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عن مزرعه  30244برلم  25105152، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،   فوزى ابو الفتوح ابراهٌم شعله  ، تاجر -  1

 بملن //  رضا على عبدالجواد غالى--مركز زفتى  -مواشى ، بجهة : السمالوٌه 

عن  30261برلم  25105110، لٌد فى  0555.555مصطفى اسامه دمحم مصطفى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 --مركز لطور بملن// اسامه دمحم مصطفى الشناوى  --سٌارات ، بجهة : بلتاج تجاره لطع غٌار 

عن مزرعه  30150برلم  25105125، لٌد فى  155555.555عصمت دمحم دمحم حسن خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 --مركز لطور بملن// مصطفى عشرى عبد الكرٌم عشرى  --مواشى ، بجهة : خباطه 

عن بٌع  30133برلم  25105126، لٌد فى  51555.555رحات محمود ابراهٌم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ملكه ف -  4

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم احمد دمحم برغوث  --حداٌد وصبغه البالستٌن ، بجهة : كفور بلشاى 

عن حلوانى ، بجهة :  30142برلم  25105122، لٌد فى  1555.555شٌماء سعد سوٌلم سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 --مركز السنطه بملن// سعد سوٌلم عبد الرازق سوٌلم  --المرشٌه 

عن تجاره اسمان  30160برلم  25105121، لٌد فى  25555.555هبه جوهرى السٌد حدٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 --لن// خالد الجوهرى على الزواوى مركز طنطا بم --مملحه ، بجهة : محله مرحوم 

عن تجاره  30155برلم  25105121، لٌد فى  25555.555ابراهٌم دمحم ابو زٌد سعدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -مركز لطور بملن// دمحم دمحم عطٌه سعدات  --مالبس جاهزه ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن بٌع  36150برلم  25105156، لٌد فى  15555.555جر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى ابو شادى احمد البحٌرى  ، تا -  1

 بملن // تامر ابو شادى احمد البحٌرى --م طنطا  -مستلزمات رخام ، بجهة : خرسٌت 

عن بٌع  36150برلم  25105156، لٌد فى  15555.555مصطفى ابو شادى احمد البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

بملن // --م طنطا  -بناحٌه خرسٌت  -رخام ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة لطع غٌار وزٌوت سٌارات  مستلزمات

 تامر ابو شادى احمد البحٌرى

عن مكتب  30241برلم  25105151، لٌد فى  15555.555ٌحٌى عبدالعلٌم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن // عبدالرحمن ٌحٌى عبدالعلٌم سالم--مركز طنطا  -م مماوالت ، بجهة : كفر عصا

عن تورٌدات  30240برلم  25105115، لٌد فى  12555.555سماح ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن // خالد فتحى عبدالجواد داود--طنطا  -شارع توت عنخ امون  50استٌكر دون الطباعه ، بجهة : 

عن مصنع نسٌج ،  30265برلم  25105111، لٌد فى  3555.555دمحم سعد محمود زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 سمنود --بجهة : تمسٌم البرعى شارع ٌونس بملن// محمود سعد محمود زغلول 

عن تجاره  30251برلم  25105111، لٌد فى  25555.555حمدى سعٌد بسٌونى عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 --مركز لطور بملن// سعٌد بسٌونى حسن عماره  --مالبس جاهزه ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن سوبر  30203برلم  25105122، لٌد فى  25555.555اٌهاب مصطفى دمحم ابو عجٌزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 طنطا --بحى عبد العزٌز عبد الحمٌد طه الحكٌم بملن// ص -ماركت ، بجهة : حاره ابو العز 

عن تجاره النظارات ،  30155برلم  25105122، لٌد فى  15555.555رانٌا دمحم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 زفتى--بجهة : شارع دندش بملن// حمدى عبد هللا مصطفى حجاب 
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عن تجاره مبٌدات  30115برلم  25105125، لٌد فى  55555.555طه حسٌن ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد حسٌن عز العشماوى  --زراعٌه ، بجهة : ابو الغر 

عن  30123برلم  25105125، لٌد فى  15555.555ابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 --مركز لطور بملن// السٌد ابراهٌم السٌد منصور  --سمال مكتب رحالت ، بجهة : 

عن مصنع حلوى  30131برلم  25105126، لٌد فى  255555.555مصنع اشرف الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 طنطا--ات العجٌزى بملن// عادل مسعد عبد الرازق سلٌمان الزٌ -شارع عبد الحمٌد علوان  31من عجٌن ، بجهة : عمار رلم 

عن  30151برلم  25105125، لٌد فى  155555.555الشرلاوى للخضروات والفاكهه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 --مركز السنطه بملن// احمد عبد المنعم احمد الشرلاوى  --ثالجه فاكهه وخضروات ، بجهة : كفر لرطام 

عن  30231برلم  25105156، لٌد فى  155555.555رأس ماله ،  سعاد دمحم عبد العاطى الشنشورى  ، تاجر فرد ،  -  25

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم عبد العاطى الشنشورى  --مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه 

عن تجاره  30233برلم  25105156، لٌد فى  15555.555دمحم حسن ذكً عبد الجواد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 --مركز زفتى بملن// دمحم شولى السٌد السكرى  --البس جاهزه ، بجهة : نهطاى م

عن تجارة وصناعه  30245برلم  25105152، لٌد فى  5555.555احمد شعبان حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

بملن // احمد السٌد --طنطا  -الهٌاكله  درب -شارع الخان 15المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : 

 رمضان السٌد

عن تجارة  11244برلم  25105115، لٌد فى  25555.555السعٌد محمود السعٌد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملن // دمحم محمود السعٌد الحمار --مركز لطور  -محاصٌل زراعٌه ، بجهة : سمال 

عن تجارة  11244برلم  25105115، لٌد فى  25555.555د حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعٌد محمود السعٌ -  24

بملن // --م لطور  -بناحٌه سمال  -محاصٌل زراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه 

 محمود السعٌد الحمار

عن جزاره ، بجهة :  30265برلم  25105110، لٌد فى  12555.555  رجب دمحم احمد رماح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  25

 --مركز لطور بملن// السعٌد سعد دمحم السٌد  --ابشواى الملك 

عن مماوالت عامه  30221برلم  25105125، لٌد فى  25555.555الرٌحانى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 السنطه --باسً من شارع الجمهورٌه بملن// اٌمن خلٌفه العوضى خلٌفه شارع دمحم الش 1وتشطٌبات ، بجهة : 

عن  30210برلم  25105121، لٌد فى  12555.555ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 طنطا--السلخانه بملن// السٌده سعٌد عبد هللا  -شارع محمود جمعه  15ورشه احذٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجارة  14532برلم  25105151، لٌد فى  155555.555اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن // جالل ابراهٌم ابراهٌم شرٌف--م المحله الكبرى  -وتصنٌع مراتب اسفنج ، بجهة : عٌاش 

عن تجارة  14532برلم  25105151، لٌد فى  155555.555ه ،  اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان  ، تاجر فرد ، رأس مال -  20

 -محله البرج -ش الحرٌه  32بناحٌه  -وتصنٌع مراتب اسفنج ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة لطع غٌار سٌارات 

 بملن // دمحم كمال عبدالهادى -المحله الكبرى 

عن مكتب  30261برلم  25105111، لٌد فى  25555.555أس ماله ،  مكتب الناٌم لتاجٌر السٌارات  ، تاجر فرد ، ر -  35

 --مركز كفر الزٌات بملن// سحر عالم عبد المجٌد ابو العٌنٌن  --تاجٌر سٌارات ، بجهة : النحارٌه 

عن ورشه  30260برلم  25105110، لٌد فى  12555.555السٌد متولى السٌد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 --مركز طنطا بملن// متولى السٌد هالل  --عه الموبلٌا الخشب ، بجهة : محله روح لصنا

عن مخبز  30153برلم  25105122، لٌد فى  21555.555مرفت مصطفى العجمى الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 طنطا --شارع كفر عصام بملن// دمحم ٌحٌى دمحم ابو زٌد  42سٌاحى ، بجهة : 
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عن  30111برلم  25105125، لٌد فى  25555.555نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

شارع السٌد عبد اللطٌف بملن// سوزان محمود  3تصنٌع مالبس جاهزه لدى الغٌر فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : 

 طنطا --ابراهٌم 

عن بماله ، بجهة  30125برلم  25105125، لٌد فى  5555.555 الزمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لطٌفه عبد المادر دمحم -  34

 --دمحم ابراهٌم احمد الهمشرى  -جابر  -على  -السٌد -مركز لطور بملن/ اٌمن  --: العتوه المبلٌه 

عن تجاره  30145برلم  25105126د فى ، لٌ 555555.555دمحم مجدى ابو الٌزٌد الهٌتمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم عبد هللا دمحم مشعل  --لطع غٌار دراجات نارٌه ، بجهة : شوبر 

عن تجاره وتوزٌع  30145برلم  25105122، لٌد فى  12555.555دمحم محمود طلبه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 طنطا --لحافه بملن// محمود منتصر دمحم العجمى  -سجد الصفا الغفران مواد غذائٌة ، بجهة : شارع م

عن ورشه  30234برلم  25105156، لٌد فى  15555.555العربى للنجاره المٌكانٌكٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن // منصوره عوض حمٌده عوض--م طنطا  -نجارة مٌكانٌكٌه ، بجهة : دفره 

عن عصاره بذره  30252برلم  25105115، لٌد فى  5555.555د طلبه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فؤاد السٌ -  31

 بملن // رضا السٌد طلبه فرج--مركز لطور  -منشاه العٌارى -لطن ، بجهة : عزبه رشدى 

عن تجاره ادوات  30200م برل 25105122، لٌد فى  25555.555دمحم فرج دمحم الدواس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 --مركز زفتى بملن// وائل دمحم السٌد احمد البرشلى  --منزلٌه ، بجهة : شرشابه 

عن تجاره مواد  30112برلم  25105125، لٌد فى  5555.555جمال عبد هللا دمحم احمد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 طنطا --مى عبد المنعم الغزالى غذائٌة ، بجهة : شارع دمحم سلٌم بملن// دمحم سا

عن  30114برلم  25105125، لٌد فى  555555.555سامح عبد هللا سٌد احمد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

مركز سمنود  --وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : مٌت هاشم  --10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --ر عبد هللا سٌد احمد عٌسى بملن// سمٌ

عن تجاره  30116برلم  25105125، لٌد فى  15555.555السٌد سعٌد ابراهٌم دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 السنطه --الجمهورٌه بملن// سعٌد ابراهٌم دمحم فرج  -مستحضرات تجمٌل ، بجهة : البوسته الجدٌده 

عن تجاره حداٌد  30132برلم  25105126، لٌد فى  25555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمٌره رجب دمحم السٌد  ، -  43

 طنطا --وبوٌات ، بجهة : شارع ابراهٌم زتونه جانبٌه المرشى بملن// محمود السٌد دمحم عبد الرحمن 

عن مزرعه مواشى  30130برلم  25105125، لٌد فى  555555.555مى رضا دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 --مركز السنطه بملن// احمد فرج دمحم النبراوى  --، بجهة : السنطه البلد 

عن مصنع  30161برلم  25105120، لٌد فى  15555.555سامح فرج البسطوٌسى دٌغم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 --سطوٌسى دٌغم مركز سمنود بملن// ضٌاء فرج الب --نسٌج ترٌكو ، بجهة : محله زٌاد 

عن مصنع  30124برلم  25105126، لٌد فى  55555.555نهى محمود عبد المنعم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 --مركز طنطا بملن// عماد احمد عبد المنعم سالمه  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : سبرباى 

عن مطعم وفول  30121برلم  25105126، لٌد فى  12555.555تعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سامى دمحم خ -  42

 طنطا --االستاد بملن// جمال الدٌن دمحم الصادق ختعم  -وطعمٌه ، بجهة : شارع ختعم من شارع دمحم جابر 

عن  30155برلم  25105122د فى ، لٌ 55555.555صٌدلٌه د/ احمد بهاء الدٌن زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --مركز كفر الزٌات بملن// بهاء الدٌن زكى احمد سعد زاٌد  --صٌدلٌه ، بجهة : كفر اخشا 

عن عصٌر  30245برلم  25105152، لٌد فى  1555.555نجالء شولى عبدالوهاب عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 / اشرف مصطفى على الشافعىبملن /--مركز زفتى  -لصب ، بجهة : شرشابه 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 حظٌره  30205برلم  25105121، لٌد فى  125555.555صابر السٌد دمحم النهطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --مركز زفتى بملن// اٌمان عاطف عبد المجٌد النهطاوى  --مواشى حالبه ، بجهة : السمالوٌه 

برلم  25105121، لٌد فى  12555.555ت السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السمالوى لتجاره لطع غٌار واكسسوارا -  51

مركز طنطا بملن// ماهر فتوح عبد السالم  --عن تجاره لطع غٌار واكسسوارات السٌارات ، بجهة : كفر المنصوره  30151

 --رزٌك 

عن االستٌراد  30156برلم  25105122 ، لٌد فى 555555.555معوض دمحم ٌوسف حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

وتصدٌر المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌه والفحم واالدوات المنزلٌه  --10والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

 --مركز السنطه بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى  --والكهربائٌة ، بجهة : شبرا لاص 

عن  30142برلم  25105126، لٌد فى  5555.555د المجٌد عبد البالى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد البالى عب -  53

مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد المجٌد عبد  --مكتب مماوالت نمل بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : كفر حشاد 

 --البالى الدٌب 

عن مكتب  30141برلم  25105122، لٌد فى  25555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجاح جمال نجاح عبد المجٌد  ،  -  54

 --مركز طنطا بملن// دمحم شولى على الشاعر  --رحالت ، بجهة : اخناواى 

عن  32150برلم  25105151، لٌد فى  55555.555دمحم على على العزب جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 زفتى --ٌل معادن ، بجهة : كوبرى العشره بملن// سامح على على جمال الدٌن ورشه خراطه وتشك

