105212، تارٌخ :  6214  2510/2/4-هانى بلتاجى عبدهللا بلتاجى  ج -  122

 131202برلم       25105210، تارٌخ :  6245  2510/2/0-عاطف بشرى صلٌب تادرس  ج -  123

 27534برلم       25105210، تارٌخ :  6263  2513/0/27-طارق حسن عبده على الهٌتمى  ج -  124

 27534برلم       25105210، تارٌخ :  6264  2512/0/27-طارق حسن عبده على الهٌتمى  ج -  125

 120252رلم   ب    25105210، تارٌخ :  6250  2513/15/25-دمحم الكٌالنى عبدالمادر على نعٌم  ج -  126

 120252برلم       25105210، تارٌخ :  6265  2512/15/25-دمحم الكٌالنى عبدالمادر على نعٌم  ج -  127

 131125برلم       25105210، تارٌخ :  6232  2510/6/24-احمدى عبده دمحم على عزاز  ج -  122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 110732برلم       25105210 ، تارٌخ : 6267  2510/6/20-ابراهٌم حسن ابراهٌم سالم  ج -  120

 137224برلم       25105210، تارٌخ :  6265  2510/2/24-احمد زٌن الدٌن عبدالمادر على عبدالمدوس  ج -  135

 115365برلم       25105210، تارٌخ :  6241  2557/6/2-دمحم دمحم شعبان شلتوت  ج -  131

 115365برلم       25105210، تارٌخ :  6242  2512/6/2-دمحم دمحم شعبان شلتوت  ج -  132

 115365برلم       25105210، تارٌخ :  6243  2517/6/2-دمحم دمحم شعبان شلتوت  ج -  133

 136561برلم       25105210، تارٌخ :  6237  2512/2/24-عفاف اسماعٌل دمحم زٌد  ج -  134

 154354برلم       25105210، تارٌخ :  6247  2553/2/24-صباح فتوح عبدالعال عاشور  ج -  135

 154354برلم       25105210، تارٌخ :  6242  2552/2/24-صباح فتوح عبدالعال عاشور  ج -  136

 154354برلم       25105210، تارٌخ :  6240  2513/2/24-صباح فتوح عبدالعال عاشور  ج -  137

 154354برلم       25105210، تارٌخ :  6255  2512/2/24-صباح فتوح عبدالعال عاشور  ج -  132

 115745برلم       25105225، تارٌخ :  6353  2555/0/13استودٌو ومعمل تصوٌر لمٌحه  ج/  -  130

 115745  برلم     25105225، تارٌخ :  6354  2515/0/13استودٌو ومعمل تصوٌر لمٌحه  ج/  -  145

 115745برلم       25105225، تارٌخ :  6355  2515/0/13استودٌو ومعمل تصوٌر لمٌحه  ج/  -  141

 121370برلم       25105225، تارٌخ :  6204  2515/3/23-وائل سلٌمان الشحات سلٌمان  ج -  142

 121370برلم       25105225، تارٌخ :  6205  2515/3/23-وائل سلٌمان الشحات سلٌمان  ج -  143

 152265برلم       25105225، تارٌخ :  6272  2517/12/6-على جابر طه دمحم حسن  ج -  144

 113775برلم       25105225، تارٌخ :  6225  2516/11/15-عمرو عبدالمنعم عبدالعال سلٌم  ج -  145

 120555برلم       25105225، تارٌخ :  6312  2513/6/2-دروٌش السٌد دروٌش الشناوى  ج -  146

 120555برلم       25105225، تارٌخ :  6313  2512/6/2-دروٌش السٌد دروٌش الشناوى  ج -  147

 112136برلم       25105225، تارٌخ :  6270  2512/2/25-عبدالحمٌد حسنٌن حسٌن كاكا  ج -  142

 137573برلم       25105221ارٌخ : ، ت 6312  2512/15/2ساهر ابراهٌم احمد البندارى  ج/  -  140

 115613برلم       25105221، تارٌخ :  6347  2555/0/2-عزه عبدالعزٌز بحٌرى البٌومى  ج -  155

