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عن ورشه  149664برلم  21191111، لٌد فى  121110111،   الهامى صابح موسى الدماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  1

 االستاد ملن السٌد عبداللطٌؾ شبل رضوان -ش الوفاء  -الومٌتال ، بجهة : طنطا 

عن مصنع منظفات  149687برلم  21191113، لٌد فى  121110111شرٌن احمد حسن مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مشال بملن احمد حسن مجاهد صناعٌه ومعطر جو ، بجهة :

عن تجاره  149675برلم  21191112، لٌد فى  121110111ماجد امٌن جرجاوى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 العجٌزى بملن ابوبكر محمود على عمر -الزهراء-موبلٌا ، بجهة : طنطا 

برلم  21191119، لٌد فى  121110111س ماله ،  ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعال ٌوسؾ الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأ -  4

 عن مكتب دٌكورات وتشطٌبات ، بجهة : طنطا ش سعٌد تماطع محب ملن سوسو عبدالرحمن اللٌثى 149745

عن  149771برلم  21191113، لٌد فى  1111110111فارس اشرؾ سالمه محمود الدلع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 زفتى شارع الجٌش بملن اشرؾ سالمه محمود الدلع تجاره سٌارات ، بجهة :

عن مزرعه ماشٌه  149756برلم  21191111، لٌد فى  751110111رحمه دمحم سعد رمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 حالب ، بجهة : كفر االشمر ملن جمال دمحم شاهٌن

عن مكتب  149767برلم  21191113، لٌد فى  111110111نادٌه مصطفى عبدالمادر الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 رحالت داخلٌه ، بجهة : سبطاس بملن/دمحم ربٌع احمد التراس

عن  114142برلم  21191115، لٌد فى  51111110111اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم رامون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 امونمصنع بالستٌن ، بجهة : جناج بملن انور احمد دمحم ر

عن  114142برلم  21191115، لٌد فى  51111110111اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم رامون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 مصنع بالستٌن ، بجهة : جناج بملن احمد دمحم رامون ونشاطه مزرعه دواجن

عن  149834برلم  21191121ى ، لٌد ف 1111110111دمحم فتحى عبدالعزٌز الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن/ عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز باشا

عن مكتب  149858برلم  21191121، لٌد فى  111110111اٌمان ؼباشى دمحم فرج ؼباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ٌك رمضانرحالت داخلٌه ، بجهة : السنطه ش بورسعٌد بملن فاطمه احمد شف

عن ماكٌنه  149859برلم  21191121، لٌد فى  111110111موسى موسى عبدالمنعم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 تفتٌح فٌبر ، بجهة : كفر نصٌر ملن امٌنه على حسن

عن  149875برلم  21191122، لٌد فى  5111110111موسى عبدالستار السٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : كوم  6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 النجار بملن عبدالستار السٌد عٌسى

عن مزرعه  149881برلم  21191122، لٌد فى  1111110111خضره احمد دمحم ابوفاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مواشى حالبه ، بجهة : حصه اكوه ملن هالل حواش حسن موسى

عن نمل  114495برلم  21191121، لٌد فى  121110111دمحم على محمود جسرها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

الجبانه بملن/ مرفت  وتورٌدات مواد بناء وحاصالت زراعٌه ومنتجاتها وجمٌع انواع منتجات المحاجر ، بجهة : كفرالزٌات شارع

 سعٌد على حسن
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عن نمل  114495برلم  21191121، لٌد فى  121110111دمحم على محمود جسرها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

وتورٌدات مواد بناء وحاصالت زراعٌه ومنتجاتها وجمٌع انواع منتجات المحاجر ، بجهة : كفرالزٌات شارع الجٌش امتداد طرٌك 

 بملن/ ماهر دمحم صالح ونشاطه لطع ؼٌار سٌارات مستعمله كفور بلشاى

عن اداره دور  149911برلم  21191124، لٌد فى  251110111دمحم عوض منصور علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

عتماد من ترعه شارع اال 48العرض السٌنمائى فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : طنطا 

 الشٌتى بملن دمحم السٌد السٌد المالح

عن مخبز عٌش ،  149917برلم  21191127، لٌد فى  311110111اٌمان خالد على العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 بجهة : دفره ملن/سعٌد على عبده

عن مخبز عٌش ،  149917برلم  21191127ٌد فى ، ل 311110111اٌمان خالد على العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 بجهة : دفره ملن/سعٌد على عبده

عن تمدٌم  149916برلم  21191127، لٌد فى  111110111عطٌات عبدالوكٌل احمد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : نجرٌج ش المدرسه بملن عبدالوكٌل احمد الشناوى

عن ورشه  149928برلم  21191128، لٌد فى  1111110111تامر احمد محمود لنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 اثاث مكتبى ، بجهة : شنراق بملن بشٌره شولً السعٌد لنصوه

ن مطعم ، ع 149942برلم  21191128، لٌد فى  111110111على احمد احمد على ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : بنوفر بملن امنه على على الحاج

عن معرض  149965برلم  21191129، لٌد فى  111110111معرض هبه شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لتجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : المرشٌه بملن اسامه السٌد دمحم عبدالوهاب زلط

عن مصنع  149977برلم  21191131، لٌد فى  251110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالفتاح احمد دمحم زلط  ،  -  24

 خزؾ ، بجهة : الفرستك بملن دمحم جابر احمد فاٌد

عن  149316برلم  21191111، لٌد فى  1111110111عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 فوزى لطب اسماعٌل لٌده تسمٌن مواشى ، بجهة : ابٌج بملن/

عن  149316برلم  21191111، لٌد فى  1111110111عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 تسمٌن مواشى ، بجهة : ابٌج بملن/ فوزى لطب اسماعٌل لٌده ونشاطه تجاره اطارات السٌارات

عن مكتب  149671برلم  21191112، لٌد فى  1511110111رد ، رأس ماله ،  مكتب زهره للمماوالت العامه  ، تاجر ف -  27

 مماوالت عامه ، بجهة : كفر الجزٌره بملن سعد عبدالحكٌم الطنطاوى زهره

عن  149697برلم  21191113، لٌد فى  1111110111هٌثم دمحم عبدالمطلب الخضراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 حالبه ، بجهة : اكوه الحصه ملن دمحم عبدالمطلب الخضراوىمزرعه مواشى تسمٌن 

عن  149185برلم  21191117، لٌد فى  121110111ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 كفر النصارٌه بملن/حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى-محطه فرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : عزبه ٌحى

عن  149185برلم  21191117، لٌد فى  121110111ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

محطه فرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : ///كفر النصارٌه بملن حسن ابوالمحاسن ٌحى الستؽالله االستٌراد فٌماعدا 

 149185تابع لرلم  2119/7/1الزراعٌه والمواد الؽذائٌه افتتح المجموعه  والفمره من المجموعه والتصدٌر للحاصالت

عن مكتب  149716برلم  21191117، لٌد فى  111110111الدسولى السٌد السعٌد عاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مماوالت ، بجهة : محله مرحوم بملن عبدهللا حسنى ؼرابه
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عن تمدٌم  149726برلم  21191118، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   تامر احمد حسنٌن الحصرى  ، تاجر فرد -  32

 مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : نجرٌج بملن/اسامه احمد حسنٌن الحصرى

عن  149755برلم  21191111، لٌد فى  2111110111عادل دمحم عبدالمجٌد دمحم عطا شرمانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش الحاج سلٌم بملن فوزي احمد دمحم عبدالسالم56، بجهة : كفرالزٌات مماوالت هندسٌه 

عن مكتب  149747برلم  21191119، لٌد فى  111110111احمد مسعد عبدالستار عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 رحالت داخلٌه ، بجهة : طنطا ش المعاهده ابراج الرٌاض برج ب ملن دمحم محمود دمحم المدبوح

عن مماوالت  149785برلم  21191114، لٌد فى  511110111هادى ابراهٌم عبدالعزٌز سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

عامه وتسوٌك عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : محله 

 روح بملن دمحم مسعد دمحم ابوٌوسؾ

عن بماله  149791برلم  21191115، لٌد فى  311110111هام رمضان عبدالهادى عطوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ر -  36

 وتموٌن ، بجهة : شونى بملن سماح دمحم جاد عمار

عن مزرعه  149795برلم  21191115، لٌد فى  1111110111دعاء كمال دمحم ابوعجٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 تسمٌن وحالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن دمحم على سلٌمان حجازى عزام مواشى

عن تجاره  149811برلم  21191115، لٌد فى  211110111خالد سٌد احمد دمحم ؼزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

نٌن بملن/ عماد الدٌن السٌد السٌد المحاصٌل الزراعٌه والحبوب والزٌوت والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : شارع ؼزال خلؾ ام المؤم

 ؼزال

 149866برلم  21191121، لٌد فى  311110111باسم ابراهٌم عبدالرسول جوده عبدالرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ش عبداللطٌؾ مع الحلو تماطع احمد طاهر بملن دمحم مصطفى بركات 21عن ماكٌنه تمطٌع اخشاب ، بجهة : طنطا 

عن ورشه منشار  149891برلم  21191123، لٌد فى  211110111رزق عبده للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه  -  41

 خشب ، بجهة : كفر سلٌمان بملن/ سنٌه عبدالشهٌد حنٌن

عن تجاره اخشاب ،  149893برلم  21191123، لٌد فى  111110111ٌوسؾ امٌر دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ة : كفر الصارم بملن امٌر دمحم دمحم دمحمبجه

عن ماكٌنه  149919برلم  21191127، لٌد فى  111110111هوٌدا صبرى احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 طحٌن ؼالل ، بجهة : للٌب ابٌار ملن/رضا عبدالستار على خلٌل

عن تجاره فالتر  149913برلم  21191127، لٌد فى  111110111فتحى المهدى دمحم طاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مٌاه ولوازمها ، بجهة : شرشابه ملن مراد المهدى دمحم طاش

عن تجاره االلومٌتال  149927برلم  21191128، لٌد فى  121110111اٌمان سعٌد دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 اب عبدالواحد على المطاهر، بجهة : طنطا شارع الكورنٌش بملن اٌه

عن بماله ، بجهة  149933برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد عبده عطٌه ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 : سندبسط بملن مسعد ابراهٌم ٌونس

عن بٌع  149948برلم  21191129، لٌد فى  1111110111صلٌب سعد انٌس الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لوازم ورش وتوزٌع ؼازات صناعٌه ، بجهة : مشله بملن حمدى احمد على ابوالعز

عن  149979برلم  21191131، لٌد فى  511110111عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس بملن رضوان عبدالوهاب محى خمٌس
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عن تعبئه  149963برلم  21191129، لٌد فى  111110111ساره بسٌونى زٌن بسٌونى علم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 خلؾ المجلس المحلى بملن/ بسٌونى زٌن بسٌونى علم 1عمار رلم  2وتصنٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : اخناواى شمه رلم 

عن تجاره االالت  149658برلم  21191111، لٌد فى  121110111،   احمد السٌد شبل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  49

الساحه الشعبٌه بملن حسن ابراهٌم حسن -ش المحله الكبرى  2والماكٌنات ؼٌر الزراعٌه وبٌع عدد ٌدوٌه بسٌطه ، بجهة : طنطا 