عن  32150برلم  25105151، لٌد فى  55555.555دمحم على على العزب جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

زفتى ونشاطه  --على جمال الدٌن  ورشه خراطه وتشكٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كوبرى العشره  بملن// سامح على

 --تجاره خرده 

عن تجاره  30156برلم  25105121، لٌد فى  2555.555عماد عبد المالن فرج ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 طنطا -شارع على الفمى بملن// مجدى صبحى كامل موسى  11مصوغات جمله ، بجهة : 

عن بماله  30165برلم  25105121، لٌد فى  555.555مود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعٌد دمحم عبد المنعم مح -  51

 --مركز طنطا بملن// رضا دمحم لطب ابو غلك  --، بجهة : فٌشا سلٌم 

عن  30211برلم  25105121، لٌد فى  555555.555رامى جمال عبد السالم الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

وتصدٌر مالبس جاهزه ومنسوجات وحاصالت زراعٌه ومواد  --10والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره  االستٌراد

 --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد دمحم فرج كركور  --غذائٌه ، بجهة : كفر الهواشم 

عن االستٌراد  30266برلم  25105110، لٌد فى  555555.555عبد الهادى دمحم احمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

وتصدٌر اجهزه وادوات ومعدات ومستلزمات كهربائٌة والمماوالت العامه ،  --10والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

 طنطا --طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعى  بملن// اٌماندى دمحم فاروق  -الدور التاسع  -بجهة : برج الخطٌب 

عن  30262برلم  25105110، لٌد فى  155555.555صدٌك دمحم الدخاخنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فاٌز  -  61

 --مركز طنطا بملن// فاٌز صدٌك دمحم الدخاخنى  --مكتب تصوٌر فوتوغرافى ، بجهة : منشاه جنزور 

عن مكتب  30216برلم  25105121ى ، لٌد ف 155555.555طارق ابراهٌم عبد السالم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 --مركز كفر الزٌات بملن// نفٌسه على نجا  --تورٌدات ماكٌنات تعبئه وتغلٌف ، بجهة : ابٌار 

عن مزرعه  12363برلم  25105151، لٌد فى  5555.555دمحم المطب اسماعٌل الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 --ز طنطا بملن// عبد الجواد دمحم احمد مرك --ارانب ، بجهة : شبرا النمله 

عن مزرعه  12363برلم  25105151، لٌد فى  5555.555دمحم المطب اسماعٌل الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

الستٌن ونشاطه مصنع اكٌاس ب --مركز طنطا بملن / عبد الجواد دمحم احمد  --ارانب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / شبرا النمله 

-- 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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  30202برلم  25105122، لٌد فى  15555.555معرض البرماوى لتجاره السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 --مركز لطور بملن// دمحم عبد العزٌز البرماوى  --معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : سماتاى 

عن  30152برلم  25105122، لٌد فى  155555.555أس ماله ،  دمحم خالد عبد الرحمن على عبد المنعم  ، تاجر فرد ، ر -  66

 زفتى --شارع المغربل امام مدرسه السالم بملن// خالد عبد الرحمن على عبد المنعم  14مكتب مماوالت ، بجهة : 

بماله ، عن  30113برلم  25105125، لٌد فى  25555.555ٌاسر جابر عبد السالم جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 --مركز كفر الزٌات بملن// فاطمه ابراهٌم عبد هللا النجار  --بجهة : كفر شماخ 

عن بٌع خردوات  30122برلم  25105125، لٌد فى  5555.555صفاء احمد مبرون الدوٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 --ل مركز كفر الزٌات بملن// حسام فرج اسماعٌل مشع --، بجهة : اكوه الحصه 

 30122برلم  25105126، لٌد فى  15555.555نرٌمن اشرف طلعت عبد الغنى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

شارع مسجد الصفا حى النزهه الغفران بملن//  14عن دهانات ودٌكورات وتورٌد مستلزمات المكاتب للجهات الحكومٌه ، بجهة : 

 طنطا--اشرف طلعت عبد الغنى 

عن مكتب  30140برلم  25105122، لٌد فى  1555.555 عبد الودود دمحم دمحم جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  25

 -تنظٌم حفالت ومؤتمرات فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : شارع سعٌد برج مور بالزا 

 طنطا --ى الدور االرضى بملن// احمد دمحم ابراهٌم متول

عن تجاره  30166برلم  25105120، لٌد فى  2555.555توحه عبد المنعم هاشم سلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -كفر الزٌات  --مواد التعبئه واالستٌكر ، بجهة : شارع السٌد عبد الكرٌم بملن// امٌنه احمد سالم سلٌمان 

عن تجاره اوانى  30126برلم  25105126، لٌد فى  15555.555رد ، رأس ماله ،  محمود دمحم حامد احمد  ، تاجر ف -  22

 --مركز المحله الكبرى بملن// رضا حامد احمد السٌد خلٌل  --منزلٌه ، بجهة : طنباره 

عن  30131برلم  25105126، لٌد فى  25555.555دنٌا فوزى صبحى السٌد على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 طنطا --جاره موبلٌات ، بجهة : شارع المحله الكبرى بملن// مدحت عبد المنعم عاشور البهى ت

عن  30135برلم  25105126، لٌد فى  5555.555عبد المنعم الحسانٌن بدر دمحم الزناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 --سنٌن بدر الزناتى مركز السنطه بملن// صابر ح --كافٌترٌا ، بجهة : المنشاه الجدٌده 

عن ماكٌنه طحٌن ، بجهة  30232برلم  25105156، لٌد فى  555.555غانم دٌاب غانم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 --مركز السنطه بملن// سلٌمان غانم دٌاب غانم دمحم  --: بلكٌم 

 15615برلم  25105126، لٌد فى  55555.555اله ،  ابراهٌم دمحم عبد الرازق عبد الحلٌم عنبر  ، تاجر فرد ، رأس م -  26

عن مصنع تطرٌز ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع سامى شامله بملن// ابراهٌم نبٌه عبد 

 طنطا --المجٌد العٌارى 

 15615برلم  25105126، لٌد فى  55555.555ابراهٌم دمحم عبد الرازق عبد الحلٌم عنبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

عن مصنع تطرٌز ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع الكورنٌشبجوار 

 --ونشاطه مكتب تورٌدات منسوجات ومالبس جاهزه وٌونى فورم  -طنطا  --المزلمان بملن// احمد فتحى عبده كشن 

عن مصنع  30152برلم  25105122، لٌد فى  155555.555دمحم ابراهٌم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  21

 --مركز طنطا بملن// عبد الحمٌد سٌد احمد عبد الداٌم  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : اخناواى 

عن تجاره  30246برلم  25105152، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،  طلعت عبدهللا مسعود نجم نجم  ، تاجر فرد  -  20

 بملن // محمود عبدالفتاح على نجم--لطور  -لطور المحطه  -مالبس جاهزه ، بجهة : شارع الجٌش

عدا عن االستٌراد ما 30262برلم  25105110، لٌد فى  555555.555السٌد حسن السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

مركز كفر الزٌات بملن//  --وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : منشاه الكردى  --10والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 --سامٌه ابراهٌم حسٌن 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  30225برلم  25105125، لٌد فى  55555.555حنان الشودافى احمد اسماعٌل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 زفتى-شارع العزب صالح بملن // ورثه خٌري ابو زٌد احمد الشرلاوى  3الجاهزه ، بجهة :  تجاره المالبس

عن تجهٌزات  30212برلم  25105125، لٌد فى  25555.555اٌمان دمحم العزب سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

من مصطفى كامل بملن// عماد وعادل فارس  شارع مصطفى الحوتى 64المطابع وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 طنطا --عزٌز 

عن مكتب  30226برلم  25105151، لٌد فى  25555.555عماد عبد الحلٌم دمحم احمد نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الحلٌم دمحم احمد نافع  --تشغٌل سٌارات ، بجهة : منشاه الكردى 

عن  30232برلم  25105156، لٌد فى  25555.555رشاد عبدالرؤف عبدالحمٌد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن //  عبدالرؤف عبدالحمٌد حماد--مركز زفتى  -مكتب مماوالت ، بجهة : شبراملس 

عن مكتب تصدٌر  30151برلم  25105122، لٌد فى  25555.555مكتب المنٌاوى للتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 --مركز لطور بملن// ٌحٌى على ابراهٌم المنٌاوى  -عطفه ابو جندى  -جرارات زراعٌه ، بجهة : عزبه ناروز 

عن مصنع مالبس  30223برلم  25105125، لٌد فى  15555.555غاده دمحم مصطفى المٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم مصطفى عبد العال  --لشارات العسكرٌه ، بجهة : شبرا بابل جاهزه فٌما عدا المالبس وا

عن بماله ، بجهة :  30211برلم  25105125، لٌد فى  5555.555فتحى دمحم السٌد مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 --مركز طنطا بملن// محمود دمحم السٌد مسلم  --الرجدٌه 

عن  30204برلم  25105122، لٌد فى  5555.555هٌثم فوزى عبد الفتاح احمد الشورٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 طنطا--شارع فلسطٌن بملن// عبد الفتاح فوزى عبد الفتاح الشوربجى  0مكتب رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  30152برلم  25105125، لٌد فى  155555.555حاتم لمر الدوله بندارى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 --مركز طنطا بملن// مرسى مصطفى حسٌن  --وتركٌب مصاعد ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه 

عن معرض لتجاره  30110برلم  25105125، لٌد فى  55555.555دمحم زكى عبده ابو فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 --مركز طنطا بملن// زكى عٌد زكى ابو فرج  --جنزور المالبس الجاهزه ، بجهة : منشاه 

عن  30120برلم  25105126، لٌد فى  55555.555منه هللا على عطٌه عبد الحمٌد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 --دمحم عبد الرازق شارع البحر بجوار كافترٌا الباشا بملن// دمحم عبد الرازق  12مطعم ومشروبات تٌن اواى ، بجهة : عمار رلم 

 زفتى

عن االستٌراد فٌما  30146برلم  25105122، لٌد فى  555555.555اشرف عزت دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

والتصدٌر مالبس جاهزه والتحف واالنتٌكات فٌما عدا المالبس والشارات  --10والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره 

 --مركز لطور بملن // احمد محمود عبد الغفار العشرى  --: دماط العسكرٌه ، بجهة 

عن تجمٌع  30154برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم اسماعٌل حسن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 --مركز زفتً بملن// اسماعٌل حسن عٌسى  --ادوات كهربائٌة ، بجهة : شبرا ملس 

عن  30165برلم  25105120، لٌد فى  25555.555ٌز عبد السمٌع شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الهامى عبد العز -  04

 --مركز زفتى بملن// الهامى عبد العزٌز عبد السمٌع شعبان --حظٌره مواشى ، بجهة : مٌت الرخا 

عن بماله ،  30263برلم  25105110 ، لٌد فى 555.555دمحم عبد المحسن ابراهٌم ابو شرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 --مركز طنطا بملن// وفاء عبد العزٌز السٌد المجاعص  --بجهة : فٌشا سلٌم 

عن تجارة اسمان ،  30242برلم  25105152، لٌد فى  15555.555احمد حسن سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 بدالممصود النعناعىبملن // حسن ع--طنطا  -شارع ترعه سناره 6بجهة : 

عن  30252برلم  25105111، لٌد فى  255555.555حازم ٌسرى بسٌونى الشركسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 --مركز لطور بملن// وفاء عبد الهادى احمد مهنا  --مزرعه مواشى ، بجهة : دماط 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  30215برلم  25105125، لٌد فى  255555.555 دمحم سعٌد عبده محمود ابو شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  01

 بسٌون --تعبئه وحفظ وتغلٌف االسمان ، بجهة : شارع الحراٌرى بملن// زٌن العابدٌن احمد النشرتى 

عن  30213برلم  25105125، لٌد فى  555555.555مكتب فاضل لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه وتجاره العطور ومستحضرات  --10والمجموعه  6من المجموعه  36ا الفمره االستٌراد فٌما عد

 كفر الزٌات--التجمٌل ، بجهة : شارع احمد البنا من النجارٌن بملن// احمد ابراهٌم عبد السالم عبد الرؤف 

عن  30155برلم  25105122، لٌد فى  555555.555مصطفى دمحم سعٌد ابراهٌم الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

مركز السنطه  --وتصدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : مٌت مٌمون  --10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد ماعدا الفمره 

 --بملن// دمحم سعٌد ابراهٌم الشال 

عن تجاره لطع  30206برلم  25105122فى  ، لٌد 15555.555لناوى السٌد احمد لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز لطور بملن// سامٌه احمد كامل العطار  -غٌار تون تون ، بجهة : بلتاج 

عن بماله ،  30144برلم  25105122، لٌد فى  5555.555رحاب زٌن الدٌن السٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 --لدٌن السٌد حجازى بموش مركز طنطا بملن// زٌن ا --بجهة : شمرف 

عن ممهى عام )  30264برلم  25105110، لٌد فى  5555.555دمحم دمحم ابراهٌم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 طنطا --شارع الناصر من شارع محب بملن// احمد دمحم رافت  26تحضٌر وتجهٌز مشروبات ( ، بجهة : عمار رلم 

عن بماله ،  30256برلم  25105111، لٌد فى  5555.555النحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجفه ابراهٌم محمود -  154

 كفر الزٌات --بجهة : طرٌك كفر المحروق بجوار محطه مٌاه حسٌبه بملن// عواطف احمد على الشرازلى 

عن مخبز  30241برلم  25105156، لٌد فى  12555.555موزه سعد منصور الزمزمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بملن // موزه سعد منصور الزمزمى --مركز لطور  -بلدى نصف الى ، بجهة : لطور البلد 