 115613برلم       25105221، تارٌخ :  6342  2515/0/2-عزه عبدالعزٌز بحٌرى البٌومى  ج -  151

 115613برلم       25105221، تارٌخ :  6340  2515/0/2-عزه عبدالعزٌز بحٌرى البٌومى  ج -  152

 137727برلم       25105221، تارٌخ :  6326  2510/6/20-منى بدر اسماعٌل حسن رمضان  ج -  153

 122353برلم       25105221، تارٌخ :  6334  2515/2/1ساره حسن عبدالرحمن دراج  ج/  -  154

 122353برلم       25105221، تارٌخ :  6335  2515/2/1ساره حسن عبدالرحمن دراج  ج/  -  155

 136327برلم       25105222، تارٌخ :  6352  2512/3/31-سامى مصطفى ابراهٌم مصطفى  ج -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136327برلم       25105222، تارٌخ :  6357  2517/12/23-سامى مصطفى ابراهٌم مصطفى  ج -  157

 20551برلم       25105222، تارٌخ :  6362  2510/2/10-رضا فهمى دمحم  ج -  152

 110152برلم       25105222، تارٌخ :  6374  2510/3/0-سحر داود عبدالحمٌد وهبه  ج -  150

 26252برلم       25105222، تارٌخ :  6372  2512/3/31-عبدالباسط دمحم دمحم شتٌوى  ج -  165

 26252برلم       25105222تارٌخ : ،  6372  2512/3/31-شتٌوى للتجاره  ج -  161

 25500برلم       25105222، تارٌخ :  6322  1007/15/10دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الدمٌاطى  ج/  -  162

 25500برلم       25105222، تارٌخ :  6323  2552/15/10دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الدمٌاطى  ج/  -  163

 25500برلم       25105222، تارٌخ :  6324  2557/15/10مٌاطى  ج/ دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الد -  164

 25500برلم       25105222، تارٌخ :  6325  2512/15/10دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الدمٌاطى  ج/  -  165

 25500برلم       25105222، تارٌخ :  6326  2517/15/10دمحم عبدالفتاح ابراهٌم الدمٌاطى  ج/  -  166

 117545برلم       25105222، تارٌخ :  6373  2512/5/25-هدى دمحم مصطفى راضى  ج -  167

 123051برلم       25105222، تارٌخ :  6325  2511/3/22-نها سعد دمحم سعد بلح  ج -  162

 123051برلم       25105222، تارٌخ :  6321  2516/3/22-نها سعد دمحم سعد بلح  ج -  160

 126552برلم       25105225، تارٌخ :  6453  2512/4/26- عبدالعزٌز عبدهللا المجوز  جدمحم -  175

 126552برلم       25105225، تارٌخ :  6454  2517/4/26-دمحم عبدالعزٌز عبدهللا المجوز  ج -  171

 152121 برلم      25105225، تارٌخ :  6300  2554/12/2-فطوم فتح هللا الصاوى خطاب  ج -  172

 152121برلم       25105225، تارٌخ :  6455  2550/12/2-فطوم فتح هللا الصاوى خطاب  ج -  173

 152121برلم       25105225، تارٌخ :  6451  2514/12/2-فطوم فتح هللا الصاوى خطاب  ج -  174

 25267   برلم    25105225، تارٌخ :  6455  2512/2/6-فرٌده محمود سالم خضر  ج -  175

 122320برلم       25105225، تارٌخ :  6452  2512/3/12-حسٌن حسن عطٌه الحفناوى  ج -  176

 110461برلم       25105225، تارٌخ :  6307  2510/0/35-حسن دمحم ابراهٌم الطواب  ج -  177

 152675 برلم      25105225، تارٌخ :  6414  2552/2/2-دمحم ابراهٌم دمحم حشٌش  ج -  172

 152675برلم       25105225، تارٌخ :  6415  2513/2/2-دمحم ابراهٌم دمحم حشٌش  ج -  170

 152675برلم       25105225، تارٌخ :  6416  2512/2/2-دمحم ابراهٌم دمحم حشٌش  ج -  125