 دره

عن مكتب دٌكورات  149662برلم  21191111، لٌد فى  121110111ٌحى دمحم حامد التمنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 وتشطٌبات ، بجهة : طنطا ش النحاس بملن شٌماء ابراهٌم توفٌك

عن تعبئه وتؽلٌؾ  149711برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم حسن السٌد رحومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 السكر ، بجهة : كفر الجنٌدى بملن عماد رجب عبدالعال عبدالجلٌل

 149711برلم  21191113، لٌد فى  311110111نجٌب بسٌونى شولى بسٌونى دمحم فارس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 عن مماوالت عامه ، بجهة : كفر ٌعموب ملن بسٌونى شولى فارس

عن  149731 برلم 21191118، لٌد فى  5111110111صابر مراد صابر امٌن السٌوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ، بجهة : لسطا بملن/دمحم الهادى  6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد فٌماعدا المجموعه 

 امٌن واحمد فرٌج الحصاوى

تجاره عن  149739برلم  21191119، لٌد فى  151110111شولى عبدهللا شولى السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس بملن السٌد شولى السٌد السٌسى

عن بٌع  149764برلم  21191113، لٌد فى  121110111محمود عبدهللا السٌد دمحم علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مواد ؼذائٌه ، بجهة : كفر علوان ملن/ رضوان ٌوسؾ دمحم مصطفى

عن مكتب  149773برلم  21191114، لٌد فى  31110111على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاطؾ عبدالمنعم -  56

 بملن/ فاروق احمد الشرٌؾ 3شمه  2خدمات صٌانه سٌارات ، بجهة : طنطا مساكن العمرى بلون 

عن حظٌره  149778 برلم 21191114، لٌد فى  511110111محمود حافظ عبدالبالى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مواشى ، بجهة : عزبه المنشاوى بملن/ عبدالعظٌم على على ؼنٌم

عن بماله تموٌنٌه ،  149812برلم  21191116، لٌد فى  41110111منال سعد السٌد عطاهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بجهة : بار الحمام بملن سارٌه خلٌفه محمود دمحم سٌدهم

عن مكتب  149827برلم  21191117، لٌد فى  511110111د للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ابوزٌ -  59

 مماوالت ، بجهة : تلبنت لٌصر بملن دمحم سٌد احمد حسن صبره

عن  149838برلم  21191121، لٌد فى  111110111رضا شكرى عبدالحكٌم ابونجله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : كفر ٌعموب بملن عبدالحكٌم شكرى عبدالحكٌم ابونجله مماوالت عامه

عن بماله ،  149839برلم  21191121، لٌد فى  511110111احمد رفعت جاد على بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : مٌت السودان بملن/ نفٌسه عبدالمحسن البمرى المنوفى

عن  149831برلم  21191121، لٌد فى  5111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبحى احمد دمحم احمد راضى  ،  -  62

وتصدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : مٌت حبٌش المبلٌه بملن جمال  6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد ماعدا المجموعه 

 ابراهٌم محمود دروٌش

عن  149898برلم  21191124، لٌد فى  111110111ماله ،  مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس  -  63

 شارع االمام الؽزالى بملن/السٌد ابراهٌم السٌد عسكر 42تجاره مواد ؼذائٌه جمله ولطاعى ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

برلم  21191124، لٌد فى  111110111مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه جمله ولطاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 شارع االمام الؽزالى بملن/السٌد ابراهٌم السٌد عسكر 42عن تجاره مواد ؼذائٌه جمله ولطاعى ، بجهة : طنطا  149898

عن ورشه  149923برلم  21191127، لٌد فى  5111110111كرٌم السٌد خلؾ دمحم برؼوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش دمحم عبدالممصود الشرلاوى بملن فرج دمحم فرج عطٌه 1م الومٌتال ، بجهة : كفور بلشاى عمار رل

عن ورشه نجاره  149934برلم  21191128، لٌد فى  211110111دمحم الدسولى بسٌونً تبع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 اثاث ، بجهة : دمشٌت بملن الدسولى بسٌونى دمحم تبع

عن  149931برلم  21191128، لٌد فى  1111110111، رأس ماله ،  مصطفى موسى عبدالجلٌل رجب  ، تاجر فرد  -  67

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن اٌمن حسٌن زٌن جامع

عن بماله ، بجهة :  149938برلم  21191128، لٌد فى  51110111صفاء محمود دمحم حله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 الدلجمون ملن محمود دمحم احمد فراره

عن لطع  149975برلم  21191131، لٌد فى  511110111السٌد شرٌؾ عبدالؽنى كدش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : الحداد بملن ربٌع شرٌؾ عبدالؽنى كدش

ستٌراد فٌما عن اال 149953برلم  21191129، لٌد فى  5111110111محمود احمد سعد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

وتصدٌر مستحضرات التجمٌل ، بجهة : منشاه جنزور بملن جواهر على ابراهٌم  6من المجموعه  36والفمره  19عدا المجموعه 

 زٌن الدٌن

عن مصنع كرتون  149992برلم  21191131، لٌد فى  611110111باسم دمحم حسن شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بجهة : كفر الهواشم بملن دمحم حسن دمحم شلبىفٌما عدا الطباعه ، 

عن سوبر  151118برلم  21191131، لٌد فى  251110111احمد السٌد موسى الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ماركت ، بجهة : زفتى جسر النٌل سندبسط بملن/انس السٌد شحاته

عن حضانه ، بجهة  149661برلم  21191111، لٌد فى  121110111اسماء ٌوسؾ دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 شارع الجالء بملن/دمحم مصطفى ابراهٌم الفخرانى 12: 

عن  149671برلم  21191112، لٌد فى  311110111محمود اسماعٌل على على السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 صٌؾ بملن/اسماعٌل على على السٌسىتحضٌر وبٌع مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : مسجد و

عن تجاره مواد  149673برلم  21191112، لٌد فى  5110111خالؾ للتوكٌالت التجارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ؼذائٌه ومٌاه ؼازٌه بالجمله وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : كفر الزٌات شارع الجامع السهلى بملن طرٌؾ مختار طه خالؾ

عن مزرعه  149696برلم  21191113، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالمجٌد جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  76

 مواشى تسمٌن حالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن نادٌه عبدهللا محفوظ مدكور

عن  149699 برلم 21191113، لٌد فى  5111110111دمحم عامر رافت حسٌن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره ادوٌه بٌطرٌه ولماحات  6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

بٌطرٌه واعالؾ والتصنٌع لدى الؽٌر واالسمده والمبٌدات والمخصبات الزراعٌه ومعدات مزارع الدواجن ومستلزمات االنتاج 

 ش الحلو امام كلٌه التجاره بملن عمران رافت حسٌن الحٌوانى ، بجهة : طنطا

برلم  21191117، لٌد فى  1111110111الحمد لتجاره السٌارات وتكاتن ولطع الؽٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 عن تجاره سٌارات وتكاتن ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : سنباط ملن/محمود مصطفى عبدالوهاب العشماوى 149717

برلم  21191117، لٌد فى  511110111عبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 عن اكسسوار محمول ، بجهة : شارع الجمهورٌه بملن/مجدى احمد دمحم عبدالمنعم 149718



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن مكتب هندسى  149729برلم  21191118، لٌد فى  1111110111الشوربجى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ومماوالت ، بجهة : الشوربجى مٌت الرخا بملن/ صبحى عبدالمادر دمحم الشوربجى

 149741برلم  21191119، لٌد فى  111110111احمد عبدالمطلب عبدالحمٌد محمود لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

بالطابك االرضى برج اعمال كرٌستال تاور ش عنتر بن شداد ملن  4ذج نمو 4عن تجاره مستحضرات تجمٌل ، بجهة : طنطا رلم 

 خٌرى ابراهٌم

عن مكتب نمل  149814برلم  21191116، لٌد فى  1111110111اسماعٌل خالد مرسى مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بضائع بالسٌارات وتاجٌر سٌارات ، بجهة : كفر ٌعموب ملن/ مرسى اسماعٌل مكى

عن  126558برلم  21191116، لٌد فى  511110111احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 شارع ابوسعد العجٌزى بملن نفٌسه عبدالفتاح الشٌخ 21حظٌره مواشى ، بجهة : طنطا 

عن  126558برلم  21191116لٌد فى ،  511110111احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 2117/4/18حظٌره مواشى ، بجهة : طنطا شارع الحلو بملن دمحم دمحم صبرى مسعود ونشاطه جزاره افتتح فى 

عن حظٌره  149821برلم  21191117، لٌد فى  1511110111فادٌه زهران ابوراضى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش فاروق سالمه من ش الجمهورٌه بملن فاروق دمحم فاروق سالممواشى ، بجهة : السنطه 

عن مؽسله  149841برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود بسٌونى على رمٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 سٌارات ، بجهة : بسٌون شارع المتٌت بملن/ بسٌونى على بسٌونى رمٌح

عن جالٌرى  149857برلم  21191121، لٌد فى  251110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد فتحى نصر لمر الدوله  ،  -  87

 ش سعٌد بملن مصطفى احمد فاروق محمود ابراهٌم 19تحؾ وهداٌا ، بجهة : طنطا 

عن  149894برلم  21191123، لٌد فى  211110111مصطفى تٌمور دمحم ابراهٌم سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

شارع المعتصم بملن  14ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : طنطا عمار رلم بالء ا

 نبٌل شعبان جامع المزاز

عن  149897برلم  21191124، لٌد فى  1111110111عبدالمنعم حسن السٌد حسن شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 شارع النادى بملن/حسن سلٌمان احمد داود 16دات ، بجهة : مكتب مماوالت عامه وتورٌ

عن تجاره لطع  149918برلم  21191127، لٌد فى  111110111هاشم السٌد عبده همٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 التنظٌم ملن السٌد عبده همٌس -ٌولٌو  23-ؼٌار واكسسوار السٌارات ، بجهة : بسٌون 

عن بماله ،  149936برلم  21191128، لٌد فى  21110111بدالعزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء فتحى ع -  91

 بجهة : دفره بملن دمحم ابراهبم ابراهٌم مٌره

عن مزرعه  149949برلم  21191129، لٌد فى  1111110111دمحم ابوالفضل موسى سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 : شبراملس ملن/صالح عبدالمجٌد فرج هللا مواشى ، بجهة

عن تعبئه  149972برلم  21191131، لٌد فى  121110111دمحم محمود عبدهللا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : مٌت الرخا بملن/محمود عبدهللا السٌد سلٌمان

عن لطع ؼٌار  149974برلم  21191131، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  شرٌؾ ابراهٌم شرٌؾ كدش  ، تاجر فرد  -  94

 سٌارات استعمال ، بجهة : كفر سلٌمان بملن/تاج الدٌن دمحم عبدالمجٌد العدلى

عن مكتب  149981برلم  21191131، لٌد فى  5111110111شعبان طه دمحم طه العزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

شارع الجالء لبل المدرسه الزخرفٌه  25وتجاره اعالؾ جمله ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19عدا المجموعه استٌراد فٌما

 بملن/مصطفى عطٌه المصرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن حضانه  149651برلم  21191111، لٌد فى  31110111كرٌمه جمال عبدالسالم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 ده حسن ابراهٌم داود، بجهة : كتامه ملن حما

عن  149655برلم  21191111، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم ابراهٌم لطب عموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : كفور بلشاى بملن دمحم عبدالسالم دمحم ابوزٌد