عن مكتب  30230برلم  25105152، لٌد فى  155555.555هانى سعٌد عبدالعزٌز نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بملن // ابراهٌم دمحم ابراهٌم بٌومى--طور ل -المزلمان  -مماوالت عامه ، بجهة : لطور المحطه 

عن تجاره  30226برلم  25105125، لٌد فى  1555.555ماهر زغلول محى الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 طنطا --شارع حسن رضوان بملن// زغلول محى حسٌن الحلو  16االلمشه ، بجهة : 

عن  30215برلم  25105125، لٌد فى  12555.555ر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه دمحم عبد اللطٌف الشوبرى  ، تاج -  151

 طنطا --شارع احمد توفٌك من ترعه سناره بملن// ٌسرٌه عبد هللا عبد الرحٌم  12مكتب تجهٌزات فندلٌه ، بجهة : 

عن تجاره مبٌدات  30205برلم  25105122، لٌد فى  5555.555بالل على حسن ابو على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 --مركز لطور بملن// عٌد على حسن ابو على  --واسمده وبذور ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن بماله ، بجهة :  30202برلم  25105122، لٌد فى  1555.555ابراهٌم احمد عبده خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 --ٌل مركز المحله الكبرى بملن// احمد عبده خل --بشبٌش 

عن ماكٌنه  30115برلم  25105125، لٌد فى  15555.555هانم على دمحم ابو شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --مركز لطور بملن// عواطف رجب ابراهٌم جواد  --طحٌن ومضرب ارز وتهٌئه الحبوب ، بجهة : كوم على 

عن ورشه  30111برلم  25105125، لٌد فى  555.555ماله ،  دمحم فتحى على السٌد المر عز  ، تاجر فرد ، رأس  -  112

 --مركز زفتى بملن// عمرو عادل عبد الفتاح الششتاوى  --رخام ، بجهة : شرشابه 

عن كوافٌر  30135برلم  25105126، لٌد فى  5555.555امانى على محمود منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 --مركز زفتى بملن // على على دمحم دنٌا  --س بٌوتى سنتر ، بجهة : شبرامل

عن  30134برلم  25105126، لٌد فى  155555.555احمد نبٌل دمحم البٌومى محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 طنطا --شارع الوفاء طرٌك االستاد بملن// احمد دمحم عبد السمٌع ٌوسف  5مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 تجاره  30164برلم  25105120، لٌد فى  55555.555ٌن ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طه حس -  115

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد حسٌن عز العشماوى  --مبٌدات زراعٌه ، بجهة : ابو الغر 

عن تصدٌر  30236رلم ب 25105156، لٌد فى  125555.555احمد سعٌد منصور جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن // دمحم عماد دمحم كساب--السنطه  -احذٌه وتجارة احذٌه ، بجهة : شارع بورسعٌد 

عن  30243برلم  25105152، لٌد فى  55555.555صفاء حامد عبدالرحمن الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 // رضا ابراهٌم العترٌس بملن--مركز زفتى  -تجارة اطباق الفوم ، بجهة : الضبابشه 

 30222برلم  25105125، لٌد فى  555555.555مكتب المطورى لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

مركز  --وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : ابٌار  --10والمجموعه  6من المجموعه  36عن مكتب االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --لن// دمحم حمدى عبد الحمٌد المطورى كفر الزٌات بم

برلم  25105125، لٌد فى  555555.555على خفاجى فتحى عبد الممصود خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 --مركز السنطه بملن// خفاجى فتحى عبد الممصود خفاجى  --عن استٌراد وتصدٌر عطاره ، بجهة : شبرا بٌل  30214

عن استٌراد  30225برلم  25105110، لٌد فى  555555.555دمحم الندٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد  -  125

 المحله الكبرى --شارع محمود حبٌب المنشٌه الجدٌده بملن// احمد دمحم الندٌم  0وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ،  30222برلم  25105151، لٌد فى  5555.555صٌدلٌه د/ علٌاء احمد غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لطور --بجهة : خلف المحكمه امام التامٌن الصحى بملن// احمد ابراهٌم دمحم غنٌم 

عن بماله ،  30201برلم  25105122، لٌد فى  15555.555فاٌزه احمد محمود الكرابٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لطور --رع المدارس بملن// محمود ابو زٌد محمود الكرابٌجى بجهة : لطور المحطه شا

عن تصدٌر فواكه  30112برلم  25105125، لٌد فى  55555.555دمحم نبٌه سلٌم سعدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --مركز لطور بملن// شاكر دمحم الجخو  --وخضروات وحاصالت زراعٌه ، بجهة : ابشواى الملك 

عن تجاره  30235برلم  25105156، لٌد فى  25555.555سمه احمد السٌد الدهراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ب -  124

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد العزٌز الكوهى  --ادوات كهربائٌة ، بجهة : ابٌار 

عن كافتٌرٌا ،  30136برلم  25105126، لٌد فى  15555.555عزت السعٌد رجب ٌحٌى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 طنطا --بجهة : اول طرٌك كفر الشٌخ الجدٌد امام معرض الخٌال للسٌارات بملن// احمد دمحم لطفى ابراهٌم 

عن تجاره  30152برلم  25105121، لٌد فى  25555.555اسماء دمحم عماره الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 --مركز طنطا بملن// اسامه دمحم السٌد ابو ضبٌه  --تعلك باالنترنت ، بجهة : كنٌسه دمشٌت الكترونٌات فٌما عدا ما ٌ

عن مزرعه  30163برلم  25105120، لٌد فى  255555.555دمحم ابراهٌم دمحم الحلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --حلوجى مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم ابراهٌم ال --مواشى ، بجهة : برما 

عن  30255برلم  25105111، لٌد فى  15555.555تهانى احمد العٌسوى علم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز طنطا بملن// رضا دمحم صبحى عبد العلٌم شلبى  --ورشه تصلٌح احذٌة ، بجهة : سبطاس 

عن مزرعه  30231برلم  25105152، لٌد فى  15555.555هبه دمحم ابراهٌم عواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 بملن // عبدهللا عطٌه عبدهللا ابو عرب--مركز لطور  -مواشى ، بجهة : محله مسٌر 

عن  30251برلم  25105115، لٌد فى  555555.555عبدالوهاب دمحم ابو العزم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه ، بجهة : شنره  - 6من المجموعه  36والفمره  10االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بملن // ابو العزم دمحم ابو العزم فاٌد--مركز السنطه  -البحرٌه 

عن تورٌد  30250برلم  25105111، لٌد فى  25555.555كٌرلس ٌوسف كمال اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

وصٌانه كامٌرات المرالبه واجهزه االنذار وماكٌنات التصوٌر وماكٌنات الطباعه فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه وتركٌب 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كفره السجن بملن// سمٌر  -شارع مصطفى كامل  14والكامٌرات الالسلكٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 طنطا --سلٌمان كٌرلس الوردانى 

عن كشن بٌع  30221برلم  25105125، لٌد فى  5555.555كمال رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاٌده -  132

 طنطا--سجائر وحلوٌات ، بجهة : شارع السٌد عبد اللطٌف من شارع الجٌش بملن// الوحده المحلٌه 

عن  30201برلم  25105121لٌد فى  ، 15555.555هوٌدا عدلى عبد الممصود رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الممصود عدلى عبد الممصود رمضان  --مكتب رحالت ، بجهة : لسطا 

عن حظٌره مواشى ،  30242برلم  25105151، لٌد فى  55555.555دمحم سالم السٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 بملن // فاطمه كرم سعد على شهود -السنطه  مركز -بجهة : السنطه البلد 

عن  30224برلم  25105125، لٌد فى  55555.555شاهٌن لبٌع لطع غاٌر الموتوسٌكالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 --رجب مركز السنطه بملن// اسماعٌل السٌد محمود  --كفر سالم النحال  -بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : الطرٌك السرٌع 

عن مكتب  30220برلم  25105125، لٌد فى  155555.555احمد سمٌر رٌاض مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 طنطا --شارع جمال التطاوى بملن// جمال عبد الغفار سعد  12تصوٌر مستندات فٌما عدا الطباعه ، بجهة : 

عن  30121برلم  25105125، لٌد فى  15555.555ماله ،   محمود دمحم حافظ محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس -  132

 --مركز السنطه بملن// دمحم حافظ محمود حسٌن  --تجاره اعالف ، بجهة : الجمٌزه 

عن ورشه  30132برلم  25105126، لٌد فى  65555.555تامر عالء الدٌن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 --مركز كفر الزٌات بملن// عالء الدٌن نبٌه متولى الشرلاوى  --ن تمطٌع رخام ، بجهة : دلبشا

عن مكتب  30141برلم  25105126، لٌد فى  21555.555ابراهٌم احمد ابراهٌم علٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 --مركز المحله الكبرى بملن// على فرج على ابو الخٌر  --مماوالت ، بجهة : السجاعٌه 

عن االستٌراد  30162برلم  25105120، لٌد فى  555555.555حسن حسن ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

وتصدٌر لطع غٌار سٌارات وحاصالت زراعٌه وسمسم ، بجهة : كفر ابو  --10والمجموعه  6من المجموعه  36ماعدا الفمره 

 --مركز لطور بملن// عٌد حسن ابراهٌم عبده  --جندى 

عن تجاره  30125برلم  25105126، لٌد فى  55555.555تامر محمود دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 طنطا --شارع الحوتى من مصطفى كامل بملن// مرفت عبد الرحٌم دمحم  65وتدوٌر مخلفات االخشاب ، بجهة : 

عن مشروبات  30143برلم  25105122، لٌد فى  155555.555دمحم رجب احمد المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 --مركز المحله الكبرى بملن // مبروكه عبد المجٌد طلبه  --ساخنه وبارده ، بجهة : طرٌنه 

عن  30151برلم  25105122، لٌد فى  5555.555حماد حمد هللا عبد العظٌم ابو دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 --مركز زفتى بملن // حمد هللا عبد العظٌم الزغبى  --: حانوت  مكتب رحالت ، بجهة

عن  30235برلم  25105156، لٌد فى  12555.555دمحم ابو الٌزٌد عبد هللا ابو جاموس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 --مركز لطور بملن// غرام عبد الهادى عثمان فرج  --جزاره ، بجهة : بورٌج 

عن  30254برلم  25105111، لٌد فى  555555.555ٌوسف ابو رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر فتوح -  145

 --مركز سمنود بملن// فتوح ٌوسف ابو رجب  --استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الناصرٌه 

عن صاله العاب  30161برلم  25105121، لٌد فى  12555.555دمحم دمحم ابراهٌم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

مركز كفر الزٌات بملن// السٌد دمحم ابراهٌم حجازى  --رٌاضٌه وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : كفر دٌما 

-- 

عن تجاره  30150برلم  25105121، لٌد فى  55555.555دالٌا رمضان عامر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 -مركز المحله الكبرى بملن// ابراهٌم ابراهٌم عبده ابراهٌم  --ضرات تجمٌل ، بجهة : مٌت السراج مستح



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25105125، لٌد فى  155555.555ولٌد عز الدٌن عبد العزٌز احمد البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 المحله الكبرى --البهلوان بملن// ابراهٌم سمٌر رمضان عن تجاره مالبس اطفال ، بجهة : شارع البحر تماطع شارع  30222

عن مكتب  30154برلم  25105122، لٌد فى  155555.555العزب دمحم العزب السنٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 --مركز زفتى بملن// دمحم العزب دمحم العزب السنٌتى  --مماوالت واعمال صحٌه ، بجهة : كفر الزٌتون 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  55555.555عاطف بدران ودمحم بدران لتجاره النحل وادواته   شركة  ،  تجاره النحل وادواته   ،رأس مالها    -  1

بملن // نفٌسه دمحم عبد العزٌز عثمان  مركز طنطا --، عن تجاره النحل وادواته ، بجهة : حصه شبشٌر  30162برلم  25105121

- 

 15555.555السعداوى عبد العزٌز دمحم ابو شبكه وشرٌكه   شركة  ،  النمل وتاجٌر المعدات لحساب الغٌر   ،رأس مالها    -  2

زٌات مركز كفر ال -، عن النمل وتاجٌر المعدات لحساب الغٌر ، بجهة : منشاه الكردى  30221برلم  25105151،لٌدت فى 

 --بملن// دمحم السٌد رجب السٌد محمود 

،لٌدت فى  155555.555ولٌد صفوت دمحم على الدلتونى وشرٌكه   شركة  ،  تجمٌع وتبرٌد االلبان  ،رأس مالها    -  3

ج بملن // فولٌه عبدالحمٌد فر--مركز لطور  -، عن تجمٌع وتبرٌد االلبان ، بجهة : ابشواى الملك  30255برلم  25105115

 الدلٌل

 25105122،لٌدت فى  65555.555اسامه حواش وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر الطان ومحاصٌل زراعٌه   ،رأس مالها    -  4

مركز طنطا بملن// هدى دمحم  --، عن تصدٌر الطان ومحاصٌل زراعٌه ، بجهة : عزبه الزراعٌه منشاه االولاف  30153برلم 

 -صبحى دمحم خلٌل 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    36231السٌد احمد محمود فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 اله التجاره نهائٌااعتز

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    33145وائل ابراهٌم كامل عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اعتزاله التجاره نهائٌا

لسجل  تم محو/شطب ا   25105151، وفى تارٌخ    32165شهاب ابراهٌم حسن سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    12646هٌثم شولى محروس دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    22معتز عبدالرؤف عبدالفتاح الشبٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    34660عمرو عبد الحمٌد حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105154، وفى تارٌخ    34563دروٌش اسماعٌل دروٌش بسٌونى فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    36263دمحم صالح عبد الحلٌم عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  اعتزاله التجارة نهائٌا

تم    25105154، وفى تارٌخ    26122جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح حبلص  ،  تا   - 0