 155075برلم       25105226، تارٌخ :  6432  2552/6/16-اشرف دمحم كمال طه  ج -  121

 155075برلم       25105226، تارٌخ :  6430  2557/6/16-اشرف دمحم كمال طه  ج -  122

 155075برلم       25105226، تارٌخ :  6445  2512/6/16-اشرف دمحم كمال طه  ج -  123

 155075برلم       25105226، تارٌخ :  6441  2517/6/16-اشرف دمحم كمال طه  ج -  124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 135255برلم       25105226، تارٌخ :  6447  2510/5/7-ٌسوى احمد االلرع  جمصطفى الع -  125

 00251برلم       25105226، تارٌخ :  6425  2551/12/21-مصطفى سلٌمان عبداللطٌف نعمه هللا  ج -  126

 00251برلم       25105226، تارٌخ :  6426  2556/12/21-مصطفى سلٌمان عبداللطٌف نعمه هللا  ج -  127

 00251برلم       25105226، تارٌخ :  6427  2511/12/21-مصطفى سلٌمان عبداللطٌف نعمه هللا  ج -  122

 00251برلم       25105226، تارٌخ :  6422  2516/12/21-مصطفى سلٌمان عبداللطٌف نعمه هللا  ج -  120

 127236برلم       25105226 ، تارٌخ : 6454  2517/2/22-اشرف عطا سٌد احمد ابوسلٌم  ج -  105

 02305برلم       25105226، تارٌخ :  6432  1006/5/25محمود السٌد على الشوربجى  ج/  -  101

 02305برلم       25105226، تارٌخ :  6433  2551/5/25محمود السٌد على الشوربجى  ج/  -  102

 02305برلم       25105226ارٌخ : ، ت 6434  2556/5/25محمود السٌد على الشوربجى  ج/  -  103

 02305برلم       25105226، تارٌخ :  6335  2511/5/16محمود السٌد على الشوربجى  ج/  -  104

 02305برلم       25105226، تارٌخ :  6336  2516/5/25محمود السٌد على الشوربجى  ج/  -  105

 157543برلم       25105226، تارٌخ :  6442  2514/0/22-رجب دمحم عبدالوهاب عامر  ج -  106

 157543برلم       25105226، تارٌخ :  6443  2510/0/22-رجب دمحم عبدالوهاب عامر  ج -  107

 137512برلم       25105226، تارٌخ :  6457  2512/0/12-سامح على صالح الشرلاوى  ج -  102

 125025برلم       25105226، تارٌخ :  6455  2517/1/35-انصاف رجب شعبان الشنشورى  ج -  100

 134152برلم       25105227، تارٌخ :  6426  2516/4/15-احمد احمد بسٌونى بالل  ج -  255

 112555برلم       25105227، تارٌخ :  6552  2516/2/12-رمزى عبدالرحمن ابراهٌم لطامش  ج -  251

 110614برلم       25105227، تارٌخ :  6472  2510/6/7-عمر دمحم سٌد احمد شحاته  ج -  252

 114572برلم       25105227، تارٌخ :  6463  2511/12/25-دمحم دمحم احمد ماضى  ج -  253

 114572برلم       25105227، تارٌخ :  6464  2516/12/25-دمحم دمحم احمد ماضى  ج -  254

 154765برلم       25105227، تارٌخ :  6467  2513/15/15-منال طه احمد سلٌم  ج -  255

 154765برلم       25105227، تارٌخ :  6422  2512/15/15-منال طه احمد سلٌم  ج -  256

 151311برلم       25105227، تارٌخ :  6462  2517/2/06-دمحم ابراهٌم على عمران  ج -  257

 157207برلم       25105227، تارٌخ :  6400  2510/2/25-دمحم المغاورى دمحم فضل  ج -  252

 76221برلم       25105227، تارٌخ :  6552  2510/1/22-فرج دمحم عبدهللا  ج -  250

 76221برلم       25105227، تارٌخ :  6552  2510/1/22-فرج دمحم عبدهللا وهبه دمٌان معوض  ج -  215

 07745برلم       25105227، تارٌخ :  6475  2555/11/15-السٌد مصطفى السٌد خلٌفه  ج -  211