عن تجاره  149666برلم  21191112، لٌد فى  251110111تامر جرجس رزق هللا وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 امتداد سكه تال العجٌزى بملن/ جمال عبدالمعطى همام 3لطع ؼٌار تون تون وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : طنطا 

عن بماله ،  149682برلم  21191112، لٌد فى  511110111ابراهٌم صالح احمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش العنانٌه بملن جمال احمد البكرى 49ة : طنطا بجه

عن بماله ،  149711برلم  21191117، لٌد فى  111110111نورا محمود احمد ابو موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : محله منوؾ ملن ثناء احمد احمد ابو موسى

عن  149723برلم  21191117، لٌد فى  121110111اله ،  رامى طه دمحم البٌومى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس م -  111

 ورشه تصنٌع موبلٌا ، بجهة : مٌت ٌزٌد بملن/دمحم عل ٌوسؾ ابوعبٌه

عن ورشه لحام  149732برلم  21191118، لٌد فى  111110111ستٌته مملد حسن لنصوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مصطفى احمد بسٌونى، بجهة : مٌت حبٌش المبلٌه بملن/ سعٌد 

عن  149753برلم  21191119، لٌد فى  251110111حسن على شحاته عبدالعظٌم عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجاره االطارات والبطارٌات ، بجهة : الدلجمون بملن مصطفى دمحم سالم رمضان

عن  81991برلم  21191111، لٌد فى  511110111رضا الخضرى عبدالمعطى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

تجاره مبٌدات زراعٌه واسمده ورلٌه وتماوى ، بجهة : زفتى شارع رضا الخضرى من شارع الجٌش المبلى بملن/عبدهللا الخضرى 

 عهبده

 عن 81991برلم  21191111، لٌد فى  511110111رضا الخضرى عبدالمعطى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

تجاره مبٌدات زراعٌه واسمده ورلٌه وتماوى ، بجهة : زفتى شارع الجٌش المبلى بملن الخضرى عبدالمعطى عبده الستؽالله مكتب 

 81991تابع لرلم  1985/12/25استٌراد وتصدٌر افتتح 

عن بٌع فالتر  149763برلم  21191111، لٌد فى  121110111ابراهٌم دمحم ابراهٌم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش الوفاء مع الكورنٌش بملن احمد دمحم الدسولى ساعى الدٌن47والتكٌٌفات ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  149772برلم  21191113، لٌد فى  11110111عبدالمنعم ابراهٌم السٌد عفصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 د محمود بدوىموبٌلٌا ، بجهة : دمنهور الوجش بملن/ سمٌره خال

عن بماله  149787برلم  21191114، لٌد فى  51110111احمد حاتم السباعى جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 وتموٌن ، بجهة : منٌه المباشرٌن بملن/حاتم السباعى عبدالمجٌد جادهللا

عن  149792برلم  21191115، لٌد فى  51110111رباب جوده عبدالعزٌز عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : طنطا ش مكه من ش الجالء بملن عمرو فتحى طه حسٌن

عن تجاره  149816برلم  21191116، لٌد فى  211110111محسن كامل لبٌب محمود ودح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 د ٌونس بملن كامل لبٌب محمودحاره مجاه -احذٌه ، بجهة : زفتى ش فلسطٌن 

عن مكتب  149819برلم  21191116، لٌد فى  121110111عمرو النجاحى السٌد السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 خدمات نمل ، بجهة : الكرسه بملن/ النجاحى السٌد السمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن تجاره  149797برلم  21191115، لٌد فى  251110111دمحم عادل احمد على العجٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 شارع كفر عصام بملن حسنى ابوالٌزٌد الشٌخ 11لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : طنطا

عن حظٌره  149831برلم  21191121، لٌد فى  511110111اٌه السٌد العربى دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مد سٌد احمدمواشى ، بجهة : فرسٌس بملن/ دمحم اح

عن مماوالت  149849برلم  21191121، لٌد فى  1111110111عبدهللا دمحم دمحم ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 حكومٌه ، بجهة : طنطا ش طه الحكٌم حاره بهنسى بملن عبدهللا محسن عزوز الكٌالنى

عن  149849برلم  21191121، لٌد فى  1111110111له ،  للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ما E gالمصرٌه اى جى  -  115

 مماوالت حكومٌه ، بجهة : طنطا ش طه الحكٌم حاره بهنسى بملن عبدهللا محسن عزوز الكٌالنى

عن تجاره  149847برلم  21191121، لٌد فى  111110111جٌهان ناجى عبدالملن اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 : شارع على مبارن امام كنٌسه مارى جرجس بملن/ اٌلٌا خلٌل معوض مٌخائٌلمفروشات ، بجهة 

عن  149846برلم  21191121، لٌد فى  351110111احمد دمحم ابراهٌم السٌد السحار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : نهطاى ملن/ السٌد عبدالجٌد ابواللٌل

عن مكتب  149861برلم  21191121، لٌد فى  1111110111لمعطى فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا عنتر عبدا -  118

 مماوالت عامه واالستثمار العمارى ، بجهة : سنباط بملن عبدالممصود دمحم عبدالممصود جوده

عن  149883برلم  21191123، لٌد فى  251110111صٌدلٌه د/ دمحم احمد الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 صٌدلٌه ، بجهة : طنطا امتداد ش النادى طرٌك مصر اسكندرٌه السرٌع بملن صاحب الشان

عن  149689برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد احمد عبدالوهاب ملوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 دٌه بملن/ابراهٌم عبدالمنصؾ دمحم ناصؾشارع سعٌد بجوار مدرسه الزهراء االعدا 62جزاره ، بجهة : 

عن  149695برلم  21191113، لٌد فى  1111110111جمال عبدالناصر عبدالفتاح خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مزرعه مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : حصه اكوه بملن بدرٌه نعمان عبدالمجٌد موسى

عن مركز خدمه  149714برلم  21191117، لٌد فى  51110111د ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم حسن  ، تاجر فر -  122

 وصٌانه سبارات ، بجهة : لحافه شارع ابراهٌم جعٌصه بملن/جمال سعٌد دمحم بلٌح

عن  149724برلم  21191118، لٌد فى  1111110111عالء عبدالعزٌز هالل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بجهة : اكوه الحصه بملن احمد كمال على ابوعراٌس مزرعه مواشى ،

عن تحضٌر  149727برلم  21191118، لٌد فى  111110111هٌثم السعٌد دمحم صمر حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شمرؾ ملن/السعٌد دمحم صمر حبٌب

عن  149769برلم  21191113، لٌد فى  12111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رفعت ابراهٌم هاشم دمحم حماد -  125

 تصنٌع وتدخٌن وتجاره اسمان مملحه ، بجهة : كفرالنصارٌه ملن/ هشام اسماعٌل دمحم سنجر

 عن تجاره 96815برلم  21191114، لٌد فى  211110111ناصر شعبان محمود حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 شارع دمحم فرٌد بملن/نهى عبدالرحمن هٌبه 49موتوسٌكالت ، بجهة : 

عن تجاره  96815برلم  21191114، لٌد فى  211110111ناصر شعبان محمود حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

ان محمود حسنٌن بملن/شعب 118موتوسٌكالت ، بجهة : شارع العجٌزى شارع سٌدى عبدالرحمن متفرع من عطفه الدٌب رلم 

 96815وتابع لرلم  1995/2/25الستؽالله مماوالت مصنعٌه واستٌراد وتصدٌر افتتح 

عن مكتب  149784برلم  21191114، لٌد فى  511110111دمحم عبدالسالم دمحم حموده العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 سالمتاجٌر سٌارات ، بجهة : كفور بلشاى بملن/ دمحم احمد دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن تجاره  149789برلم  21191115، لٌد فى  111110111ٌاسر حماده عبدالجواد بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 شارع البشبٌشى مع شارع بن الفارض بملن/عبداالحد الصبرى باشا 2لطاعات االلومنٌوم ، بجهة : طنطا 

عن  149813برلم  21191116، لٌد فى  751110111د ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم عبدالجواد ابوالمكارم  ، تاجر فر -  131

 شارع االزهر بملن نظٌره عبدالحمٌد ابراهٌم مطٌط 7ورشه تصنٌع سلن استانلس ، بجهة : طنطا 

عن مكتب  149798برلم  21191115، لٌد فى  5111110111دمحم فؤاد فرحات عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شارع ابن الفارض بملن/ احمد  6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه استٌراد 

 حامد سعد سعد الدٌن

 149864برلم  21191121، لٌد فى  251110111ابراهٌم عبداللطٌؾ السٌد حسن البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ات مستعمله ، بجهة : ابٌج بملن/عبداللطٌؾ السٌد حسن البؽدادىعن تجاره لطع ؼٌار سٌار

عن  146313برلم  21191122، لٌد فى  5111110111دمحم عبدالمادر عبدالوارث الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

لصرؾ الصحى وتنسٌك الحدائك مماوالت عامه واعمال الصٌانه والنظافه وترمٌم وتشؽٌل المبانى واعمال الطرق واعمال المٌاه وا

 واعمال المساحٌه ، بجهة : طنطا ش دمحم الصواؾ برج تولٌب بملن الطالب

عن  146313برلم  21191122، لٌد فى  5111110111دمحم عبدالمادر عبدالوارث الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

انى واعمال الطرق واعمال المٌاه والصرؾ الصحى وتنسٌك الحدائك مماوالت عامه واعمال الصٌانه والنظافه وترمٌم وتشؽٌل المب

ش عثمان دمحم بملن هشام ابراهٌم رجب ونشاطه هداٌا وخردوات  2واعمال المساحٌه ، بجهة : محل رئٌس اخر بالعنوان طنطا 

 ومستحضرات تجمٌل

عن بماله  149887برلم  21191123، لٌد فى  51110111هانى ابراهٌم عبدالرازق عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ، بجهة : كفر شماخ بملن/ خالد جابر عبدالسالم جابر

عن دعاٌه  149939برلم  21191128، لٌد فى  251110111سامح سمٌر كمال صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

ع عمر بن عبدالعزٌز من حسان بملن فاروق عبدربه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمحالت واالنترنت ، بجهة : طنطا شار

 دمحم المطاهر

ش  1عن مطعم ، بجهة : طنطا  149951برلم  21191129، لٌد فى  5110111مطعم ختعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 منطمه االستاد بملن مسعود دمحم الصاوى ختعم -خنعم من دمحم جابر 

عن تجاره مالبس  149956برلم  21191129، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ناصر دمحم عٌد  ،  -  138

 جاهزه ، بجهة : شبراملس امام مركز الشباب بملن السٌد دمحم شحاته حماد

عن سوبر  149998برلم  21191131، لٌد فى  211110111احمد سعٌد احمد دمحم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 ركت ، بجهة : كفر ابوحمر بملن رمضان عطا احمد الصعٌدىما

عن بماله ، بجهة :  149996برلم  21191131، لٌد فى  11110111بماله عماد بدوى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عزبه طوخ بملن/بدوى بدوى بدوى جابر جابر

 151115برلم  21191131، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  شرٌؾ عبدالسالم عبدالمنعم على عبوده  ، تاجر فرد  -  141

 شارع الجالء ملن/سعاد على عبدالعزٌز رمضان 45عن تجاره هداٌا ولعب اطفال ، بجهة : كفر الزٌات عمار رلم 

االستٌراد  عن 149871برلم  21191122، لٌد فى  5111110111دمحم السعٌد عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