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105154، وفى تارٌخ    32634دمحم عبد العزٌز هاشم عبد الفتاح هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    31435الح حسن دمحم علٌوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ص   - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    30531انور دمحم ابو السعود دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اره نهائٌاالسجل  اعتزاله التج

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    22204دمحم حمدى عبد الحمٌد المطورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

و/شطب تم مح   25105155، وفى تارٌخ    23003حسن احمد ٌوسف دمحم الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105155، وفى تارٌخ    21660رٌم صالح الدٌن دمحم الشحات عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105155فى تارٌخ ، و   31431عماد عبد المنعم حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    36423زٌنب الششتاوى احمد مطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    16365ٌده برلم : عبد الحلٌم عطٌه دمحم فرج عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 11

 السجل  وفاه التجار الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    34623حنان دمحم عبد الفتاح مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    32545حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مرفت احمد سلٌمان    - 25

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    25010ابراهٌم ٌحى عفٌفى مزروع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    35032 احمد سامى حسن الفالحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105152، وفى تارٌخ    26346ولٌد السٌد السٌد ابو العماٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لتجاره نهائٌااعتزاله ا

تم    25105152، وفى تارٌخ    10022بسٌونى دمحم مسعود بسٌونى النوٌهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    30624دمحم عبد الحمٌد دمحم الشهاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    31636حسن مصطفى حسن حٌدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151خ ، وفى تارٌ   32225عصام السٌد متولى شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    12112عابر دمحم اسماعٌل هجرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    16004امٌر سعٌد دمحم خفاجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 اعتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    25322مسعد دمحم محمود هنٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    25322لم : سعد دمحم محمود هنٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    21134عبد هللا العزب شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    13055جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم الكرٌدى احمد دمحم عبده  ،  تا   - 33

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    20564جوزٌف سامى للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    20564اروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جوزٌف سامى فارس سٌد   - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    34322عصام السٌد عبد الغنً لردٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105111، وفى تارٌخ    6165ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم السجاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105110، وفى تارٌخ    31561صالح ٌوسف طه عبد الحمٌد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    24514عبٌر جوده السٌد الشوربجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25105110، وفى تارٌخ    13620عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    6352علً اسماعٌل السٌد الدسولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    32552ابراهٌم سٌد احمد فتح حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    13251سكٌنه عبدالواحد عبدالرحمن عبٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105110، وفى تارٌخ    30110سبك لٌده برلم : هانى عمر بٌومى غرٌب  ،  تاجر فرد  ،     - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    11232دمحم عبدالغفار عبدالمادر عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    23055متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سهٌر متولى السٌد   - 46

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105125، وفى تارٌخ    26101عبد العاطى ابراهٌم عبد العاطى عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 ٌامحو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائ

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    30205السٌد عبد المادر ابراهٌم الجسطٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

سجل  تم محو/شطب ال   25105125، وفى تارٌخ    0016دمحم دمحم دمحم مصطفى رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    30125حمدى دمحم عبد هللا عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    2226دمحم كرٌم عبدالعظٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    10241محمود معاذ سعد الجداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    11223اكرم عبد الحلٌم عبدالعاطى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    15131فؤاد ابراهٌم الششتاوى ابو الغٌط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    31115بك لٌده برلم : ناجى السٌد داود البنا  ،  تاجر فرد  ،  س   - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    3222كرٌم عبدالعظٌم دمحم الملٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    21112ابراهٌم دمحم الشامى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم السٌد    - 52

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل بموجب طلب تاشٌر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25105122، وفى تارٌخ    32255ملكه فرحات محمود ابراهٌم فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌامحو/

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    13162وائل عادل احمد زٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    13162مصنع حلوٌات زٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    2235وائل سعٌد دمحم الحسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    36050سمٌر لتجاره المالبس الجاهزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    12621عبد الرحمن ابراهٌم دمحم الزامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    30522سبك لٌده برلم : شحاته احمد شحاته خضر  ،  تاجر فرد  ،     - 64

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    35023امٌر بسٌونى ابراهٌم المبالوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105126، وفى تارٌخ    31056لمواد الغذائٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : نصٌر لتعبئه وتغلٌف ا   - 66

 محو/شطب السجل  اعتتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    32541مبروكه ٌحى حموده النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    32642دمحم انور البسٌونى الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    25116احمد دمحم دمحم ابو العطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 زاله التجاره نهائٌااعت

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    31232فوزٌه سالم احمد رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 اعتزاله التجاره نهائٌا

حو/شطب تم م   25105126، وفى تارٌخ    24456احمد عبد العزٌز شولى مطاوع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105126، وفى تارٌخ    35013عبد العزٌز فتوح عبد العزٌز ابو زٌاده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    31122ٌده برلم : ابورمٌله لتجاره وتوزٌع البوٌات ومشتماتها  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 23

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    15155اسماعٌل عبدالعلٌم عبدالمجٌد السباعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    10342ٌم عبد النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : منى جمال  عبد العظ   - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    23213السٌد ابراهٌم المغربى علم الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 هائٌاالسجل  اعتزاله التجاره ن

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    36151هند عوض عبدالعزٌز سماطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105121، وفى تارٌخ    31551دمحم عبد المنعم عبد العزٌز منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا محو/شطب

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    35213مرزوق عترٌس مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 اعتزاله التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   25105121، وفى تارٌخ    25241سمٌره على عباس حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    24645السٌد الدمحمى احمد محمود زٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    31224احمد دمحم احمد احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    30115طه حسٌن ابراهٌم صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    13054 محمود دمحم دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25105120، وفى تارٌخ    32554عبد الشهٌد فوزى عبد الشهٌد شماخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    4225فرد  ،  سبك لٌده برلم : هشام علً دمحم الشنوانً  ،  تاجر    - 16

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    34006ولٌد جابر دمحم المغربً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اعتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال   25105151وفً تارٌخ ،   35405احمد عاطف عبد المادر عبد المطلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   16326جر فرد ،، سبك لٌده برلم حسٌن ابراهٌم حسٌن ابو بٌه  تا -  2

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   22216دمحم دمحم امٌن على زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   25555.555ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   25105151وفً تارٌخ ،   31161محمود عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   14453 محمود ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سهٌر دمحم -  5

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف تم تعدٌل رأس   25105151وفً تارٌخ ،   34161احمد دمحم سٌد احمد دراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   36525دمحم احمد فتوح السباعى عمار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   30142د السباعى عبد الوهاب هندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احم -  1

 جنٌه   1255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25105154وفً تارٌخ ،   36033حنان جاد عبداللطٌف شلش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105155وفً تارٌخ ،   30514احمد دمحم احمد عمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   32152ائل صبرى نصر الدٌن بغده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم و -  11

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

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  25105155وفً تارٌخ ،   14422باسم عالء ابراهٌم بطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105156وفً تارٌخ ،   36522ابراهٌم عبد الحمٌد الرفاعى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   15060السٌد دمحم دمحم احمد ابوشادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156تارٌخ ، وفً   15060مكتب ابوشادى لتاجٌر السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   22655اٌمان نبٌه عبد العظٌم الفرماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   1642صالح موسً علً ابو عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   30646ولٌد سعد ابراهٌم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   30252دمحم شعبان عبد الغفار شبل شوٌته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   35555.555ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   11133عماد حمدى محمود ابولاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   21144برلم  شولى حامد ابراهٌم المصاص  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  21

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   30551نشات السٌد عبد الواحد شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   31125رضا ابو الٌزٌد فهمى لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   25421لٌده برلم عبٌر على دمحم الزٌات  تاجر فرد ،، سبك  -  24

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   2545ٌحٌى على ابو الٌزٌد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   155555.555لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25105111وفً تارٌخ ،   10142عزه دمحم عبده جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111وفً تارٌخ ،   12223برلم احمد سمٌر دمحم الرشٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  22

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   31613وائل ابراهٌم احمد ابراهٌم ملٌحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   32124نور الدٌن حسن عبد العزٌز الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   65555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111وفً تارٌخ ،   23531رد ،، سبك لٌده برلم رضا دمحم ابراهٌم الفرخ  تاجر ف -  35

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   20455دمحم عبد الحمٌد محفوظ شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105110وفً تارٌخ ،   20320تامر احمد السٌد ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25105125وفً تارٌخ ،   34102بك لٌده برلم العشرى فروت  تاجر فرد ،، س -  33

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105125وفً تارٌخ ،   33345مصطفى حسن مصطفى ناجى عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51555.555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   2662دمحم عبدالفتاح ابو عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   35512فرد ،، سبك لٌده برلم تمٌم عبد الفتاح السٌد صمر  تاجر  -  36

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   30242دمحم سالم السٌد لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   21112ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم الشامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105125وفً تارٌخ ،   32426ز حامد شلٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد فتحى عبد العزٌ -  30

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رأس  تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ ،   21165مصطفى جابر مصطفى الطنطاوى حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105126وفً تارٌخ ،   26533النجار لتجاره االعالف والسناكس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105126وفً تارٌخ ،   4511دمحم احمد دمحم عبدالمعز عموش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   25203احمد السٌد خلٌل ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   14626اشرف السٌد سالم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 ه جنٌ  555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   35452فتحى دمحم دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25105121وفً تارٌخ ،   12633دمحم عباده احمد زلط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   0256دمحم زٌن العابدٌن علً ابو العنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال   25105121وفً تارٌخ ،   30146سامى عبد اللطٌف بسٌونى الكومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال   25105121وفً تارٌخ ،   13611ابراهٌم زٌن العابدٌن على ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

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

تم تعدٌل رأس المال   25105121وفً تارٌخ ،   30253مصطفى بسٌونى مصطفى ابو عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105120وفً تارٌخ ،   21566رٌاض دمحم سلٌمان رٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   30255لم تهانى احمد العٌسوى علم الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  52

 جنٌه   555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  21650شعٌب لتجاره عدد االالت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله برج االمراء شارع االمٌره فاٌزه من شارع المدٌرٌه بملن// ماجده صالح السٌد شحاته 

 اول طنطا 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25105151وفً تارٌخ  30222صٌدلٌه د/ علٌاء احمد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لطور  --الـتأشٌر:   ، خلف المحكمه امام التامٌن الصحى بملن// احمد ابراهٌم دمحم غنٌم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  10526احمد عبد هللا ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

مركز المحله الكبرى بملن// على عادل دمحم  --مٌت اللٌث هاشم  -اسامه رمضان غازى  شارع 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 --على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12363دمحم المطب اسماعٌل الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 --ونشاطه مزرعه ارانب  -ز طنطا بملن// عبد الجواد دمحم احمد مرك --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبرا النمله 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  32150دمحم على على العزب جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 زفتى  --وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى العشره بملن// سامح على على جمال الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  32150ى العزب جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على عل -  6

 --زفتى ونشاطه تجاره خرده  --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كوبرى العشره  بملن// سامح على على جمال الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  30226سبك لٌده برلم    عماد عبد الحلٌم دمحم احمد نافع ، تاجر فرد ،   -  2

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الحلٌم دمحم احمد نافع  --الـتأشٌر:   ، منشاه الكردى 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105151وفً تارٌخ  12363دمحم المطب اسماعٌل الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  --مركز طنطا بملن// عبد الجواد دمحم احمد  --الـتأشٌر:   ، شبرا النمله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12363دمحم المطب اسماعٌل الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 --ونشاطه مصنع اكٌاس بالستٌن  --الجواد دمحم احمد مركز طنطا بملن / عبد  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شبرا النمله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  22132محمود دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  --مركز سمنود بملن// امل واٌمن وضٌاء وٌاسر دمحم سلٌمان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله محله زٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  33215عبد الفتاح دمحم سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // عبدالفتاح دمحم سلٌمان منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154فً تارٌخ و 12555ثناء عبدالنبى ابوزٌد شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بملن // ثناء عبدالنبى ابوزٌد شحاته --مركز زفتى  -مٌت الرخا  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه ابو حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  31523صفاء هوارى عبد الفتاح لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن // دمحم فتحى دمحم السٌد شرٌف--مركز لطور  -أشٌر:   ، تعدل الى العتوه المبلٌه الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  35626عبد المادر دمحم عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 هٌم حمادالـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن / دمحم عبدالمادر ابرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  35626عبد المادر دمحم عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  14422باسم عالء ابراهٌم بطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 --مركز السنطه بملن// عاطف شحاته ابراهٌم بطه  --لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مسهله ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  35452زٌنب دمحم مسعد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -بنفس العنوان  -زام الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن // دمحم سعد دمحم الرفاعى ع

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105156وفً تارٌخ  33334الشمفى ووتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن // تهانى فهٌم عطا هللا--طنطا -امتداد شارع النادى  33افتتاح فرع بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  21511،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ابراهٌم السٌد الكاتب ، تاجر فرد  -  10

بملن // كمال  --مركزلطور  -وعنوانه دماط  -دجاجه  35555الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مزرعه دواجن بموه 

 الدٌن صالح عبدالعزٌز الجزار



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  30234سبك لٌده برلم    العربى للنجاره المٌكانٌكٌه ، تاجر فرد ،   -  25

 بملن // منصوره عوض حمٌده عوض--م طنطا  -الـتأشٌر:   ، دفره 

 33تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105156وفً تارٌخ  33334الشمفى ووتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن // تهانى فهٌم عطا هللا--طنطا  -امتداد ش النادى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  30235دمحم ابو الٌزٌد عبد هللا ابو جاموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز لطور بملن// غرام عبد الهادى عثمان فرج  --وصف الـتأشٌر:   ، بورٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  36150ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابو شادى احمد البحٌر -  23

 بملن // تامر ابو شادى احمد البحٌرى --م طنطا  -وصف الـتأشٌر:   ، خرسٌت 

 تم تعدٌل العنوان , 25105156وفً تارٌخ  36150مصطفى ابو شادى احمد البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