 07745برلم       25105227، تارٌخ :  6476  2515/11/15-السٌد مصطفى السٌد خلٌفه  ج -  212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 07745برلم       25105227، تارٌخ :  6477  2515/11/15-السٌد مصطفى السٌد خلٌفه  ج -  213

 157326برلم       25105227، تارٌخ :  6511  2554/0/4-خالد طه االلفى  ج -  214

 157326برلم       25105227، تارٌخ :  6512  2550/0/4-خالد طه االلفى  ج -  215

 157326برلم       25105227، تارٌخ :  6513  2514/0/4-خالد طه االلفى  ج -  216

 127611برلم       25105227، تارٌخ :  6402  2512/11/11-زق  جدمحم عبدالنبى على عبدالرا -  217

 127611برلم       25105227، تارٌخ :  6555  2517/11/11-دمحم عبدالنبى على عبدالرازق  ج -  212

 115065برلم       25105222، تارٌخ :  6543  2517/2/31بشرى ابراهٌم بدوى فاٌد  ج/  -  210

 131245برلم       25105222، تارٌخ :  6545  2510/7/22 عرٌبى  ج/ احمد السعٌد دمحم -  225

 135210برلم       25105222، تارٌخ :  6535  2517/7/2-صٌدلٌه د/ دمحم ٌوسف العٌارى  ج -  221

 127555برلم       25105222، تارٌخ :  6552  2512/15/25-ظرٌفه امٌن عبدالحلٌم العجان  ج -  222

 127555برلم       25105222، تارٌخ :  6553  2517/15/25-ظرٌفه امٌن عبدالحلٌم العجان  ج -  223

 112473برلم       25105222، تارٌخ :  6520  2512/15/12-ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم صالح  ج -  224

 116513برلم       25105222، تارٌخ :  6545  2512/0/7بركات بركات عبدالحمٌد ابوجندى  ج/ -  225

 116513برلم       25105222، تارٌخ :  6541  2517/0/7بركات بركات عبدالحمٌد ابوجندى  ج/ -  226

 115136برلم       25105222، تارٌخ :  6524  2517/5/11صٌدلٌه د/احمد بر  ج/  -  227

 131406برلم       25105222، تارٌخ :  6532  2510/0/22ولٌد دمحم ابوالمعارف دمحم غنٌم  ج/ -  222

 131406برلم       25105222، تارٌخ :  6532  2510/0/22-ولٌد دمحم ابوالمعارف دمحم غنٌم  ج -  220

 120425برلم       25105220، تارٌخ :  6503  2513/7/35-دمحم على دمحم حمامه  ج -  235

 120425برلم       25105220 ، تارٌخ : 6504  2512/7/35-دمحم على دمحم حمامه  ج -  231

 110357برلم       25105220، تارٌخ :  6563  2550/4/6فتحى ابراهٌم فتحى حسٌن  ج/  -  232

 110357برلم       25105220، تارٌخ :  6564  2514/4/6فتحى ابراهٌم فتحى حسٌن  ج/  -  233

 110357برلم       25105220، تارٌخ :  6565  2510/4/6فتحى ابراهٌم فتحى حسٌن  ج/  -  234

 110751برلم       25105220، تارٌخ :  6573  2510/6/21مازن دمحم عبدالوهاب على  ج/  -  235

 124253برلم       25105220، تارٌخ :  6565  2511/7/25-اكرام احمد دمحم احمد الشرلاوى  ج -  236

 124253برلم       25105220، تارٌخ :  6561  2516/7/25-اكرام احمد دمحم احمد الشرلاوى  ج -  237

 27531برلم       25105220، تارٌخ :  6522  2513/0/27هانى ابراهٌم النهٌسى سالم  ج/  -  232

 27531برلم       25105220، تارٌخ :  6520  2512/0/27هانى ابراهٌم النهٌسى سالم  ج/  -  230

 137062برلم       25105220، تارٌخ :  6575  2510/0/16-عبدالحمٌد حامد محمود الدسولى  ج -  245



 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

 25122برلم       25105220، تارٌخ :  6574  2515/2/13-مصطفى احمد ابراهٌم فره  ج -  241