بطرس  73والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : طنطا  6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه 

 بملن/ طارق محمود احمد زؼلول

 149988برلم  21191131، لٌد فى  111110111دمحم ؼرٌب عالءالدٌن ابوالعنٌن عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 عن مكتب جمع لمامه ، بجهة : المرشٌه بملن دمحم فتحى عبدالمعبود عسكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن  149967برلم  21191129، لٌد فى  511110111تامر فاروق حسٌن سرور عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

حاتم البرلسى من -رٌدات عمومٌه ، بجهة : طنطا تجاره السٌارات الجدٌده والمستعمله وتجاره لطع ؼٌار السٌارات بكافه انواعها وتو

 مصطفى كامل بجوار اكادٌمٌه المستفبل بملن/نبٌل فله ابراهٌم لالده

عن  149663برلم  21191111، لٌد فى  11110111ابراهٌم انور دمحم ابراهٌم ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 زم سٌجر بملن/انور دمحم ابراهٌم ابوالعزمشارع ابوالع 4ورشه خراطه معادن ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ، بجهة  149715برلم  21191117، لٌد فى  111110111صٌدلٌه د/ طارق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 : صنادٌد ملن ادرى عبدالعزٌز محمود البرى

عن  149728برلم  21191118، لٌد فى  121110111عبدالصمد منٌر عبدالصمد الدٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 مكتب تورٌدات مواد بناء وبوٌات ، بجهة : الفرستك بملن/منٌر عبدالصمد الدٌهى

 149735برلم  21191118، لٌد فى  5111110111بسمه عبدالرحمن عبدالؽنى الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

ش ابن الفارض مع االمام الؽزالى بملن  6من المجموعه ، بجهة : طنطا عمار رلم  36مره والف 19عن االستٌراد ما عدا المجموعه 

 لملوم دمحم على ابوالعال

عن  149746برلم  21191119، لٌد فى  5111110111شرٌؾ احمد كامل مصطفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

والتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : طنطا  6مجموعه من ال 36والفمره  19االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 ش توت عنخ امون مع دمحم فرٌد ملن احمد حسٌن عبدالرحمن حسٌن 25

عن تجاره  149748برلم  21191119، لٌد فى  311110111دمحم رضا عبدالحمٌد المسلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 سحٌم بملن سامح عبدالعال العنانىخرده ، بجهة : 

عن  149788برلم  21191115، لٌد فى  2111110111دمحم عمر رمضان بدوى حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

مكتب مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه وتمدٌم الخدمات البترولٌه ونمل المٌاه العزبه والمالحه بواسطه النالالت المتخصصه وخدمه 

الزٌت الخام من موالع االنتاج واالعمال المدنٌه المكمله العمال الحفر والصٌانه ، بجهة : مٌت ٌزٌد ملن عمر رمضان بدوى نمل 

 حمٌد

عن  149811برلم  21191116، لٌد فى  51110111دمحم عبداللطٌؾ رمضان رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بملن شولى دمحم عطٌه عوض تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : مسجد وصٌؾ

برلم  21191116، لٌد فى  1111110111حامد شاكر محمود مصطفى محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 عن مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : الدلجمون بملن محروس محمود دمحم التراس 149816

عن مكتب  149835برلم  21191121، لٌد فى  111110111 مصطفى احمد دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  154

 مماوالت عامه ، بجهة : طنطا اول سكه سٌجر بملن دمحم على السٌد حسن

 149833برلم  21191121، لٌد فى  1111110111ٌاسر محمود محمود مصطفى النبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 برج الموده ش الوفاء بملن راوٌه عبدالبدٌع السٌد عبٌد -مارى ، بجهة : طنطا عن مماوالت وتورٌدات عمومٌه واستثمار ع

عن مزرعه مواشى ،  149845برلم  21191121، لٌد فى  611110111مزرعه الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بجهة : كوم النجار بملن هانم عبدالحمٌد دمحم عاشور

برلم  21191121، لٌد فى  211110111ٌد البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالوارث ناصؾ الس -  157

ملن صاحب الشان ) مصطفى عبدالوارث ناصؾ  -ش المنال  -عن تجاره لطع ؼٌار واكسسوار سٌارات ، بجهة : طنطا  149853

 السٌد البٌومى (

عن  149868برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد سمٌر السٌد متولى جاوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 ش النادى ملن فاٌزه دمحم السٌد بلحه 31سوبر ماركت ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال
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 --احب الشان ابو شدٌد من ش حسن عفٌفى  ملن ص -بجهة : طنطا 

عن  149876برلم  21191122، لٌد فى  1111110111مجدى عزت سٌد احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161
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عن  149915برلم  21191127، لٌد فى  121110111صٌدلٌه د/باسم سعٌد ابو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 رصٌدلٌه ، بجهة : طنطا حى العبور ش الترعه العرٌضه بملن حسٌن عبدهللا الشاط

عن  149943برلم  21191128، لٌد فى  111110111ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 اكسسوار محمول ، بجهة : كفر سالم النحال بمبن مصطفى دمحم مصطفى عامر
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عن  149991برلم  21191131، لٌد فى  251110111اسالم فتحى ابراهٌم اسماعٌل عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165
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عن  151112برلم  21191131، لٌد فى  51110111جالء دمحم المهدى عبدالمجٌد ضبون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ن -  166
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عن  139632برلم  21191111، لٌد فى  511110111رجب عبدهللا عبدالؽفار محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

وتابع  2116/4/3سٌارات افتتح تجاره اطارات كاوتش ، بجهة : ابٌج بملن/حسنٌن فتحى عبدالعاطى فٌاض الستؽالله لطع ؼٌار 

 139632لرلم 

عن بماله  149672برلم  21191112، لٌد فى  121110111دمحم صبحى ابراهٌم الدمنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 ، بجهة : طنطا شارع رٌاض ؼرابه خلؾ المماولون العرب بملن/احمد احمد ابراهٌم الدمنهورى

عن سوبر  149674برلم  21191112، لٌد فى  111110111د سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم بسٌونى السٌ -  171

 شارع دمحم الخلٌفه كفر عصام بملن/ دمحم فتحى عبدالحلٌم صمر 23ماركت ، بجهة : طنطا 

عن صناعه  149693برلم  21191113، لٌد فى  2111110111ٌحى صالح توفٌك حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ش العروبه من المعاهده بملن صالح توفٌك سلٌمان حسٌن 12النباتات الطبٌه والعطرٌه ، بجهة : طنطا 

عن  149712برلم  21191117، لٌد فى  5111110111دمحم ابراهٌم شورى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ن/ابراهٌم شورى عبدالسالماستٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس مل

عن مكتب  149725برلم  21191118، لٌد فى  51110111زكى اسماعٌل ابوالعال كشكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 رحالت داخلٌه ، بجهة : دمنهور الوحش بملن/على ابرالعال على كشكه

عن تجاره  149734برلم  21191118، لٌد فى  51110111نادٌه دمحم سٌد احمد تنٌتٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 االلبان ومنتجاتها ، بجهة : الدلجمون بملن/ دمحم ابراهٌم متولى شحاته
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 نهطاى بملن فوزى منصور العدلى زمام -مواشى ، بجهة : حوض المراح المبلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن بٌع  149817برلم  21191116، لٌد فى  111110111سكٌنه ابوالمعاطى على المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : شبرابٌل بملن/ عبدالفتاح احمد التلب

عن مماوالت  149822برلم  21191117، لٌد فى  121110111بٌتر عٌد فرنسٌس عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 شارع الجمل سٌجر بملن/ دمحم على عبدالحمٌد حسن 3عامه ، بجهة : طنطا 

عن مخبز بلدى  149844برلم  21191121، لٌد فى  121110111احمد ٌحى سالم الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 رفت دمحم عبدالخالك حسننصؾ الى ، بجهة : محله منوؾ بملن مٌ

عن بماله وتموٌن ،  149856برلم  21191121، لٌد فى  51110111احمد دمحم حامد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 بجهة : مٌت المخلص بملن / زٌنب دمحم عبدالمجٌد مرعى

عن  149881برلم  21191122، لٌد فى  1111110111سعٌد عبدالموى عبدهللا مسوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه ملن عبدالموى عبدهللا عبدالمجٌد مسوده

عن تصنٌع  149873برلم  21191122، لٌد فى  511110111عطا هللا عكاشه للٌعى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 بٌل عبٌد عبدالمعطى عبدهوتصدٌر منتجات خشبٌه ، بجهة : دفره بملن/ ن

عن ورشه  149888برلم  21191123، لٌد فى  311110111شرٌؾ دمحم بدٌر شراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 تصلٌح حداده ، بجهة : شبرا الٌمن بملن دمحم بدٌر السٌد شراره

 149912برلم  21191127، لٌد فى  11111.111مصطفى محمود عواد دسولى عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش اسماعٌل دردٌرى ملن محمود عواد دسولى 21عن مركز صٌانه االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه ، بجهة : كفر الزٌات 

عن  149919برلم  21191127، لٌد فى  511110111مصطفى احمد مصطفى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 بجهة : بسٌون شارع المتٌت بملن/دمحم احمد دمحم لالهمكتب مماوالت عامه ، 

عن  149925برلم  21191128، لٌد فى  121110111عبدالشفٌع نبٌل عبدالفتاح العاٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : مسهله ملن نبٌل عبدالفتاح العاٌدى

عن فراكه ارز ،  149937برلم  21191128، لٌد فى  31110111د ، رأس ماله ،  دٌنا زكى الحسٌنى رجب  ، تاجر فر -  186

 بجهة : كفر سالم النحال بملن سهٌر دمحم عبدالعزٌز سلٌمان

عن مزرعه  149951برلم  21191129، لٌد فى  511110111دمحم حسن دمحم حسن ؼلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 برما بملن حسن دمحم حسن ؼلوش -مواشى ، بجهة : عزبه لٌصر 

عن  149968برلم  21191129، لٌد فى  211110111رلٌه عبدالمنعم عبدالمنعم حسٌن فره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 تحضٌر مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شارع حسن رضوان بملن/طلعت منصور ابراهٌم المتولى

عن  149969برلم  21191129، لٌد فى  111110111بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابوالٌزٌد المتولى عبدالعزٌز -  189

 ورشه نجاره ، بجهة : مٌت حبٌش المبلٌه ملن/احمد بسٌونى مصطفى بسٌونى

عن  151112برلم  21191131، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن خٌرى دمحم السٌد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 جهة : ابوالجهور ملن/عبدالوهاب على عبدالوهاب ودمحم على عبدالوهابجزاره ، ب

عن  149537برلم  21191131، لٌد فى  111110111ضٌاء الدٌن دمحم الحنفى الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

ونشاطه  االستٌراد ماعدا تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : السنطه ش عطفه توفٌك سالمان بملن هانى صالح بكر على الملٌوبى 

 والتصدٌر 6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

عن  149537برلم  21191131، لٌد فى  111110111ضٌاء الدٌن دمحم الحنفى الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 دمحم مصطفى ونشاطه شارع السد العالى السلخانه بملن/ عادل 11تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن تجاره مواد  149653برلم  21191111، لٌد فى  511110111هبه دمحم حسنٌن ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 ؼذائٌه ، بجهة : محله منوؾ بملن/ولٌد احمد فرج الطٌار