بملن // تامر ابو --م طنطا  -بناحٌه خرسٌت  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة لطع غٌار وزٌوت سٌارات 

 شادى احمد البحٌرى

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  30233دمحم حسن ذكً عبد الجواد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  --مركز زفتى بملن// دمحم شولى السٌد السكرى  --، نهطاى   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  30232رشاد عبدالرؤف عبدالحمٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن //  عبدالرؤف عبدالحمٌد حماد--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، شبراملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105156وفً تارٌخ  30232غانم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غانم دٌاب  -  22

 --مركز السنطه بملن// سلٌمان غانم دٌاب غانم دمحم  --، بلكٌم 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 25105156وفً تارٌخ  30235بسمه احمد السٌد الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد العزٌز الكوهى  --الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  21511دمحم دمحم ابراهٌم السٌد الكاتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 --ح عبد العزٌز الجزار مركز لطور بملن// كمال الدٌن صال --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  30236احمد سعٌد منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن // دمحم عماد دمحم كساب--السنطه  -الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  30241موزه سعد منصور الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن // موزه سعد منصور الزمزمى --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  21526احمد دمحم عبد الرحمن دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 غاء المحل الرئٌسى االخر ونشاطه مطعم وتجهٌز وطهى ماكوالتوصف الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  30231سعاد دمحم عبد العاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم عبد العاطى الشنشورى  --وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  13042دٌنا دمحم حسن الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله ابراج الخلفاء الراشدٌن امام طرٌك المناه السادسه بملن// عمرو مصطفى امٌن نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  30245فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد شعبان حسن احمد ، تاجر -  35

 بملن // احمد السٌد رمضان السٌد--طنطا  -درب الهٌاكله  -شارع الخان 15الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25105152وفً تارٌخ  36150البحٌرى لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

بملن // تامر ابو شادى احمد --مركز طنطا  -بناحٌه خرسٌت  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه بٌع مستلزمات رخام 

 البحٌرى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  11133عماد حمدى محمود ابولاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن // عماد حمدى محمود ابو لاسم--م المحله الكبرى -المنطره طرٌك الراهبٌن -، تعدل الى محله ابو على الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  30244فوزى ابو الفتوح ابراهٌم شعله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 //  رضا على عبدالجواد غالىبملن --مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، السمالوٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105152وفً تارٌخ  21325دمحم احمد دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 بملن // احمد دمحم احمد زٌدان --م المحله الكبرى  -محله حسن  -، تعدل الى عزبه ابو خمٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  30243الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صفاء حامد عبدالرحمن -  45

 بملن // رضا ابراهٌم العترٌس--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، الضبابشه 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105152وفً تارٌخ  30230هانى سعٌد عبدالعزٌز نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن // ابراهٌم دمحم ابراهٌم بٌومى--لطور  -المزلمان  -الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  30231هبه دمحم ابراهٌم عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 دهللا ابو عرببملن // عبدهللا عطٌه عب--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، محله مسٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  30246طلعت عبدهللا مسعود نجم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن // محمود عبدالفتاح على نجم--لطور  -لطور المحطه  -الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  30245لٌده برلم    نجالء شولى عبدالوهاب عماره ، تاجر فرد ،  سبك  -  44

 بملن // اشرف مصطفى على الشافعى--مركز زفتى  -وصف الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  30242احمد حسن سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن // حسن عبدالممصود النعناعى--طنطا  -سناره  شارع ترعه6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  21504دمحم دمحم السٌد احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

ملن // ٌاسر دمحم ب -المحله الكبرى  -ش المعهد الدٌنى طرٌك الجابرٌه -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش صبرى ٌونس من ش الكنٌسى 

 السٌد احمد شتا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  21504دمحم دمحم السٌد احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن // دمحم السٌد احمد شتا -المحله الكبرى  -الوراله  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش عاصى الشٌخ نصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  30241لٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحٌى عبدالع -  41

 بملن // عبدالرحمن ٌحٌى عبدالعلٌم سالم--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، كفر عصام 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25105151وفً تارٌخ  21504دمحم دمحم السٌد احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 بملن // دمحم السٌد احمد شتا--المحله الكبرى  -الوراله  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش عاصى الشٌخ نصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  14532اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن // جالل ابراهٌم ابراهٌم شرٌف--محله الكبرى م ال -الـتأشٌر:   ، عٌاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  14532اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

بملن  -لمحله الكبرى ا -محله البرج -ش الحرٌه  32بناحٌه  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة لطع غٌار سٌارات 

 // دمحم كمال عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  30242دمحم سالم السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن // فاطمه كرم سعد على شهود -مركز السنطه  -، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  25421فرد ،  سبك لٌده برلم     عبٌر على دمحم الزٌات ، تاجر -  53

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن// عبدالمعطى حسن عبدالمعطى الشرلاوى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  14532اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

بملن // جالل --مركز المحله الكبرى  -بناحٌه عٌاش  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة وتصنٌع مراتب اسفنج 

 ابراهٌم ابراهٌم شرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  22233هدى الدسولى احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن // دمحم دمحم عبدالغنى ابو عمر -المحله الكبرى  -ش سكه زفتى امام وابور النور  0:   ، عمار رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  22233هدى الدسولى احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن // دمحم دمحم عبدالغنى ابو عمر--المحله الكبرى  -سكه زفتى امام وابور النورشارع  0الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

ونشاطه استٌراد  -ن // سمٌر دمحم الشناوى هالل بمل--طنطا  -)ا( حسن رضوان  23وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه منطمه 

 وتصدٌر وتجارة الحاصالت الزراعٌه والصناعات الغذائٌه ومواد البناء واالدوٌه وتورٌدات المستلزمات الطبٌه واالدوٌه

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105115وفً تارٌخ  30252فؤاد السٌد طلبه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن // رضا السٌد طلبه فرج--مركز لطور  -منشاه العٌارى -الـتأشٌر:   ، عزبه رشدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11244السعٌد محمود السعٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

بملن // دمحم محمود السعٌد --مركز لطور  -بناحٌه سمال  -عٌهالـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة محاصٌل زرا

 الحمار

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن // سمٌر دمحم الشناوى هالل--طنطا  -)ا( حسن رضوان  23وصف الـتأشٌر:   ، منطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11244السعٌد محمود السعٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن // دمحم محمود السعٌد الحمار --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11244السعٌد محمود السعٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

بملن // محمود السعٌد --م لطور  -بناحٌه سمال  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه 

 الحمار

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105115وفً تارٌخ  30240سماح ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن // خالد فتحى عبدالجواد داود--طنطا  -شارع توت عنخ امون  50الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  30251عبدالوهاب دمحم ابو العزم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  ابو العزم فاٌد بملن // ابو العزم دمحم--مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، شنره البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30256نجفه ابراهٌم محمود النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 كفر الزٌات --الـتأشٌر:   ، طرٌك كفر المحروق بجوار محطه مٌاه حسٌبه بملن// عواطف احمد على الشرازلى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  30255علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تهانى احمد العٌسوى  -  66

  --مركز طنطا بملن// رضا دمحم صبحى عبد العلٌم شلبى  --وصف الـتأشٌر:   ، سبطاس 

ٌل العنوان , تم تعد 25105111وفً تارٌخ  30252حازم ٌسرى بسٌونى الشركسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  --مركز لطور بملن// وفاء عبد الهادى احمد مهنا  --وصف الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30261مكتب الناٌم لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  --عبد المجٌد ابو العٌنٌن  مركز كفر الزٌات بملن// سحر عالم --الـتأشٌر:   ، النحارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30254ٌاسر فتوح ٌوسف ابو رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 --مركز سمنود بملن// فتوح ٌوسف ابو رجب  --الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  21552    سناء جالل محمود وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  25

 طنطا  --شارع االزهر بملن// تامر دمحم السعٌد الطنطاوى  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم سعٌد الطنطاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  30253مصطفى بسٌونى مصطفى ابو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مركز لطور بملن// بسٌونى مصطفى خلٌفه ابو عٌد  --ف الـتأشٌر:   ، الشٌن وص

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30265دمحم سعد محمود زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 سمنود  --الـتأشٌر:   ، تمسٌم البرعى شارع ٌونس بملن// محمود سعد محمود زغلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  12223احمد سمٌر دمحم الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  --مركز المحله الكبرى بملن// احمد مسعد حسٌن  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30251م    حمدى سعٌد بسٌونى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  24

 --مركز لطور بملن// سعٌد بسٌونى حسن عماره  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  30250كٌرلس ٌوسف كمال اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 طنطا  --كفره السجن بملن// سمٌر سلٌمان كٌرلس الوردانى  -صطفى كامل شارع م 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  21552سناء جالل محمود وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 -طنطا  -تامر دمحم السعٌد الطنطاوى  شارع االزهر بملن// -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع دمحم سعٌد الطنطاوى 

  --ونشاطه تركٌبات كهربائٌة ودش 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105110وفً تارٌخ  30264دمحم دمحم ابراهٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  طنطا  --شارع الناصر من شارع محب بملن// احمد دمحم رافت  26، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  30261مصطفى اسامه دمحم مصطفى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مركز لطور بملن// اسامه دمحم مصطفى الشناوى  --وصف الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110تارٌخ وفً  30260السٌد متولى السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 --مركز طنطا بملن// متولى السٌد هالل  --الـتأشٌر:   ، محله روح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  30265رجب دمحم احمد رماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 --ٌد سعد دمحم السٌد مركز لطور بملن// السع --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  30263دمحم عبد المحسن ابراهٌم ابو شرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --مركز طنطا بملن// وفاء عبد العزٌز السٌد المجاعص  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  30262فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد فاٌز صدٌك دمحم الدخاخنى ، تاجر -  12

 --مركز طنطا بملن// فاٌز صدٌك دمحم الدخاخنى  --وصف الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25105110وفً تارٌخ  30266عبد الهادى دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 طنطا  --طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعى  بملن// اٌماندى دمحم فاروق  -الدور التاسع  -الـتأشٌر:   ، برج الخطٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105110وفً تارٌخ  30262السٌد حسن السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  --بملن// سامٌه ابراهٌم حسٌن  مركز كفر الزٌات --، منشاه الكردى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105110وفً تارٌخ  30225دمحم احمد دمحم الندٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 المحله الكبرى  --شارع محمود حبٌب المنشٌه الجدٌده بملن// احمد دمحم الندٌم  0، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  30221اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الرٌحانى للمماوالت ، ت -  16

 السنطه  --شارع دمحم الشباسً من شارع الجمهورٌه بملن// اٌمن خلٌفه العوضى خلٌفه  1، 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30215فاطمه دمحم عبد اللطٌف الشوبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 طنطا  --شارع احمد توفٌك من ترعه سناره بملن// ٌسرٌه عبد هللا عبد الرحٌم  12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  30130مى رضا دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  --السنطه بملن// احمد فرج دمحم النبراوى  مركز --، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30226ماهر زغلول محى الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 طنطا  --شارع حسن رضوان بملن// زغلول محى حسٌن الحلو  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30221رد ،  سبك لٌده برلم    عاٌده كمال رمضان ابراهٌم ، تاجر ف -  05

 طنطا --الـتأشٌر:   ، شارع السٌد عبد اللطٌف من شارع الجٌش بملن// الوحده المحلٌه 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  2662دمحم عبدالفتاح ابو عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم عبد الفتاح ابو عماره 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  30214على خفاجى فتحى عبد الممصود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 --د خفاجى مركز السنطه بملن// خفاجى فتحى عبد الممصو --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30224شاهٌن لبٌع لطع غاٌر الموتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

  --مركز السنطه بملن// اسماعٌل السٌد محمود رجب  --كفر سالم النحال  -وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30215شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد عبده محمود ابو  -  04

 بسٌون  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحراٌرى بملن// زٌن العابدٌن احمد النشرتى 

العنوان , تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  30213مكتب فاضل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 كفر الزٌات --وصف الـتأشٌر:   ، شارع احمد البنا من النجارٌن بملن// احمد ابراهٌم عبد السالم عبد الرؤف 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30225حنان الشودافى احمد اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 زفتى -لح بملن // ورثه خٌري ابو زٌد احمد الشرلاوى شارع العزب صا 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30220احمد سمٌر رٌاض مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 طنطا  --شارع جمال التطاوى بملن// جمال عبد الغفار سعد  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  2662ره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الفتاح ابو عما -  01

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم عبد الفتاح ابو عماره 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 25105125وفً تارٌخ  30211فتحى دمحم السٌد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

  --مركز طنطا بملن// محمود دمحم السٌد مسلم  --، الرجدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30212اٌمان دمحم العزب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 نطا ط --شارع مصطفى الحوتى من مصطفى كامل بملن// عماد وعادل فارس عزٌز  64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  30222ولٌد عز الدٌن عبد العزٌز احمد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المحله الكبرى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع البحر تماطع شارع البهلوان بملن// ابراهٌم سمٌر رمضان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30223فرد ،  سبك لٌده برلم    غاده دمحم مصطفى المٌط ، تاجر  -  152

 --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم مصطفى عبد العال  --الـتأشٌر:   ، شبرا بابل 

نوان , تم تعدٌل الع 25105125وفً تارٌخ  30222مكتب المطورى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم حمدى عبد الحمٌد المطورى  --وصف الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30205صابر السٌد دمحم النهطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 --بد المجٌد النهطاوى مركز زفتى بملن// اٌمان عاطف ع --الـتأشٌر:   ، السمالوٌه 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  15146دمحم نزٌه عبدالمحسن جبر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم نزٌه عبد المحسن جبر اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30216ر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق ابراهٌم عبد السالم بالل ، تاج -  156