 25122برلم       25105220، تارٌخ :  6575  2515/2/13-مصطفى احمد ابراهٌم فره  ج -  242

 135755برلم       25105220، تارٌخ :  6577  2517/5/35-احمد وجٌه دمحم السواح  ج -  243

 25126برلم       25105220، تارٌخ :  6521  1007/11/1-جمال   عبدالعظٌم   عطوه  ج -  244

 25126برلم       25105220، تارٌخ :  6522  2552/11/1-جمال   عبدالعظٌم   عطوه  ج -  245

 25126برلم       25105220، تارٌخ :  6523  2557/11/1-جمال   عبدالعظٌم   عطوه  ج -  246

 25126برلم       25105220، تارٌخ :  6524  2512/11/1-جمال   عبدالعظٌم   عطوه  ج -  247

 25126برلم       25105220، تارٌخ :  6525  2517/11/1-جمال   عبدالعظٌم   عطوه  ج -  242

 131573برلم       25105220، تارٌخ :  6552  2510/6/16-نبٌل عبدهللا ابراهٌم البدرى  ج -  240

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 156270برلم       25105251، تارٌخ :  5020  2510/7/2شركة حسن دمحم البنهاوى وشرٌكه  ج/  -  1

 135045برلم       25105254، تارٌخ :  5037  2510/5/24-رضا ابوالفتوح وشركاه  ج -  2

 00404برلم       25105256، تارٌخ :  6551  2516/11/0-شركه دمحم سعٌد دمحم سالمه وشركاه  ج -  3

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-دمحم دمحم حسن ٌوسف وشركاه  ج -  4

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-شركه دمحم دمحم حسن ٌوسف وشرٌكه  ج -  5

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-دمحم دمحم حسن ٌوسف وشرٌكه  ج -  6

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-دمحم دمحم حسن ٌوسف وشركاه  ج -  7

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-شركه دمحم دمحم حسن ٌوسف وشرٌكه  ج -  2

 157415برلم       25105257، تارٌخ :  6113  2510/0/7-دمحم دمحم حسن ٌوسف وشرٌكه  ج -  0

 151200برلم       25105257، تارٌخ :  6502  2517/2/6-شركه دمحم على العشرى وشركائه  ج -  15

 157225برلم       25105252، تارٌخ :  6157  2554/11/2-شركة خالد فاروق حجاب وشرٌكه  ج -  11

 157225برلم       25105252، تارٌخ :  6152  2550/11/2-شركة خالد فاروق حجاب وشرٌكه  ج -  12

 157225برلم       25105252، تارٌخ :  6150  2514/11/2-شركة خالد فاروق حجاب وشرٌكه  ج -  13

 62234برلم       25105215، تارٌخ :  6126  2517/0/22-شركه دمحم صبحى دمحم الغزالى وشركاه  ج -  14

 62234برلم       25105215، تارٌخ :  6126  2517/0/22-مصنع حلوٌات عزالكو  ج -  15



 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

 62234برلم       25105215، تارٌخ :  6126  2517/0/22-شركه/عادل صبحى دمحم الغزالى وشركاه  ج -  16

 151544برلم       25105212، تارٌخ :  6212  2552/6/25-حسٌن عبدالخالك الخولى وشركاه  ج -  17

 151544برلم       25105212، تارٌخ :  6210  2557/6/25-حسٌن عبدالخالك الخولى وشركاه  ج -  12

 151544برلم       25105212، تارٌخ :  3225  2512/6/25-حسٌن عبدالخالك الخولى وشركاه  ج -  10

 151544برلم       25105212، تارٌخ :  6221  2517/6/25-حسٌن عبدالخالك الخولى وشركاه  ج -  25

 156525برلم       25105210، تارٌخ :  6253  2550/3/22-شركه عبدالفتاح فؤاد عبدهللا وشرٌكه  ج -  21

 156525برلم       25105210، تارٌخ :  6254  2514/3/22-اح فؤاد عبدهللا وشرٌكه  جشركه عبدالفت -  22

 156525برلم       25105210، تارٌخ :  6255  2510/3/22-شركه عبدالفتاح فؤاد عبدهللا وشرٌكه  ج -  23