عن  149657برلم  21191111ى ، لٌد ف 121110111عالء عٌد ابراهٌم حسٌن بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 مكتب تورٌد منتجات بالستٌن ، بجهة : الفرستك مركز بسٌون ملن باسم عٌد ابراهٌم حسٌن بركات

عن تجاره  149676برلم  21191112، لٌد فى  121110111ٌوسؾ عادل فكرى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195
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عن محل  149717برلم  21191117، لٌد فى  51110111اجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر الراعى حسٌن ابوهبل  ، ت -  197

 خٌوط ، بجهة : محله منوؾ بملن محمود بدٌع السٌد حموده

عن  149736برلم  21191118، لٌد فى  511110111احمد اباالماسم دمحم حسٌن الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ارع موافى من شارع الجمهورٌه بملن/احمد كامل عبدالرحمن زٌانكوافٌر حرٌمى ، بجهة : زفتى ش

عن  149744برلم  21191119، لٌد فى  511110111محمود ٌسن ابوالنجاه لطب منٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 اصالح وصٌانه وبٌع وتركٌب كاسٌت السٌارات ، بجهة : كفور بلشاى بملن مفرح ابراهٌم الطوخى

عن تجاره  149781برلم  21191114، لٌد فى  5111110111على عبدالمنصؾ على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس ملن/احمد رٌاض على فرج
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عن  149836برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود بسطامى سلٌمان دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش سكه سٌجر بملن السٌد على رجب 47مماوالت عامه ، بجهة : طنطا 

عن مكتبه  149854برلم  21191121، لٌد فى  51110111الء حسٌن خلٌل رامٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نج -  216
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال
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 وسلٌمان ناجى دمحم السٌد تمطٌع اكٌاس بالستٌن من روالت جاهزه ، بجهة : كفر مٌت حواى ملن/ناجى دمحم حامد

عن  149966برلم  21191129، لٌد فى  111110111سامٌه ممدوح عبدالرحمن سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مكتبه وخردوات ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه بملن سعٌد السٌد دمحم سالمه

 149957برلم  21191129، لٌد فى  1111110111اله ،  حسام دمحم فوزى عبدالممصود ابوعجٌله  ، تاجر فرد ، رأس م -  213

 عن مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن نادٌه عبدالمجٌد سٌد احمد عجٌله

عن ورشه  149976برلم  21191131، لٌد فى  511110111احمد دمحم احمد عباس الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 النٌل كفر النصارٌه  بملن سلٌمان عبدالعلٌم ابراهٌم موسىالومٌتال ، بجهة : جسر 

عن تجاره  151114برلم  21191131، لٌد فى  511110111مٌنا اشرؾ خلٌل ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 شارع حسن شبل ترعه الشٌتى بمل/جٌهان دمحم عبدالؽنى عثمان 11االجهزه المكتبٌه ، بجهة : 

عن  149692برلم  21191113، لٌد فى  111110111ٌن حلمى حسنٌن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد حسن -  216

 مكتب مماوالت وتشؽٌل سٌارات واستؽالل محاجر ، بجهة : زفتى شارع بركه السبع بملن/حسنٌن حلمى حسنٌن الشرلاوى

عن تجاره  149694برلم  21191113، لٌد فى  11110111 حنٌفه فتوح دمحم ابراهٌم مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  217

 مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : بلكٌم بملن احمد جابر على سلٌمان

عن مكتب  149668برلم  21191112، لٌد فى  1111110111عبدالرحمن رضا دمحم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ٌده بملن مهدى حامد عامرمماوالت عامه ، بجهة : كفر الدؼا

عن  149681برلم  21191112، لٌد فى  51110111جمال حلمى اسماعٌل ابراهٌم البرل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ش سعد الدٌن بملن عمرو فتحى السٌد عمر 5تجاره سكر ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن لطع  149712برلم  21191113، لٌد فى  121110111اله ،  الصاوى عبدالفتاح على الفمى  ، تاجر فرد ، رأس م -  221

 ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس ملن/ محمود ابراهٌم احمد عصر

عن تجاره  149713برلم  21191117، لٌد فى  1111110111ولٌد السٌد احمد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ن السٌد احمد حسٌنلطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس بمل

عن بٌع اعالؾ ، بجهة  149721برلم  21191117، لٌد فى  11110111الحصرى لالعالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 : مٌت شرٌؾ طرٌك بسٌون الشٌن ملن مصطفى عبدالمحسن حامد الحصرى

عن  149738برلم  21191118، لٌد فى  1111110111رشاد كمال اسماعٌل جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 مركز تجمٌع البان ، بجهة : دمنهور الوحش بملن/ نٌره عبده عزت حجازى

عن ورشه نجاره  149751برلم  21191119، لٌد فى  511110111عمر دمحم ابراهٌم جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ، بجهة : المنشاه الجدٌده ملن حمدى دمحم على جبل

عن  149786برلم  21191114، لٌد فى  1111110111خالد ٌحٌى زكرٌا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مماوالت حكومٌه ، بجهة : الرجدٌه بملن/عادل اسماعٌل رضوان ٌونس

ن مكتب ع 149842برلم  21191121، لٌد فى  1111110111دمحم بهنسى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 مماوالت عامه ، بجهة : خرسٌت بملن دمحم على عبدالصمد البحٌرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن مزرعه  149871برلم  21191122، لٌد فى  711110111الرفاعى ٌحى موسى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 مواشى حالبه ، بجهة : العاٌشه بملن/ ٌحى موسى على حسن

عن مكتبه ،  149896برلم  21191124، لٌد فى  251110111جر فرد ، رأس ماله ،  ندى على جبر احمد دروٌش  ، تا -  228

 شارع الجٌش من الخلؾ )الدلتا( بملن/حمدى احمد مصطفى 17بجهة : كفر الزٌات عمار رلم رلم 

ره عن تجا 149916برلم  21191127، لٌد فى  251110111رامى حلٌم سعٌد بدروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 دوران النادى بجوار زٌن للمشوٌات بملن سمر دمحم -فساتٌن زفاؾ ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  149922برلم  21191127، لٌد فى  511110111رضا احمد بسٌونى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 خامات جرادل البالستٌن ، بجهة : الفرستك بملن محمود لطب محمود ٌونس الدٌهى

عن  149961برلم  21191129، لٌد فى  211110111دمحم عبدالؽنى عبداللطٌؾ ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 تصنٌع مالبس جاهزه ، بجهة : الكرسه بملن عبدالؽنى عبداللطٌؾ ابوطالب

عن تجاره  149983رلم ب 21191131، لٌد فى  511110111وفاء حسن عبدالجواد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 شارع الروضه بملن عزه نبٌل دمحم اسماعٌل الجوهرى 2اكسسوار المحمول ، بجهة : كفرالزٌات 

عن  149995برلم  21191131، لٌد فى  511110111فاطمه شحاته عبدالمعطى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 متجاره مواد بناء ، بجهة : مشله بملن شعبان حامد لاس

عن  149982برلم  21191131، لٌد فى  251110111عبدالحفٌظ احمد عبدالحفٌظ وهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 تجاره ادوات كهربائٌه ، بجهة : منشاه سلٌمان بملن سامى عبدالمادر حامد البردان

عن ورشه لحام  151113برلم  21191131ٌد فى ، ل 111110111احمد دمحم دمحم عبده لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 شارع حلمه المطن بملن/دمحم دمحم عبده لندٌل 32كهرباء ، بجهة : 

عن مكتبه ، بجهة  151116برلم  21191131، لٌد فى  251110111احمد دمحم حنفى نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 : منشاه سلٌمان بملن اٌمان اسماعٌل حسٌن لطوش

عن صٌدلٌه ،  149667برلم  21191112، لٌد فى  111110111فؤاد على دمحم احمد نحمٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 بجهة : كفر خضر بملن/على دمحم احمد نحمٌه

 149713برلم  21191117، لٌد فى  121110111ولٌد رضا محفوظ عبدالشافى شرؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 عن ورشه اصالح كاوتش ، بجهة : المنشاه الكبرى بملن رضا محفوظ عبدالشافى شرؾ الدٌن

عن مطعم فول  149715برلم  21191117، لٌد فى  111110111على احمد على جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 وطعمٌه ، بجهة : محله مرحوم ملن احمد على جادو

عن مصنع  149719برلم  21191117، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد على عثمان حسامى   -  241

 -مواد ؼذائٌه ، بجهة : المنشاه الكبرى ملن عبدالحفٌظ منصور البٌومى زعرب 

عن  149749برلم  21191119، لٌد فى  5110111سامٌه لطفى محروس عبدالوهاب عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 مدرسه البنات ملن السٌد دمحم عبدالكرٌم العنانى -د ؼذائٌه ، بجهة : كفر الشوربجى بٌع موا

عن استثمار  149759برلم  21191111، لٌد فى  121110111حسام الدٌن خالد ابوزاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 شارع سكه سٌجر ملن/دمحم محمود سلطان 47عمارى ، بجهة : 

عن  149761برلم  21191111، لٌد فى  511110111د دمحم على االشمونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نوال محمو -  243

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : الدلجمون بملن ناهد عبدالعاطى رمضان سلطان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

ن صٌدلٌه ، ع 149691برلم  21191115، لٌد فى  111110111صٌدلٌه د/ ابراهٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بجهة : زفتى شارع الجٌش المبلى بعد كوبرى المصرؾ بملن صالح عبدالعزٌز دمحم دبل

عن صٌدلٌه ،  149691برلم  21191115، لٌد فى  111110111صٌدلٌه د/ ابراهٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 2119/2/1ستؽالل تورٌدات مستلزمات طبٌه افتتح فى بجهة : زفتى شارع ابراهٌم خطاب بملن/ ناهد العزب احمد شعالن ال

عن مزرعه  149829برلم  21191121، لٌد فى  511110111اشرؾ مدٌن حامد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 مواشى ، بجهة : منشاه الجنٌدى بملن/ حسن احمد حسن الشرلاوى

عن مكتب مالبس  149848برلم  21191121، لٌد فى  251110111له ،  هاله فؤاد سلٌمان فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  247

 جاهزه ، بجهة : نواج ملن/ جمعه دمحم العاٌدى عمر

عن مدشه اعالؾ ،  149832برلم  21191121، لٌد فى  51110111دمحم ابراهٌم احمد وتٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 بجهة : ابٌار بملن/  ابراهٌم احمد وتٌت

عن تجاره  149891برلم  21191123، لٌد فى  511110111ابراهٌم جمعه المهدى البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 شارع الحلو مع االمام مسلم برج الممصود بملن/ حسام دمحم محمود ناجى 3منظفات ، بجهة : طنطا محل رلم 

عن االستٌراد  149913برلم  21191127، لٌد فى  5111110111ماله ،  دمحم دمحمى ابراهٌم حوٌدق  ، تاجر فرد ، رأس  -  251

وتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ، بجهة : سندبسط بملن/ابراهٌم ٌوسؾ دمحم  6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه 

 الوشاحى

عن مكتب  149918برلم  21191127لٌد فى  ، 511110111احمد دمحم حسن توفٌك حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 شارع فوزى البلشى بملن/دمحم حسن توفٌك حرب 9مماوالت ، بجهة : 

عن  149911برلم  21191127، لٌد فى  51110111سمر زكى دمحم شولى زكى ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ل بملن دمحم احمد عبدالرازق عالممكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شارع الجالء بجوار سور الؽز