 --مركز كفر الزٌات بملن// نفٌسه على نجا  --وصف الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30210ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 طنطا --السلخانه بملن// السٌده سعٌد عبد هللا  -شارع محمود جمعه  15ـتأشٌر:   ، عمار رلم وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  11162اسالم دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 طنطا  --شارع عمر بن الخطاب بملن// لٌلى احمد ٌوسف رمضان  11، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30211رامى جمال عبد السالم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد دمحم فرج كركور  --أشٌر:   ، كفر الهواشم وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  32142حامد منصور دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ثان طنطا --// عصام احمد دمحم سعد الشناوى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله بجوار لاعه السعد متفرع من شارع الجالء بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30201هوٌدا عدلى عبد الممصود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الممصود عدلى عبد الممصود رمضان  --وصف الـتأشٌر:   ، لسطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  30242السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سالم -  112

 -بنفس العنوان  --، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم سالم السٌد لاسم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30202معرض البرماوى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  --مركز لطور بملن// دمحم عبد العزٌز البرماوى  --وصف الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30200دمحم فرج دمحم الدواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --السٌد احمد البرشلى  مركز زفتى بملن// وائل دمحم --الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  --مركز لطور بملن// مصطفى عبد السالم حبلص  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30203رلم    اٌهاب مصطفى دمحم ابو عجٌزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  116

 طنطا  --طه الحكٌم بملن// صبحى عبد العزٌز عبد الحمٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، حاره ابو العز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهبم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

ونشاطه مخزن لتجاره العطور  -مركز لطور بملن// مصطفى عبد السالم حبلص  --:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / دماط الـتأشٌر

-- 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهبم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --ونشاطه / مخزن لتجاره العطور  -مركز لطور بملن// ابراهٌم محمود شاهٌن  --حٌه / دماط الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30206لناوى السٌد احمد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 --مركز لطور بملن// سامٌه احمد كامل العطار  -الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105122وفً تارٌخ  30155رانٌا دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 زفتى --، شارع دندش بملن// حمدى عبد هللا مصطفى حجاب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122 وفً تارٌخ 30155مصطفى دمحم سعٌد ابراهٌم الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --مركز السنطه بملن// دمحم سعٌد ابراهٌم الشال  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30202ابراهٌم احمد عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --بملن// احمد عبده خلٌل  مركز المحله الكبرى --الـتأشٌر:   ، بشبٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30156معوض دمحم ٌوسف حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 --مركز السنطه بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى  --الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  32255جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد درهان ، تا -  124

مركز المحله الكبرى بملن// دمحم عبد الحمٌد السٌد  --شارع ابو عبٌده بن الجراح  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عٌاش 

 --درهان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30151م    مكتب المنٌاوى للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  125

 --مركز لطور بملن// ٌحٌى على ابراهٌم المنٌاوى  -عطفه ابو جندى  -الـتأشٌر:   ، عزبه ناروز 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30151المنٌاوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 --مركز لطور بملن// ٌحٌى على ابراهٌم المنٌاوى  -عطفه ابو جندى  -الـتأشٌر:   ، عزبه ناروز وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30154العزب دمحم العزب السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  --دمحم العزب السنٌتى  مركز زفتى بملن// دمحم العزب --الـتأشٌر:   ، كفر الزٌتون 

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  30152دمحم خالد عبد الرحمن على عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 زفتى  --شارع المغربل امام مدرسه السالم بملن// خالد عبد الرحمن على عبد المنعم  14, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  21112السٌد ابراهٌم دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم  -  120

 --والتاشٌر بجعله الٌـــــوجــــد  2511/2/12فى  4220وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30205ٌده برلم    بالل على حسن ابو على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  135

 --مركز لطور بملن// عٌد على حسن ابو على  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  30204هٌثم فوزى عبد الفتاح احمد الشورٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 طنطا --شارع فلسطٌن بملن// عبد الفتاح فوزى عبد الفتاح الشوربجى  0تأشٌر:   ، العنوان , وصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30201فاٌزه احمد محمود الكرابٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لطور  --لكرابٌجى وصف الـتأشٌر:   ، لطور المحطه شارع المدارس بملن// محمود ابو زٌد محمود ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم محمود شاهٌن  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30150عصمت دمحم دمحم حسن خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 --مركز لطور بملن// مصطفى عشرى عبد الكرٌم عشرى  --الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30112دمحم نبٌه سلٌم سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30113ٌاسر جابر عبد السالم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 --مركز كفر الزٌات بملن// فاطمه ابراهٌم عبد هللا النجار  --الـتأشٌر:   ، كفر شماخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30151هه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشرلاوى للخضروات والفاك -  132

 --مركز السنطه بملن// احمد عبد المنعم احمد الشرلاوى  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر لرطام 

عدٌل العنوان , تم ت 25105125وفً تارٌخ  30114سامح عبد هللا سٌد احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 --مركز سمنود بملن// سمٌر عبد هللا سٌد احمد عٌسى  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30121محمود دمحم حافظ محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

  --حافظ محمود حسٌن مركز السنطه بملن// دمحم  --وصف الـتأشٌر:   ، الجمٌزه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30123ابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز لطور بملن// السٌد ابراهٌم السٌد منصور  --وصف الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30115برلم     طه حسٌن ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  141

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد حسٌن عز العشماوى  --الـتأشٌر:   ، ابو الغر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30122صفاء احمد مبرون الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

  --مركز كفر الزٌات بملن// حسام فرج اسماعٌل مشعل  --وه الحصه الـتأشٌر:   ، اك

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  10605تامر عبد الرؤف محمود البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 --رؤف محمود البتانونى مركز المحله الكبرى بملن// عبد ال --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الجابرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30116السٌد سعٌد ابراهٌم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 السنطه  --الجمهورٌه بملن// سعٌد ابراهٌم دمحم فرج  -الـتأشٌر:   ، البوسته الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30125تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لطٌفه عبد المادر دمحم الزمر ،  -  145

  --دمحم ابراهٌم احمد الهمشرى  -جابر  -على  -السٌد -مركز لطور بملن/ اٌمن  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125ً تارٌخ وف 30152حاتم لمر الدوله بندارى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 --مركز طنطا بملن// مرسى مصطفى حسٌن  --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  30111نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 طنطا  --د اللطٌف بملن// سوزان محمود ابراهٌم شارع السٌد عب 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30115هانم على دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 --مركز لطور بملن// عواطف رجب ابراهٌم جواد  --الـتأشٌر:   ، كوم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30112م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبد هللا دمحم احمد سلٌ -  140

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع دمحم سلٌم بملن// دمحم سامى عبد المنعم الغزالى 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105125وفً تارٌخ  30352دمحم عبد الرحمن احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 -محلٌن بمحافظه االسكندرٌه  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع خاللد بن الولٌد 

 --ونشاطه بٌع اسمان مملحه  -- 14،  12منتزه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125خ وفً تارٌ 30111دمحم فتحى على السٌد المر عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  --مركز زفتى بملن// عمرو عادل عبد الفتاح الششتاوى  --وصف الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  30110دمحم زكى عبده ابو فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 --بملن// زكى عٌد زكى ابو فرج مركز طنطا  --الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30132تامر عالء الدٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 --مركز كفر الزٌات بملن// عالء الدٌن نبٌه متولى الشرلاوى  --الـتأشٌر:   ، دلبشان 

تم تعدٌل العنوان  25105126وفً تارٌخ  15615لحلٌم عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم عبدالرازق عبدا -  154

 -طنطا  --, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شارع سامى شامله بملن// ابراهٌم نبٌه عبد المجٌد العٌارى 

 --العسكرٌه ونشاطه مصنع تطرٌز ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30125تامر محمود دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 طنطا  --شارع الحوتى من مصطفى كامل بملن// مرفت عبد الرحٌم دمحم  65الـتأشٌر:   ، 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 ,  25105126وفً تارٌخ  22123بك لٌده برلم    دمحم محمود عبد النبى فرج جاب هللا ، تاجر فرد ،  س -  156

 --مركز طنطا بملن// مركز شباب خرسٌت  --وصف الـتأشٌر:   ، خرسٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  30124نهى محمود عبد المنعم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

  --مركز طنطا بملن// عماد احمد عبد المنعم سالمه  -- وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  30122نرٌمن اشرف طلعت عبد الغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 طنطا--شارع مسجد الصفا حى النزهه الغفران بملن// اشرف طلعت عبد الغنى  14العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30145دمحم مجدى ابو الٌزٌد الهٌتمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم عبد هللا دمحم مشعل  --الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  30135    عبد المنعم الحسانٌن بدر دمحم الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  165

 --مركز السنطه بملن// صابر حسنٌن بدر الزناتى  --وصف الـتأشٌر:   ، المنشاه الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  30134احمد نبٌل دمحم البٌومى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 طنطا  --شارع الوفاء طرٌك االستاد بملن// احمد دمحم عبد السمٌع ٌوسف  5،  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  25661محمود دمحم اسماعٌل عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 طنطا --و شلٌب شارع الماضى بملن// رافت محمود حامد اب 13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30136عزت السعٌد رجب ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، اول طرٌك كفر الشٌخ الجدٌد امام معرض الخٌال للسٌارات بملن// احمد دمحم لطفى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105126وفً تارٌخ  30121اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سامى دمحم ختعم ، ت -  164

 طنطا  --االستاد بملن// جمال الدٌن دمحم الصادق ختعم  -، شارع ختعم من شارع دمحم جابر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30141ابراهٌم احمد ابراهٌم علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --مركز المحله الكبرى بملن// على فرج على ابو الخٌر  --الـتأشٌر:   ، السجاعٌه 

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  30142عبد البالى عبد المجٌد عبد البالى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد المجٌد عبد البالى الدٌب  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر حشاد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  30131دنٌا فوزى صبحى السٌد على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع المحله الكبرى بملن// مدحت عبد المنعم عاشور البهى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30132سمٌره رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم زتونه جانبٌه المرشى بملن// محمود السٌد دمحم عبد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  22123ده برلم    دمحم محمود عبد النبى فرج جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  160

 -مكتبه  -ونشاطه  -مركز طنطا بملن// مركز شباب خرسٌت  --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / خرسٌت 

م تعدٌل العنوان , ت 25105126وفً تارٌخ  30133ملكه فرحات محمود ابراهٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم احمد دمحم برغوث  --وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30135امانى على محمود منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --على دمحم دنٌا  مركز زفتى بملن // على --الـتأشٌر:   ، شبراملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30126محمود دمحم حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --مركز المحله الكبرى بملن// رضا حامد احمد السٌد خلٌل  --الـتأشٌر:   ، طنباره 

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  15615فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم دمحم عبد الرازق عبد الحلٌم عنبر ، تاجر -  123

 طنطا  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع سامى شامله بملن// ابراهٌم نبٌه عبد المجٌد العٌارى 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل  تم 25105126وفً تارٌخ  15615ابراهٌم دمحم عبد الرازق عبد الحلٌم عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 -طنطا  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع الكورنٌشبجوار المزلمان بملن// احمد فتحى عبده كشن 

 --ونشاطه مكتب تورٌدات منسوجات ومالبس جاهزه وٌونى فورم 

تم تعدٌل العنوان  25105126تارٌخ وفً  30120منه هللا على عطٌه عبد الحمٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 زفتى  --شارع البحر بجوار كافترٌا الباشا بملن// دمحم عبد الرازق دمحم عبد الرازق  12, وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  30131مصنع اشرف الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 طنطا --العجٌزى بملن// عادل مسعد عبد الرازق سلٌمان الزٌات  -شارع عبد الحمٌد علوان  31، عمار رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  31125عماد دمحم فاروق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

ونشاطه تجاره سٌرامٌن ومواد البناء  -فاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع ال

 --واالدوات الصحٌه 

تم  25105122وفً تارٌخ  31125معارض عماد سلٌمان لتجارة السٌرامٌن ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

ونشاطه تجاره  -حٌه / شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بنا

 --سٌرامٌن ومواد البناء واالدوات الصحٌه 

وفً  31125معارض عماد سلٌمان لتجاره السٌرامٌن واالدوات الصحٌه ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

ٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأش 25105122تارٌخ 

 --ونشاطه تجاره سٌرامٌن ومواد البناء واالدوات الصحٌه  -اسعد 

وفً  31125معارض عماد سلٌمان لتجاره السٌرامٌن ومواد البناء واالدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 طنطا  --تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد  25105122تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30202دمحم مكرم عبٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 اول طنطا --تهانى سعد مصطفى عصفور  شارع دمحم عبده عماره البترول بملن// 13الـتأشٌر:   ، تعدٌل بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30141نجاح جمال نجاح عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 --مركز طنطا بملن// دمحم شولى على الشاعر  --الـتأشٌر:   ، اخناواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30140ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الودود دمحم دمحم جعفر ، تاج -  113

 طنطا  --الدور االرضى بملن// احمد دمحم ابراهٌم متولى  -الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد برج مور بالزا 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105122وفً تارٌخ  30143دمحم رجب احمد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --مركز المحله الكبرى بملن // مبروكه عبد المجٌد طلبه  --الـتأشٌر:   ، طرٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30142شٌماء سعد سوٌلم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 --عبد الرازق سوٌلم مركز السنطه بملن// سعد سوٌلم  --الـتأشٌر:   ، المرشٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30155صٌدلٌه د/ احمد بهاء الدٌن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 --مركز كفر الزٌات بملن// بهاء الدٌن زكى احمد سعد زاٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر اخشا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30144جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحاب زٌن الدٌن السٌد حجازى ، تا -  112