 41211برلم       25105225، تارٌخ :  6220  2516/2/6-ودٌع غبلاير وشركاه  ج -  24

برلم       25105225، تارٌخ :  6220  2516/2/6-اوالد المرحوم ودٌع غبلاير وشرٌكٌتهم لتجاره والمصوغات  ج -  25

41211 

 41211برلم       25105225، تارٌخ :  6220  2516/2/6-شركه اوالد المرحوم ودٌع  غبلاير  ج -  26

 20524برلم       25105221، تارٌخ :  6335  2510/2/23-شركة الٌمانى وشركاهم للمماوالت التخصصٌه  ج -  27

 137624برلم       25105221، تارٌخ :  6331  2510/5/5-مصنع صبره للشرائط النسٌجٌه  ج -  22

 126456برلم       25105221، تارٌخ :  6310  2517/4/15-شعبان ٌوسف ٌوسف ابوٌوسف وشرٌكهم  ج -  20

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6332  2557/7/13-شركه المهندس دمحم سعد وشركاه  ج -  35

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6332  2557/7/13-الٌوجد  ج -  31

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6330  2512/7/13-شركه المهندس دمحم سعد وشركاه  ج -  32

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6330  2512/7/13-ٌوجد  جال -  33

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6345  2517/7/13-شركه المهندس دمحم سعد وشركاه  ج -  34

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6345  2517/7/13-الٌوجد  ج -  35

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6336  2515/12/16 شركه/المهندس دمحم سعد وشركاه  ج/ -  36

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6336  2515/12/16شركه/الحاج سعد الشناوى وشركاه لتصنٌع البالط  ج/  -  37

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6337  2515/12/16شركه/المهندس دمحم سعد وشركاه  ج/  -  32

 111575برلم       25105221، تارٌخ :  6337  2515/12/16شركه/الحاج سعد الشناوى وشركاه لتصنٌع البالط  ج/  -  30

 04645برلم       25105225، تارٌخ :  6450  2552/2/1-شركه السٌد العربى ابوالنصر وشركاه  ج -  45

 04645برلم       25105225تارٌخ :  ، 6415  2513/2/1-شركه السٌد العربى ابوالنصر وشركاه  ج -  41

 04645برلم       25105225، تارٌخ :  6411  2512/2/1-شركه السٌد العربى ابوالنصر وشركاه  ج -  42



 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

برلم       25105226، تارٌخ :  6452  2515/1/31شركه زٌنب عبدالرحمن الحفناوى الحفناوى وشرٌكتها  ج/  -  43
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 132544برلم       25105226، تارٌخ :  6435  2510/0/35-لوهاب وشرٌكها  جمروه دمحم عبدا -  44

 132544برلم       25105226، تارٌخ :  6435  2510/0/35-شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشرٌكها  ج -  45

 132544برلم       25105226، تارٌخ :  6435  2510/0/35-مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها  ج -  46

 116301برلم       25105227، تارٌخ :  6554  2517/15/26-شركه/ عبدالحمٌد بسٌونى هالل وشركاه  ج -  47

 116301برلم       25105227، تارٌخ :  6554  2517/15/26-شركه / محمود عبدالحمٌد بسٌونى هالل وشركاه  ج -  42

 116301برلم       25105227، تارٌخ :  6555  2516/5/35-شركه/ محمود عبدالحمٌد بسٌونى هالل وشركاه  ج -  40

 126171برلم       25105227، تارٌخ :  6470  2517/3/6-شركه/ طارق دمحم سٌد احمد شحاته وشركاه  ج -  55

 116760برلم       25105227، تارٌخ :  6425  2512/1/5-حسٌن دمحم ابراهٌم سلطان وشرٌكٌه  ج -  51

 116760برلم       25105227، تارٌخ :  6425  2512/1/5-م سلطان وشرٌكته  جحسٌن دمحم ابراهٌ -  52

 52525برلم       25105222، تارٌخ :  6532  2516/12/7-محمود حسانٌن محمود وشركاه  ج -  53

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 

 

 