عن مكتب  149985برلم  21191131، لٌد فى  111110111كمال احمد كمال النمٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

رحالت داخلٌه ونمل افراد داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : زفتى شارع بركه السبع خلؾ المطافى بملن عوض السٌد ابو 

 حسن

عن مكتب  149962برلم  21191129، لٌد فى  411110111رشا جابر خلٌفه الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 رحالت داخلٌه ، بجهة : شبشٌر الحصه ملن/احمد السششتاوى احمد

 149986 برلم 21191131، لٌد فى  611110111السٌد ابراهٌم احمد ابراهٌم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : شبرا النمله بملن السٌد مصطفى احمد العبد

عن ورشه  149999برلم  21191131، لٌد فى  511110111سعٌد دمحم دمحم عامر الجلمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 الومٌتال ، بجهة : دلرن ملن/عزه احمد اسماعٌل دمحم

 151111برلم  21191131، لٌد فى  511110111محمود العاٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ عبدالمنعم رضا  -  257

 عن تجاره زٌوت السٌارات ، بجهة : زفتى شارع لبلى السٌنما من شارع سكه بنها بملن دمحم صالح على ابو شب

عن تجاره  149651برلم  21191111، لٌد فى  511110111سامح جمال عبدالعال فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 االطارات والكاوتش ، بجهة : ابٌج بملن جمال عبدالعال احمد دمحم فٌاض

عن تجاره ادوات  149654برلم  21191111، لٌد فى  121110111على سلٌمان على الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 منزلٌه ، بجهة : الدلجمون ملن سلٌمان على سلٌمان الفمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

عن  149683برلم  21191112، لٌد فى  121110111الدمٌاطى للمطبوعات والكرتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 المعاهده ملن انس دمحم حسن جندٌه -ش عبدالعزٌز عبدالشافى  11خدمات مابعد الطباعه ، بجهة : طنطا اول 

عن  149716برلم  21191117، لٌد فى  5110111أس ماله ،  خالد محمود الجوهرى فراج العشماوى  ، تاجر فرد ، ر -  261

 تجاره اعالؾ ، بجهة : كفر دٌما بملن/خالد الجوهرى فراج العشماوى

عن تصدٌر  149752برلم  21191119، لٌد فى  1111110111ٌحٌى ابراهٌم ٌوسؾ ٌحٌى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ، بجهة : شبشٌر الحصه مركز طنطا ملن ولٌد ابراهٌم ٌوسؾ ٌحٌىالنحل ومستلزماته والحاصالت الزراعٌه 

عن مماوالت  149761برلم  21191111، لٌد فى  121110111وائل جورنج صدلى سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 شارع الجمل سٌجر بملم/دمحم السٌد حسن 3عامه ، بجهة : 

برلم  21191111، لٌد فى  121110111صحٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  معرض الكومى للسٌرامٌن واالدوات ال -  264

 عن معرض سٌرامٌن وادوات صحٌه ، بجهة : شبراملس بملن دمحم محمود احمد الكومى 149762

عن  149779برلم  21191114، لٌد فى  511110111ابراهٌم عطٌه دمحم عطٌه الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ه مواشى ، بجهة : عزبه المنشاوى المبلٌه بملن عاشور عطٌه دمحم عطٌه الشنوانىحظٌر

عن  149791برلم  21191115، لٌد فى  111110111مكتب الطوٌل للمماوالت والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 مماوالت وتورٌدات عامه ، بجهة : كفر الدٌب ملن نورا دمحم السٌد الطوٌل

عن  149825برلم  21191117، لٌد فى  511110111حسام ندا عبدالعظٌم ندا الزناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 مزرعه مواشى ، بجهة : المنشاه الجدٌده بملن صاحب الشان

عن  149826برلم  21191117، لٌد فى  111110111صابرٌن محمود محمود عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 تجاره منظفات ، بجهة : نواج بملن دمحم دمحم البندارى الشوبرى

عن ممله لب ، بجهة  149851برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 : الجعفرٌه بملن/ دمحم جالل حسٌن

عن  149862برلم  21191121، لٌد فى  2111110111س ماله ،  احمد مصلٌحى دمحم مصلٌحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  271

 مكتب مماوالت تشؽٌل سٌارات ، بجهة : تفهنا العزب ملن/ مصلٌحى دمحم مصلٌحى دمحم

عن مزرعه  149877برلم  21191122، لٌد فى  511110111احمد عبد الممصود دمحم سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 سمالوٌه ملن/ عبدالممصود دمحم عبدالممصود سعدهمواشى ، بجهة : ال

عن تجاره  149921برلم  21191127، لٌد فى  2111110111دمحم سعٌد السٌد عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 لحافه بملن/دمحم دمحم على ابوعمر-سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : شارع داٌر الناحٌه 

عن مزرعه  149959برلم  21191129، لٌد فى  1111110111ضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا دمحم مصطفى ر -  273

 مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن/عبدالممصود عبدالممصود شعٌب

عن  149961برلم  21191129، لٌد فى  511110111سلوى على على خلؾ هللا الدش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 اشى ، بجهة : شمرؾ بملن دمحم دمحم دمحم السٌد الدشمزرعه مو

عن مزرعه  149994برلم  21191131، لٌد فى  1111110111مصطفى رجب دمحم لرطمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 مواشى ، بجهة : كوم النجار بملن دمحم رجب دمحم لرطمه

عن مكتب  151117برلم  21191131، لٌد فى  1111110111له ،  مبرون جمال دمحم السلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  276

 مماوالت وتورٌدات حكومٌه ، بجهة : نواج بملن/هانم عبدالفتاح حسن الفمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال
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 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه مسعود بسٌونى بسٌونى الكومى وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال تصنٌع وانتاج وبٌع وتوزٌع الدهانات الحدٌثه وما فى  -  1
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س السباعى دمحم النجار وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات حكومٌه فمط فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته   ،رأس محرو -  2

، عن مماوالت وتورٌدات حكومٌه فمط فٌما عدا الكمبٌوتر  149915برلم  21191127،لٌدت فى  121111110111مالها   

 علوى بملن محروس السباعى دمحم النجارالدور االول  -ش حسن رضوان 81ومستلزماته ، بجهة : 
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 بملن/ دمحم السٌد عبدالهادى

،لٌدت فى  151110111شركه متولى بهى متولى ابوعربٌه وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع حداٌد وبوٌات   ،رأس مالها    -  4

 ، عن تجاره وتوزٌع حداٌد وبوٌات ، بجهة : كفر سبطاس بملن/ رجاء ابراهٌم مصطفى حلوه 149815برلم  21191115

 1111110111حسن جابر دمحم شوره وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر وتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه   ،رأس مالها    -  5

سوق الجمله طرٌك  -توكٌالت تجارٌه ، بجهة : طنطا ، عن تصدٌر وتورٌدات عمومٌه و 149851برلم  21191121،لٌدت فى 

 طنطا اسكندرٌه الزراعى بملن حسن جابر دمحم شوره

،لٌدت فى  111110111شركه رضا الشحات ابراهٌم ابوكرٌشه وشرٌكه   شركة  ،  مستودع اسطوانات ؼاز  ،رأس مالها    -  6

 تفهنا العزب بملن عواطؾ على عبدالمنصؾ جوشن ، عن مستودع اسطوانات ؼاز ، بجهة : 149774برلم  21191114

احمد سعٌد على ابوالخٌر وشركاه   شركة  ،  متعهد بوفٌهات والكافٌهات والكافتٌرٌات ومماوالت عامه  ،رأس مالها    -  7

هة : ، عن متعهد بوفٌهات والكافٌهات والكافتٌرٌات ومماوالت عامه ، بج 149771برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

 طنطا شارع الجانبٌه امام كوبرى الخادم بملن/احمد السٌد صبحى الجوهرى

 41110111شركه عبدالحمٌد عوض عبدالحمٌد موسى وشرٌكته   شركة  ،  ترمٌم وصٌانه المنشات والطرق  ،رأس مالها    -  8

ت بملن/ عوض عبدالحمٌد موسى ، عن ترمٌم وصٌانه المنشات والطرق ، بجهة : حانو 149852برلم  21191121،لٌدت فى 

 الشبٌنى

دمحم سالمه احمد الشرلاوى وشرٌكه   شركة  ،  اعمال دٌكور وتورٌدات وتركٌب اسمؾ معلمه جبٌسون بورد   ،رأس مالها    -  9

، عن اعمال دٌكور وتورٌدات وتركٌب اسمؾ معلمه جبٌسون بورد ، بجهة :  149981برلم  21191131،لٌدت فى  511110111

 رباى بملن عاطؾ السٌد احمد عبدالمهٌمن عمارهسب

،لٌدت فى  181110111عبدربه على عبدربه الصباغ وشركاه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  11

 ، عن تجاره لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : شبراملس بملن/عبدربه على عبدربه الصباغ 149669برلم  21191112

ه عبدالفتاح عبدالممصود خضٌر وشرٌكه اسالم ابراهٌم عبدالفتاح الجمال   شركة  ،  مطعم لبٌع جمٌع االسمان شرك -  11

، عن مطعم لبٌع جمٌع االسمان  149698برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111والماكوالت البحرٌه  ،رأس مالها   

 سر الطرٌك السرٌع بملن/ طارق عبدالسالم اسماعٌل شوٌحوالماكوالت البحرٌه ، بجهة : امتداد شارع النادى برج الٌ

برلم  21191113،لٌدت فى  211110111احمد سعٌد الشرٌؾ وشرٌكه   شركة  ،  حظٌره مواشى  ،رأس مالها    -  12

 ، عن حظٌره مواشى ، بجهة : محله مرحوم ملن/ احمد ودمحم سعٌد عبدالرحٌم الشرٌؾ 149768

،لٌدت  31111110111دالعزٌز وشركاه   شركة  ،  ثالجه لحفظ الحاصالت الزراعٌه  ،رأس مالها   شركه عادل ٌحٌى عب -  13

 ، عن ثالجه لحفظ الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : عزبه ٌحٌى ملن امٌر عادل ٌحٌى 149935برلم  21191128فى 

،لٌدت فى  1111110111رأس مالها   شركه دمحم نبوى عٌد عماره العادلى وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه   ، -  14

 ، عن مماوالت عامه ، بجهة : زفتى ش الصوامع من ش الجٌش بملن نبوى عٌد عماره 149821برلم  21191117

اٌمان السٌد عبدالعزٌز ابوالعنٌن وشرٌكتها   شركة  ،  التجاره والتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌه البٌطرٌه والبشرٌه والمكمالت  -  15

،  149973برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111ومستحضرات التجمٌل والمطهرات وتصدٌرها  ،رأس مالها   الؽذائٌه 

عن التجاره والتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌه البٌطرٌه والبشرٌه والمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات وتصدٌرها ، 

 حمد رشادبجهة : شارع على ؼرٌب خلؾ مستشفى راضى ملن/دمحم ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 211110111شركه مناحل البشكار الحدٌثه   شركة  ،  نتاج وتعبئه وتربٌه نحل العسل ومنتجاته والتصدٌر  ،رأس مالها    -  16

، عن نتاج وتعبئه وتربٌه نحل العسل ومنتجاته والتصدٌر ، بجهة : محله مرحوم ملن/بهٌه  149737برلم  21191118،لٌدت فى 