 --مركز طنطا بملن// زٌن الدٌن السٌد حجازى بموش  --وصف الـتأشٌر:   ، شمرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30146اشرف عزت دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز لطور بملن // احمد محمود عبد الغفار العشرى  --:   ، دماط الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30152احمد دمحم ابراهٌم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 --مركز طنطا بملن// عبد الحمٌد سٌد احمد عبد الداٌم  --الـتأشٌر:   ، اخناواى 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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  25105122وفً تارٌخ  30102حسٌن ابراهٌم الدسولى انور ابراهٌم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / ورثه دمحم احمد جبر وهم ) احمد وناجى وفاطمه دمحم احمد جبر ( ونهى وعزه 

 --ابراهٌم شرف دمحم جبر وستهم بسٌونى على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  21441هدى عطٌه خلٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن // دمحم عبد الصمد عبد الصمد احمد عموش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  30145دمحم محمود طلبه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 طنطا --لحافه بملن// محمود منتصر دمحم العجمى  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الصفا الغفران 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  30151حماد حمد هللا عبد العظٌم ابو دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 --مركز زفتى بملن // حمد هللا عبد العظٌم الزغبى  --شٌر:   ، حانوت وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  4024محمود عزت مصطفى دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 المحله الكبرى  --شارع السحٌمى بملن// دمحم على سعدون  13وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30152اسماء دمحم عماره الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 --مركز طنطا بملن// اسامه دمحم السٌد ابو ضبٌه  --الـتأشٌر:   ، كنٌسه دمشٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30161لم    دمحم دمحم ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  106

 --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد دمحم ابراهٌم حجازى  --الـتأشٌر:   ، كفر دٌما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30150دالٌا رمضان عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 -مركز المحله الكبرى بملن// ابراهٌم ابراهٌم عبده ابراهٌم  --السراج  الـتأشٌر:   ، مٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  10142عزه دمحم عبده جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 --ٌد فته ، تعدٌل العنوان بجعله شارع فته من الصواف بندر زفتى بملن// صابر توفٌك الس

تم  25105121وفً تارٌخ  30151السمالوى لتجاره لطع غٌار واكسسوارات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 --مركز طنطا بملن// ماهر فتوح عبد السالم رزٌك  --تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30154،  سبك لٌده برلم     دمحم اسماعٌل حسن عٌسى ، تاجر فرد -  255

 --مركز زفتً بملن// اسماعٌل حسن عٌسى  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  10142عزه دمحم عبده جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 --العنوان بجعله شارع  فته من الصواف بندر زفتى بملن// صابر توفٌك السٌد فته ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30155ابراهٌم دمحم ابو زٌد سعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 -ت مركز لطور بملن// دمحم دمحم عطٌه سعدا --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  30160هبه جوهرى السٌد حدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 --مركز طنطا بملن// خالد الجوهرى على الزواوى  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30156عماد عبد المالن فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 طنطا  -شارع على الفمى بملن// مجدى صبحى كامل موسى  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  30165السعٌد دمحم عبد المنعم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --مركز طنطا بملن// رضا دمحم لطب ابو غلك  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  30161سامح فرج البسطوٌسى دٌغم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 --مركز سمنود بملن// ضٌاء فرج البسطوٌسى دٌغم  --الـتأشٌر:   ، محله زٌاد 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  30162جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن حسن ابراهٌم عبده ، تا -  252

 --مركز لطور بملن// عٌد حسن ابراهٌم عبده  --الـتأشٌر:   ، كفر ابو جندى 

,  تم تعدٌل العنوان 25105120وفً تارٌخ  30166توحه عبد المنعم هاشم سلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 -كفر الزٌات  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع السٌد عبد الكرٌم بملن// امٌنه احمد سالم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  30163دمحم ابراهٌم دمحم الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 --اهٌم الحلوجى مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم ابر --الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  30164طه حسٌن ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد حسٌن عز العشماوى  --الـتأشٌر:   ، ابو الغر 

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  30165لٌده برلم    الهامى عبد العزٌز عبد السمٌع شعبان ، تاجر فرد ،  سبك  -  211

 --مركز زفتى بملن// الهامى عبد العزٌز عبد السمٌع شعبان --, وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الرخا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  32251رد ،  سبك لٌده برلم   على ابو العال عبد المادر ابو العال ، تاجر ف -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط خدمات ما بعد الطباعه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  30525اٌمان السعٌد السٌد باز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ئه وتغلٌف وتوزٌع المواد الغذائٌة واللحوم المجمدهاضافه نشاط تعب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  3431فاطمه ابراهٌم عبدالجواد شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره موبلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  13133  جمٌل فاروق دمحم العماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  4

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب لتجاره وتورٌد االوناش العلوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  0413دمحم عبدالمعطً دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 صالت زراعٌه وتوكٌالت تجارٌهتعدٌل النشاط بجعله تصدٌر حا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  22216دمحم دمحم امٌن على زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105154ٌخ وفً تار 22132محمود دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع بالط

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105154وفً تارٌخ  35626عبد المادر دمحم عبد المادر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع تجمٌع لمامه وانتاج سماد عضوى وكومبست

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  5205مختار عبدالسمٌع بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده -  0

 التأشٌر:  اضافه نشاط مبرد البان

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  0450عباس اسماعٌل على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

بجعله تصدٌر حاصالت زراعٌه ومواد ومنتجات غذائٌه ومنسوجات ومفروشات ومالبس جاهزه والمنتجات  التأشٌر:  تعدٌل النشاط

 والمشغوالت الٌدوٌه والمعدنٌه والخشبٌه والزجاجٌه بجمٌع انواعها



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل النشاط25105155وفً تارٌخ  36232عبٌر سٌد احمد سٌد احمد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ثالجه خضروات وتجمٌد اللحوم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105155وفً تارٌخ  14422باسم عالء ابراهٌم بطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  32152لٌده برلم    وائل صبرى نصر الدٌن بغده ، تاجر فرد ،  سبك -  13

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع وتوكٌالت تجارٌه وتعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه الى النشاط االصلً

شاط , تم تعدٌل الن25105156وفً تارٌخ  1263عبد الرحمن عبد الرازق دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تصدٌر حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , 25105156وفً تارٌخ  1263عبدالرحمن عبدالرازق دمحم المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تصدٌر حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  13042   دٌنا دمحم حسن الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 اضافه نشاط رفع المخلفات وتدوٌرها وتصنٌعها الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105152وفً تارٌخ  30635المغربى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 سٌارات وتورٌد رمل وسن ومواد بناء والغاء ما دون ذلن تعدل الى مكتب مماوالت تشغٌل

تم تعدٌل النشاط , 25105151وفً تارٌخ  30253مصطفى بسٌونى مصطفى ابو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تجاره ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151فً تارٌخ و 2545ٌحٌى على ابو الٌزٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 تعدل الى مصنع تمطٌع وتشطٌب رخام وجرانٌت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  30411عنتر عنتر سٌد احمد زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب تشغٌل سٌارات نمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  33215 سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الفتاح دمحم -  21

 التأشٌر:  تعدل الى مزرعه وتسمٌن مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105115وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

استٌراد وتصدٌر وتجارة الحاصالت الزراعٌه والصناعات الغذائٌه ومواد البناء واالدوٌه وتورٌدات المستلزمات التأشٌر:  تعدل الى 

 الطبٌه واالدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105111وفً تارٌخ  33262مٌرفت سمٌر حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 بس جاهزهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105111وفً تارٌخ  12223احمد سمٌر دمحم الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره مالبس جاهزه

عدٌل النشاط , تم ت25105110وفً تارٌخ  15616عصام عبد العزٌز شرٌف ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تورٌدات ادوات كهربائٌة مستلزمات المستشفٌات وادوات كتابٌه وادوات نظافه وحداٌد وبوٌات 

 وبطارٌات وكاوتش وادوات صحٌه

عدٌل النشاط , تم ت25105110وفً تارٌخ  25561ساره هانى السٌد عبد المجٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

وصف التأشٌر:  اضافه نشاط عرض مصنفات سمعٌه وبصرٌه عن طرٌك الكمبٌوتر فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 25105125وفً تارٌخ  33345مصطفى حسن مصطفى ناجى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 النشاط بجعله بمالهوصف التأشٌر:  تعدٌل 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه 25105125وفً تارٌخ  34102العشرى فروت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الى النشاط االصلى 10والمجموعه  6من المجموعه  36نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125وفً تارٌخ  33511سبك لٌده برلم   محمود عبدالفتاح دمحم الخولى ، تاجر فرد ،   -  20

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع مخصبات وبذور واسمده زراعٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  1311عالء حامد عبد العزٌز عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

والتصدٌر مواد غذائٌه وحاصالت  --10والمجموعه  6من المجموعه  36عدٌل النشاط بجعله االستٌراد ماعدا الفمره التأشٌر:  ت

زراعٌه والتورٌدات مواد البناء ومواد التشطٌبات وادوات كهربائٌة وادوات صحٌه وشبكات الصرف وشبكات المٌاه ومماوالت 

 حكومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125وفً تارٌخ  30266ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الهادى دمحم احمد لاسم ، تاج -  31

 التأشٌر:  اضافه نشاط خدمات نمل بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه الى النشاط االصلى

وصف  تم تعدٌل النشاط ,25105126وفً تارٌخ  4511دمحم احمد دمحم عبدالمعز عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 --10والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ماعدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105126وفً تارٌخ  2504عزه حسٌنً رزق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

وتورٌدات ابر و مواكٌن وماكٌنات  --10والمجموعه  6 من المجموعه 36تعدٌل النشاط بجعله مكتب االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 نسٌج

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105126وفً تارٌخ  22221هٌثم دمحم محمود دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105122وفً تارٌخ  14626برلم   اشرف السٌد سالم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  35

 وتصدٌر اثاث منزلى ومكتبى --10والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

لنشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ا25105122وفً تارٌخ  35453دمحم محمود دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط بجعله تمشٌر وفرز وغربله وتعبئه سودانى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105122وفً تارٌخ  35536نبٌه غباشى دمحم غباشى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  30146بسٌونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى عبد اللطٌف  -  31

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت

تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  13611ابراهٌم زٌن العابدٌن على ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 دٌل النشاط بجعله مكتب تورٌد مخلفات اخشاب والغاء مادون ذلنوصف التأشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  12633دمحم عباده احمد زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 صالت زراعٌه ومواد غذائٌةوتصدٌر حا --10والمجموعه  6من المجموعه  36تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  0256دمحم زٌن العابدٌن علً ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب تورٌد مخلفات اخشاب والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105120وفً تارٌخ  11215لٌده برلم    دمحم احمد امام ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك -  42

 تعدٌل النشاط بجعله بٌع اجهزه محمول والغاء مادون ذلن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  30234العربى للنجاره المٌكانٌكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  14532اٌمن عبدهللا عبدهللا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110تارٌخ وفً  30266عبد الهادى دمحم احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  30224شاهٌن لبٌع لطع غاٌر الموتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105122وفً تارٌخ  30155رانٌا دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30155مصطفى دمحم سعٌد ابراهٌم الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30152حاتم لمر الدوله بندارى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  30135عبد المنعم الحسانٌن بدر دمحم الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126رٌخ وفً تا 30134احمد نبٌل دمحم البٌومى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25105121وفً تارٌخ  30151السمالوى لتجاره لطع غٌار واكسسوارات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  30162حسن حسن ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  12363دمحم المطب اسماعٌل الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152ً تارٌخ وف 30245نجالء شولى عبدالوهاب عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  30242احمد حسن سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  30254ٌاسر فتوح ٌوسف ابو رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30151مكتب المنٌاوى للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25105122ٌوفً تارٌخ  30151المنٌاوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30154العزب دمحم العزب السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع25105125وفً تارٌخ  30116السٌد سعٌد ابراهٌم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30142شٌماء سعد سوٌلم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25105122وفً تارٌخ  30155صٌدلٌه د/ احمد بهاء الدٌن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30161دمحم دمحم ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف25105120وفً تارٌخ  30163دمحم ابراهٌم دمحم الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105156وفً تارٌخ  33334الشمفى ووتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  30241ٌحٌى عبدالعلٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  30261كتب الناٌم لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30215دمحم سعٌد عبده محمود ابو شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30206لناوى السٌد احمد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30111نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  30124محمود عبد المنعم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نهى  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  30122نرٌمن اشرف طلعت عبد الغنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  30145 مجدى ابو الٌزٌد الهٌتمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30154دمحم اسماعٌل حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  30242م السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سال -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  30251عبدالوهاب دمحم ابو العزم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  30256مود النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجفه ابراهٌم مح -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30202معرض البرماوى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30200لدواس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرج دمحم ا -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30130د ،  سبك لٌده برلم   مى رضا دمحم سلٌمان ، تاجر فر -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30145دمحم محمود طلبه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30151،  سبك لٌده برلم   حماد حمد هللا عبد العظٌم ابو دٌاب ، تاجر فرد  -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  30236احمد سعٌد منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  30245  احمد شعبان حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  30264دمحم دمحم ابراهٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125ارٌخ وفً ت 30223غاده دمحم مصطفى المٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30201فاٌزه احمد محمود الكرابٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  21524طارق ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  30120منه هللا على عطٌه عبد الحمٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25105126وفً تارٌخ  30131مصنع اشرف الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  30165السعٌد دمحم عبد المنعم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25105115وفً تارٌخ  30252فؤاد السٌد طلبه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105110وفً تارٌخ  30261مصطفى اسامه دمحم مصطفى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع25105110وفً تارٌخ  30260السٌد متولى السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  30216طارق ابراهٌم عبد السالم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  30112دمحم نبٌه سلٌم سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105126وفً تارٌخ  30133ملكه فرحات محمود ابراهٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 , وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك25105126وفً تارٌخ  30135امانى على محمود منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  31125معارض عماد سلٌمان لتجاره السٌرامٌن ومواد البناء واالدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25105122

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  32150دمحم على على العزب جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  30235دمحم ابو الٌزٌد عبد هللا ابو جاموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  30243صفاء حامد عبدالرحمن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  30230هانى سعٌد عبدالعزٌز نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105110رٌخ وفً تا 30225دمحم احمد دمحم الندٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30221الرٌحانى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30215فاطمه دمحم عبد اللطٌف الشوبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30111دمحم فتحى على السٌد المر عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع25105125وفً تارٌخ  30110دمحم زكى عبده ابو فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30132تامر عالء الدٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك25105120وفً تارٌخ  30164طه حسٌن ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  30165الهامى عبد العزٌز عبد السمٌع شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة , تم تعدٌل نوع ال25105115وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  30265دمحم سعد محمود زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30205بالل على حسن ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30151الشرلاوى للخضروات والفاكهه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30141ابراهٌم احمد ابراهٌم علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  30142عبد البالى عبد المجٌد عبد البالى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30155ابراهٌم دمحم ابو زٌد سعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  30226عماد عبد الحلٌم دمحم احمد نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  30231هبه دمحم ابراهٌم عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  30246طلعت عبدهللا مسعود نجم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  21552سناء جالل محمود وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30213مكتب فاضل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30202ابراهٌم احمد عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30156وض دمحم ٌوسف حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مع -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30125لطٌفه عبد المادر دمحم الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30143د المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رجب احم -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30150دالٌا رمضان عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  30166 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   توحه عبد المنعم هاشم سلٌم دمحم -  10

 وصف التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  36150مصطفى ابو شادى احمد البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  30262ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد حسن السٌد دمحم ، تاج -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30226ماهر زغلول محى الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30221لٌده برلم    عاٌده كمال رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30203اٌهاب مصطفى دمحم ابو عجٌزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30115لم   هانم على دمحم ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30125تامر محمود دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  22123   دمحم محمود عبد النبى فرج جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30152اسماء دمحم عماره الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  30240سماح ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  30255تهانى احمد العٌسوى علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  30252حازم ٌسرى بسٌونى الشركسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  30214على خفاجى فتحى عبد الممصود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  30201 هوٌدا عدلى عبد الممصود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  153

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30112جمال عبد هللا دمحم احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30144 رحاب زٌن الدٌن السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  30146اشرف عزت دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122ٌخ وفً تار 30152احمد دمحم ابراهٌم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  30241موزه سعد منصور الزمزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  22233هدى الدسولى احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  30250كٌرلس ٌوسف كمال اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  30222مكتب المطورى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105122وفً تارٌخ  30204هٌثم فوزى عبد الفتاح احمد الشورٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30150عصمت دمحم دمحم حسن خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30126محمود دمحم حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  15615ابراهٌم دمحم عبد الرازق عبد الحلٌم عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  30156عماد عبد المالن فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156خ وفً تارٌ 30231سعاد دمحم عبد العاطى الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  30265رجب دمحم احمد رماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105125ارٌخ وفً ت 30222ولٌد عز الدٌن عبد العزٌز احمد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30205صابر السٌد دمحم النهطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30113ٌاسر جابر عبد السالم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  30131دنٌا فوزى صبحى السٌد على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30132سمٌره رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  30222صٌدلٌه د/ علٌاء احمد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعد25105156ٌوفً تارٌخ  30232غانم دٌاب غانم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  30235بسمه احمد السٌد الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25105111وفً تارٌخ  30251حمدى سعٌد بسٌونى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30211فتحى دمحم السٌد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30212اٌمان دمحم العزب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  30210ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30114سامح عبد هللا سٌد احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30121محمود دمحم حافظ محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25105125وفً تارٌخ  30123ابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  30160هبه جوهرى السٌد حدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  30244فوزى ابو الفتوح ابراهٌم شعله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  11244السعٌد محمود السعٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  30253مصطفى بسٌونى مصطفى ابو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 أشٌر: خاص, وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  30211رامى جمال عبد السالم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105122وفً تارٌخ  30152دمحم خالد عبد الرحمن على عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30136عزت السعٌد رجب ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30141نجاح جمال نجاح عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  30140دمحم عبد الودود دمحم دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  30233دمحم حسن ذكً عبد الجواد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 لتأشٌر: خاصوصف ا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  30232رشاد عبدالرؤف عبدالحمٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  30262احمد فاٌز صدٌك دمحم الدخاخنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  30225حنان الشودافى احمد اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30220احمد سمٌر رٌاض مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  30115طه حسٌن ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  30122صفاء احمد مبرون الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  30121دمحم سامى دمحم ختعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  30161سامح فرج البسطوٌسى دٌغم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مكتب المصرٌه لتجاره وتورٌد االوناش  13133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 العلوٌه  

 الى: الرومانى لتجاره السٌارات   22265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الٌــــوجــــــد   0413تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: المصرٌه لاللبان   5205الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم25105155،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: ابو رٌه لالستٌراد والتصدٌر   30321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  5

 ستٌراد والتصدٌر  الى: النٌل المصرٌه لال 30321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: مكه لتجاره الورق   22566تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  2



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: سلسبٌل لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت  32152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  1

 الت تجارٌه وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌة  وتجاره وتوزٌع وتوكٌ

 الى: مكتب الٌارا للرحالت   25415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  0

 الى: مكتب الفردوس للتصدٌر   0450تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: عبدالرحمن عبدالرازق دمحم المكاوى   1263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: عبدالرحمن عبدالرازق دمحم المكاوى   1263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: ال ٌوجد   33215م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25105151،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: االلصى لتشغٌل سٌارات النمل   30411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  14

 نع الوالء للرخام والجرانٌت  الى: مص 2545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الحٌله للكرتون   31064تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: كنارٌه للرحالت   30553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: مؤسسه لمار التجارٌة   30544تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: مؤسسه الماسم للمماوالت العامه   30266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  10

 الى: المصطفى للبماله   33345رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب25105125،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: جود الند لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه   22565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  21

 ت االخشاب  الى: مكتب الهدى لتورٌد مخلفا 13611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: سعدون لالعالف   32352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: المصطفى لمطع غٌار التون تون   2112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مكتب طٌبه لتورٌد مخلفات االخشاب   0256أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25105121،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: الٌــــوجـــــد   30146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  26

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    34152دمحم حموده الحسٌنى عبٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105154خ ، وفى تارٌ   34152دمحم حموده الحسٌنى عبٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    30516كمال السعداوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    22310ك لٌدها برلم : عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سب   - 4

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    22310عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    14141امر دمحم ٌوسف ضحوه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ت   - 6

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    2244دمحم حسٌن عباس حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌاالسجل  فض 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  25105125وفً تارٌخ   ، 13006حمدى لطفى عبدالرازق سالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555.555الها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 رأس  25105125وفً تارٌخ   ، 13006حمدى لطفى عبدالرازق سالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

 25105156وفً تارٌخ  21652ٌونى ترافٌل للسٌاحه  السعٌد دمحم متولى طه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

أ شارع الحلو مع الشرٌف بملن// احمد 12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الدور االرضى عمار رلم 

 طنطا --ى الخطٌب دمحم متول

 25105156وفً تارٌخ  21652ٌونى ترافٌل للسٌاحه  السعٌد دمحم متولى طه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

شارع مكرم  20بالدور الثالث بعد االرضى بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى شمه رلم 

 -مدٌنه نصر  -عبٌد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

حمدى لطفى عبدالرازق سالم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط خدمات نظافه لٌصبح النشاط  خدمات موانى ومطارات  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125رٌخ وفً تا 13006وشحن وتفرٌغ وادارة ترولىوخدمات نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

حمدى لطفى عبدالرازق سالم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط خدمات نظافه لٌصبح النشاط  خدمات موانى ومطارات  -  2

شاط , وصف تم تعدٌل الن25105125وفً تارٌخ  13006وشحن وتفرٌغ وادارة ترولىوخدمات نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ولٌد السٌد ابراهٌم عبد العال السباعى وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركه بجعله تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت ،   -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  31536سبك لٌدها برلم   

بد العال السباعى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركه بجعله تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت ،  ولٌد السٌد ابراهٌم ع -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  31536سبك لٌدها برلم   

بجعله تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت ،  ولٌد السٌد ابراهٌم عبد العال السباعى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  31536سبك لٌدها برلم   

ولٌد السٌد ابراهٌم عبد العال السباعى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه بجعله تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت ،   -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  31536سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105125وفً تارٌخ  13006ٌدها برلم   حمدى لطفى عبدالرازق سالم وشرٌكه ، سبك ل -  1

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25105121وفً تارٌخ  31536ولٌد السٌد ابراهٌم عبد العال السباعى وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25105121وفً تارٌخ  31536م عبد العال السباعى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   ولٌد السٌد ابراهٌ -  3

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ولٌد السٌد ابراهٌم عبد  31536اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  25105121،  فى تارٌخ :   -  1

 العال السباعى وشرٌكٌه

الى: ولٌد السٌد ابراهٌم عبد  31536شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  2

 العال السباعى وشرٌكٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 اص  األشخ   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

حمدى لطفى عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى اختصاصات مدٌر الشركه ان له حك الصرف  -  1

 13006برلم       25105125واالٌداع وااللتراض من البنون ، تارٌخ : 

اف الى اختصاصات مدٌر الشركه ان له حك الصرف حمدى لطفى عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌض -  2

 13006برلم       25105125واالٌداع وااللتراض من البنون ، تارٌخ : 

خرج من عضوٌه الشركه / سمٌر العزب على ربٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن  متخارج واستلم كافه حموله تجاه الشركه  -  3

 16201برلم       25105122وتخالص ، تارٌخ : 

دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن المتضامنٌن حك االداره  -  4

والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وغٌر الحكومٌه والمط

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وتجدٌد 

 31536برلم       25105121: المروض باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل ، تارٌخ 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن المتضامنٌن حك االداره  -  5

ومٌه والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحك

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وتجدٌد 

 31536برلم       25105121افه صور التعامل ، تارٌخ : المروض باسم الشركه ولمصلحتها وك

دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن المتضامنٌن حك االداره  -  6

ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغرا

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وتجدٌد 

 31536برلم       25105121باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل ، تارٌخ :  المروض

دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعلها للشرٌكٌن المتضامنٌن حك االداره  -  2

امل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى التع

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

تراض والرهن وتجدٌد واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االل

 31536برلم       25105121المروض باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها  -  1

رهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وال

ولصالحها وكذلن له الحك بالتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه للنفس والغٌر والتوكٌل لصالح البنون وللغٌر وله 

لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

 31536برلم       25105121وتسدٌد كافه السندات االولٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها  -  0

على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه  وكذلن له حك التولٌع

ولصالحها وكذلن له الحك بالتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه للنفس والغٌر والتوكٌل لصالح البنون وللغٌر وله 

ٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحد

 31536برلم       25105121وتسدٌد كافه السندات االولٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

ن اغراضها دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضم -  15

وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه 

ولصالحها وكذلن له الحك بالتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه للنفس والغٌر والتوكٌل لصالح البنون وللغٌر وله 

زل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الحك فى تعٌٌن وع

 31536برلم       25105121وتسدٌد كافه السندات االولٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

مصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون وال -  11

وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه 

ن وللغٌر وله ولصالحها وكذلن له الحك بالتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعه للنفس والغٌر والتوكٌل لصالح البنو

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 31536برلم       25105121وتسدٌد كافه السندات االولٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌ -  12

 31536برلم       25105121وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

بالنمد او باالجل دمحم عبده السٌد معبد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه  -  13

 31536برلم       25105121وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل  -  14

 31536برلم       25105121ض ماذكر ، تارٌخ : وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بع



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبده السٌد معبد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل  -  15

 31536برلم       25105121وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 142برلم       25105151، تارٌخ :  4422  2512/1/12ابراهٌم السٌد ابراهٌم السرنجاوي  سارى حتى   -  1

 142برلم       25105151، تارٌخ :  4421  2522/1/12ابراهٌم السٌد ابراهٌم السرنجاوي  سارى حتى   -  2
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 1525برلم       25105154، تارٌخ :  4511  2522/51/21د عبد الرحمن الماضً  سارى حتىملكه احم -  2

 21065برلم       25105154، تارٌخ :  4552  2524/51/12دمحم حسن حسن عوض  سارى حتى  -  1

 5015برلم       25105154، تارٌخ :  4510  2524/56/52دمحم عبدالمادر عبدالكرٌم الفمى  سارى حتى -  0

 10235برلم       25105154، تارٌخ :  4512  2524/1/12بهجت الدمحمى احمد ابو طالب  سارى حتى   -  15

 14422برلم       25105155، تارٌخ :  4535  2522/2/0باسم عالء ابراهٌم بطه  سارى حتى   -  11

 21402برلم       25105155، تارٌخ :  4541  2524/6/22سعٌد لطب سعٌد فاٌد  سارى حتى   -  12

 25415برلم       25105155، تارٌخ :  4531  2524/3/10رنا محمود ماهر عبد الوهاب  سارى حتى   -  13
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 12224برلم       25105155، تارٌخ :  4545  2521/12/12شرف لتجارة لطع غٌار الجرارات  سارى حتى   -  15



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105155، تارٌخ :  4545  2521/12/12شرف لتجاره لطع غٌار الجرارات والسٌارات  سارى حتى   -  16

12224 

 12224برلم       25105155، تارٌخ :  4545  2521/12/12ابراهٌم عبدالسمٌع الششتاوى شرف  سارى حتى   -  12

 16163برلم       25105155، تارٌخ :  4532  2523/3/3دمحم دمحم عبد العزٌز السٌد احمد سلٌمان  سارى حتى   -  11
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