 ابوالٌزٌد الهلبى

 21191122،لٌدت فى  5111110111خالد الجمل وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه واستثمار عمارى  ،رأس مالها    -  17

، عن مماوالت عامه واستثمار عمارى ، بجهة : طنطا برج صفوه مصطفى كامل بشارع عبدالوهاب مع الفاتح الدور  149882برلم 

 الجمل بملن/ عمرو عبدالعزٌز 113االول علوى شمه رلم 

شركه رضا الطوخى وعالء الشال وحاتم الجناٌنى   شركة  ،  االستثمار العمارى والمماوالت    ،رأس مالها    -  18

، عن االستثمار العمارى والمماوالت ، بجهة : امتداد ش الجٌش امام حدٌمه  149889برلم  21191123،لٌدت فى  1151110111

 الطفل بملن هاله مجدى عبدالفتاح بكر

حازم شكرى وشركاه   شركة  ،  تنمٌه واستصالح واستزراع وتمسٌم االراضى الصحراوٌه والبور  ،رأس مالها    -  19

، عن تنمٌه واستصالح واستزراع وتمسٌم االراضى الصحراوٌه والبور ،  149681برلم  21191112،لٌدت فى  3111110111

 ثانى طرٌك طنطا اسكندرٌه السرٌع بملن/ الحنفى دمحم مصطفى الحنفىأ الدور ال 214بجهة : طنطا برج صفوه الجامعه شمه 

والمجموعه  6من المجموعه  36اسماء احمد جبر احمد وشركائها   شركة  ،  تجاره حدٌد التسلٌح واالستٌراد فٌما عدا الفمره  -  21

التسلٌح واالستٌراد فٌما عدا الفمره ، عن تجاره حدٌد  149811برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     19

 ، بجهة : سنباط طرٌك شرشابه بملن/ عبدهللا امٌن عبدالبدٌع سوٌلم 19والمجموعه  6من المجموعه  36

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  الشطب  -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    96148مصطفى فرج ابوالعزم ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره 87824السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    116913محسن مدبولى السٌد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره 87819السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    134378هشام منصور مصطفى جاد المولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزاله التجاره 87821السجل  تم محو المٌد برلم 

، وفى تارٌخ    142578عه مواشى مصطفى عبدالمادر زكى دمحم خرٌص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مزر   - 4

 7515تم محو/شطب السجل  تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر بموجب طلب تاشٌر رلم    21191111

تم    21191111وفى تارٌخ ،    142578مصطفى عبدالمادر زكى دمحم خرٌص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 7515محو/شطب السجل  تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر بموجب طلب تاشٌر رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    132316هانى جابر السٌد ابومندور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزاله التجاره 87817تم محو المٌد برلم 

تم    21191111، وفى تارٌخ    141512رم عبدالعاطى عبداللطٌؾ بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اك   - 7

 العتزاله التجاره 87822محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

حو/شطب تم م   21191111، وفى تارٌخ    141789عاطؾ دمحم عبدالؽنى عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 العتزاله التجاره نهائٌا 87718السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191111، وفى تارٌخ    61139ؼالى بطرس خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 ادارٌا لعدم التجدٌد 87825المٌد برلم 

تم    21191111، وفى تارٌخ    143511،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  محمود الشحات محمود عبدهللا سلٌم    - 11

 العتزاله التجاره 87823محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    142258مصطفى صبحى صالح جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 87821امر محو رلم السجل  تم محو المٌد ب

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    137331ماهر حلمى عبدالحمٌد سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اللؽاء الفرع 87833السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    124669ابراهٌم دمحم ابراهٌم مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره 87831السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191112، وفى تارٌخ    131992اٌهاب منصور مصطفى جاد المولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 87827محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    133248ماٌكل نبٌل مٌخائٌل روفائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 87834السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    123954جمال ابراهٌم دمحم الدخشاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزاله التجاره 87828السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191112، وفى تارٌخ    142632اسالم صالح محمود المصلحى شهاب الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 العتزاله التجاره نهائٌا 87826محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    141355حمد دسولى احمد خلؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌوسؾ ا   - 18

 العتزاله التجاره 87835السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    131433مستوره نصر رجب شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 العتزالها التجاره 87831لسجل  تم محو المٌد برلم ا

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    145338صبرى ابورٌه عبدهللا عصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 87832السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    131618لٌده برلم : السٌد محمود سلٌمان بٌصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 21

 العتزاله التجاره 87829السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191113، وفى تارٌخ    134823محمود دمحم طه الزٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لتجارهالعتزاله ا 87836محو المٌد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تارٌخ    111198سعدٌه دمحم عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 العتزالها التجاره 87853محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تارٌخ    117161نبٌل على السٌد عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 87844محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    144159جاد هللا لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 العتزاله التجاره87841السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    143747سر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وائل عبدالكرٌم عبدالعزٌز الع   - 26

 العتزاله التجاره 87848السجل  تم محو المٌد برلم 
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تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    115871اوى النصارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌن حافظ الشن   - 34

 العتزاله التجاره نهائٌا 87838السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 
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 العتزاله التجاره 87999محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    142613محمود سراج فتوح سراج الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 167

 ل التجارهالعتزا87995السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    112474نجوى عبدالموى البندارى عنانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 168

 العتزالها التجاره 88111محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191131ارٌخ ، وفى ت   129996دمحم ابراهٌم دمحم العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 169

 العتزاله التجاره نهائٌا 87998السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191131، وفى تارٌخ    139855مصطفى دمحم السٌد على ابو كامل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 171

 العتزاله التجاره 87996محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم

تم    21191131، وفى تارٌخ    144529دمحم عبدالفتاح عبدالهادى السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 171

 العتزاله التجاره نهائٌا 469185محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131خ ، وفى تارٌ   147195ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ كشن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 172

 العتزاله التجاره نهائٌا 87997السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    146227دمحم احمد احمد سلٌمان االكرت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 173

 العتزاله التجاره 87994السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    135781اسامه عبدهللا عوض جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 174

 العتزاله التجاره 87992السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال   21191111وفً تارٌخ ،   148151الخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ ابو -  1

 جنٌه   3111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  21191111وفً تارٌخ ،   141972على سعٌد على جمعه على البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   411110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   148827ٌحى محى الدمرداش دمحم الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   139181لبسٌونى محمود مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ا -  4

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ ،   132957عمر السٌد عبدالحمٌد عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   148312علٌوه على علٌوه المط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   118675هٌم رٌاض ابراهٌم ٌحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابرا -  7

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصؾ تم تعدٌ  21191118وفً تارٌخ ،   118675ٌحى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   123198محمود احمد مرسى الحنفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191119وفً تارٌخ ،   96172املٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ الصٌرفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ك -  11

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191119وفً تارٌخ ،   96172كامٌلٌا احمد كمال عبدالممصود الصرفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   135646احمد دمحم سلٌمان العادلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1111110111صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس   21191119وفً تارٌخ ،   146187شرٌؾ جمال البسطوٌسى السٌد الخواجه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   351110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   149736ر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد اباالماسم دمحم حسٌن الماضى  تاج -  14

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   81991رضا الخضرى عبدالمعطى عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   131161هانى عبدالمجٌد متولى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   148999تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   الشٌن لتسمٌن المواشً -  17

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    21191111وفً تارٌخ ،   148999الشٌن للمواشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   148999احمد عبدالمنعم دمحم الشٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   149715ر فرد ،، سبك لٌده برلم صٌدلٌه د/ طارق دمحم  تاج -  21

 جنٌه   451110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   148881هٌثم حافظ شعالن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1251110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   141275حمدى عبدالجواد بٌومى زلط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   148449تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   محمود الشحات السٌد بدران -  23

 جنٌه   611110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   149532حامد دمحم حامد على داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   5111110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   149334زٌنب عبدالرحمن السٌد الحفناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   121110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   128311حمد العاٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سمٌر السٌد ا -  26

 جنٌه   5110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  21191114وفً تارٌخ ،   131161هانى عبدالمجٌد متولى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   251110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   137139هدى صبحى فرج صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   133988ٌب حنا ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رٌمون عادل نج -  29

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس تم تعد  21191114وفً تارٌخ ،   146726حسٌن ٌوسؾ على ٌوسؾ االخناواى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   134751صفاء ٌوسؾ ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   251110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191114وفً تارٌخ ،   144656وزان عبدالوهاب صالح اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم س -  32

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   148683بسام طارق احمد لمر الدوله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   12511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   139659عاصم ابراهٌم الجوهرى الجماله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   49111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191115وفً تارٌخ ،   149691ابراهٌم رضا صابر عباس الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   148416دمحم مصطفى دمحم السٌد الخوال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   144164مٌنا جورج زكى داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   1111110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   146164بسنت خالد حسن دمحم الصرفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   66553اسماعٌل دمحم الجوهرى زعٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   51110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   149811خالد سٌد احمد دمحم ؼزال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   122954على عبدالجواد على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   111342على ابراهٌم على طاٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191121وفً تارٌخ ،   149681جمال حلمى اسماعٌل ابراهٌم البرل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5111110111لمال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   144453دمحم حسن ابراهٌم حسٌن خلؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   149474،، سبك لٌده برلم احمد عبدهللا دمحم عبدالنبى  تاجر فرد  -  45

 جنٌه   221110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   127545سعٌد حامد احمد صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   211110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل   21191121وفً تارٌخ ،   144826مصطفى عبدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكرٌشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   51110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191121وفً تارٌخ ،   111841ادر السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم وسٌم فوزى عبدالم -  48

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21191121وفً تارٌخ ،   148161ابراهٌم فوزى عبدالفتاح عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   51110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   146541اشرؾ عطٌه احمد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   123747 عبدالوهاب حسٌن فتوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  51

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21191123وفً تارٌخ ،   121391لٌلى امٌن على ابوالصفا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   113218دمحم على احمد دمحم الدربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   6111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   113218دمحم على احمد الدربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   6111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191123وفً تارٌخ ،   113218ورشه الدربى لتشكٌل الواح المعادن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   6111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   136289اسماعٌل كامل احمد كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   1151110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   149783سمٌر لتجاره المراتب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191123رٌخ ، وفً تا  121229الشٌخ لتاجٌر السٌارات والرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   2111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   121229حاتم مصطفى عبدالعزٌز لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   2111110111، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   121229الشٌخ لتاجٌر السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   146414عمرو عباس عبدالؽنى بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   411110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   138961بٌشوى عاطؾ ؼبلاير سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5111110111اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   149571احمد عبدهللا عبدربه احمد عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   147814ٌده برلم دمحم عبداللطٌؾ عبدالجواد حمٌده  تاجر فرد ،، سبك ل -  64

 جنٌه   7511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   129414بالر دمحم سامى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   2111110111مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   135316السٌد مصطفى على االلرع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   134483ٌده برلم مرٌم رزق بالى عطاهلل  تاجر فرد ،، سبك ل -  67

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   115349صبحى دمحم ابراهٌم الكسبانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   7511110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   124526احمد طه ابراهٌم عشوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   123874،، سبك لٌده برلم الجندى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد  -  71

 جنٌه   15111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   123874سامح عبدالفتاح عبدالحك الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   15111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   143618اسماعٌل كمال اسماعٌل بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   139411ل اللٌثى ابونمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم دمحم اسماعٌ -  73

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21191127وفً تارٌخ ،   145241مصطفى عبدهللا دمحم االشطوخى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   113517شرؾ على بلتاجى ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191129وفً تارٌخ ،   123986ن محمود سرور محمود على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌم -  76

 جنٌه   491110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   149392احمد الشحات فرج هللا الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   311110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   147251السٌد احمد عبدالفتاح ابو رٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   41111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   141941على رمضان على ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   7511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   ت  21191131وفً تارٌخ ،   143451مطبعه الشورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   123811تامر احمد حمدى دمحم ابوالعماٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   251110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   149769رفعت ابراهٌم هاشم دمحم حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   3511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131ارٌخ ، وفً ت  146157الشرنوبى لتجاره السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149661دمحم عكاشه دمحم عبدالنبى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/السٌد فرج عبدالرؤؾ لٌده

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  146217الفخرانى لتجاره لطع ؼٌار موتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ه بملن/عبدالسالم دمحم عبدالسالم الصاؼ -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع سعد المساح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  142578مصطفى عبدالمادر زكى دمحم خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الٌوجد

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191111وفً تارٌخ  149656على احمد على البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 شارع ٌوسؾ الصدٌك بملن حسام احمد دمحم راشد 46الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  149653هبه دمحم حسنٌن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، محله منوؾ بملن/ولٌد احمد فرج الطٌار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149659طى دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عبدالعا -  6

 ملن لٌلى احمد محمود الصعٌدى  -طنطا  -ش االشرؾ  6الـتأشٌر:   ، 

وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191111وفً تارٌخ  149662ٌحى دمحم حامد التمنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ، طنطا ش النحاس بملن شٌماء ابراهٌم توفٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149314دمحم دمحم عبدالؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/ فتحٌه دمحم عبدالهادى ٌوسؾ الجحش بمٌت حواى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  149658السٌد شبل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  9

 الساحه الشعبٌه بملن حسن ابراهٌم حسن دره -ش المحله الكبرى  2، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111رٌخ وفً تا 149655ابراهٌم دمحم ابراهٌم لطب عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى بملن دمحم عبدالسالم دمحم ابوزٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149316عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 مٌن مواشى بالعنوان ابٌج بملن فوزى لطب اسماعٌل لٌده وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه تس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  148572عصام دمحم عبدالخالك دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش الممابر شبرا الٌمن زفتى ملن دمحم عبدالخالك على دٌاب  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149316عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/ فوزى لطب اسماعٌل لٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149316عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/ فوزى لطب اسماعٌل لٌده ونشاطه تجاره اطارات السٌارات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  139632رجب سالم لمطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

ابٌج مركز كفرالزٌات ملن حسنٌن فتحى عبدالشافى فٌاض ونشاطه تجاره  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه

 اطارات كاوتش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149665على احمد ابراهٌم برؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، اخناواى بملن صاحب الشان )على احمد ابراهٌم برؼش (
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149651مح جمال عبدالعال فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سا -  17

 الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن جمال عبدالعال احمد دمحم فٌاض 

العنوان , تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  149657عالء عٌد ابراهٌم حسٌن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الفرستك مركز بسٌون ملن باسم عٌد ابراهٌم حسٌن بركات

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149651كرٌمه جمال عبدالسالم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كتامه ملن حماده حسن ابراهٌم داود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149661دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء ٌوسؾ  -  21

 شارع الجالء بملن/دمحم مصطفى ابراهٌم الفخرانى 12الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  139632رجب عبدهللا عبدالؽفار محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/حسنٌن فتحى عبدالشافعى فٌاض

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  139632رجب عبدهللا عبدالؽفار محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 139632وتابع لرلم  2116/4/3رات افتتح وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/حسنٌن فتحى عبدالعاطى فٌاض الستؽالله لطع ؼٌار سٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149664الهامى صابح موسى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 االستاد ملن السٌد عبداللطٌؾ شبل رضوان -ش الوفاء  -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149652جر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ دعاء احمد الجوهرى ، تا -  24

 ش البهوتى من ش سكه طنطا بملن مصطفى على دمحم البرى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149654على سلٌمان على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لـتأشٌر:   ، الدلجمون ملن سلٌمان على سلٌمان الفمىا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  144188عفاؾ زؼلول السٌد الصرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 زفتى ملن نصر عبد المنصؾ سبع محرم -ش الرخاوى  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149663انور دمحم ابراهٌم ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم -  27

 شارع ابوالعزم سٌجر بملن/انور دمحم ابراهٌم ابوالعزم 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112خ وفً تارٌ 149678مؤمنه السٌد عبدالممصود لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ش السلحانه المدٌمه بملن دمحم العٌونى عبداللطٌؾ المرش  14وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149667فؤاد على دمحم احمد نحمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 /على دمحم احمد نحمٌهالـتأشٌر:   ، كفر خضر بملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149675ماجد امٌن جرجاوى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 العجٌزى بملن ابوبكر محمود على عمر  -الزهراء-الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149671   محمود اسماعٌل على على السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  31

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌؾ بملن/اسماعٌل على على السٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149672دمحم صبحى ابراهٌم الدمنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 المماولون العرب بملن/احمد احمد ابراهٌم الدمنهورى وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا شارع رٌاض ؼرابه خلؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149683الدمٌاطى للمطبوعات والكرتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 المعاهده ملن انس دمحم حسن جندٌه  -ش عبدالعزٌز عبدالشافى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا اول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  133683د دمحم دمحم دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌ -  34

شارع دمحم نوار العجٌزى بملن/نعمه دمحم دمحم ؼانم عن نشاط مخزن لتجاره االجهزه الكهربائٌه  11تم افتتاح فرع -1الـتأشٌر:   ، 

 والمنزلٌه جمله ولطاعى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  133683دمحم دمحم دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد  -  35

شارع بهجت مع وهدان بملن/نعمه دمحم دمحم ؼانم عن نشاط مخزن لتجاره االجهزه الكهربائٌه  11افتتاح فرع -2الـتأشٌر:   ، 

 والمنزلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  133683، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد دمحم دمحم دروٌش ؼانم -  36

 شارع دمحم نوار العجٌزى بملن/ نعمه دمحم دمحم ؼانم  11الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  149668عبدالرحمن رضا دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، كفر الدؼاٌده بملن مهدى حامد عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149676ٌوسؾ عادل فكرى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 شارع الشهٌد طه عبدالسمٌع سٌجر بملن/عادل دمحم ابراهٌم بخٌت 2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149681ماعٌل ابراهٌم البرل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال حلمى اس -  39

 ش سعد الدٌن بملن عمرو فتحى السٌد عمر  5وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149671مكتب زهره للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، كفر الجزٌره بملن سعد عبدالحكٌم الطنطاوى زهره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149682ابراهٌم صالح احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش العنانٌه بملن جمال احمد البكرى  49الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149677دمحم هارون ابراهٌم الدسولى امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش عمر بن عبدالعزٌز تماطع ش عمار بن ٌاسر بملن دمحم نجٌب عبده عبدالرحمن محسن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149674سبك لٌده برلم     دمحم بسٌونى السٌد سرحان ، تاجر فرد ،  -  43

 شارع دمحم الخلٌفه كفر عصام بملن/ دمحم فتحى عبدالحلٌم صمر 23الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  149679احمد محمود عبدالرؤؾ بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ناصٌه حسان بن ثابت بملن هاشم فتوح دمحم بكر -ش المتوكل  8صؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  133683سعٌد دمحم دمحم دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 دمحم ؼانمشارع بهجت مع وهدان بملن/نعمه دمحم  11الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149673خالؾ للتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات شارع الجامع السهلى بملن طرٌؾ مختار طه خالؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149666تامر جرجس رزق هللا وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 امتداد سكه تال العجٌزى بملن/ جمال عبدالمعطى همام 3الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149684احمد عبدالؽنى احمد عطٌه ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 عبدالؽنى احمد عطٌه ؼنٌم  وصؾ الـتأشٌر:   ، البدنجانٌه بملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149686دمحم فؤاد دمحم اسعد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ش الناصر بملن الطالب)دمحم فؤاد دمحم اسعد المنشاوى( 41الـتأشٌر:   ، طنطا 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149699،  سبك لٌده برلم    دمحم عامر رافت حسٌن عامر ، تاجر فرد  -  51

 الـتأشٌر:   ، طنطا ش الحلو امام كلٌه التجاره بملن عمران رافت حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149691ابراهٌم رضا صابر عباس الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش ابراهٌم خطاب ملن ناهد العزب احمد شعالن -شٌر:   ، زفتى وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149694حنٌفه فتوح دمحم ابراهٌم مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، بلكٌم بملن احمد جابر على سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149685، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ضٌاء الدٌن رمضان دمحم بدوى -  53

 شارع محب بملن نادر محمود ابراهٌم الروٌضى 25وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149712الصاوى عبدالفتاح على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن/ محمود ابراهٌم احمد عصر 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  149711نجٌب بسٌونى شولى بسٌونى دمحم فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب ملن بسٌونى شولى فارس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149696رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم عبدالمجٌد جامع ، تاجر ف -  56

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن نادٌه عبدهللا محفوظ مدكور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  142997باهر عبدالفتاح البهى شالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

طنطا ثان بملن دمحم عامر عبدالعال -مساكن لحافه الشعبٌه امام الشهر العمارى 11تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم الـتأشٌر:   ، 

 شارب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149692عماد حسنٌن حلمى حسنٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 السبع بملن/حسنٌن حلمى حسنٌن الشرلاوىوصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع بركه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149697هٌثم دمحم عبدالمطلب الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن دمحم عبدالمطلب الخضراوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149688رلم    ٌاسر دمحم احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  61

 شارع حسن شحاته بملن/اسامه مصطفى دمحم الكلومى 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149689دمحم سعٌد احمد عبدالوهاب ملوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 سعٌد بجوار مدرسه الزهراء االعدادٌه بملن/ابراهٌم عبدالمنصؾ دمحم ناصؾشارع  62وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149693ٌحى صالح توفٌك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش العروبه من المعاهده بملن صالح توفٌك سلٌمان حسٌن  12الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149687ن احمد حسن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌ -  63

 الـتأشٌر:   ، مشال بملن احمد حسن مجاهد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149711دمحم حسن السٌد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ، كفر الجنٌدى بملن عماد رجب عبدالعال عبدالجلٌل الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149695جمال عبدالناصر عبدالفتاح خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصؾ الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بملن بدرٌه نعمان عبدالمجٌد موسى 

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  149716اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد محمود الجوهرى فراج العشم -  66

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دٌما بملن/خالد الجوهرى فراج العشماوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149713ولٌد السٌد احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 شٌر:   ، شبراملس بملن السٌد احمد حسٌن الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149185ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 كفر النصارٌه بملن/حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه ٌحى

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149185جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تا -  69

وصؾ الـتأشٌر:   ، ///كفر النصارٌه بملن حسن ابوالمحاسن ٌحى الستؽالله االستٌراد فٌماعدا المجموعه  والفمره من المجموعه 

  149185تابع لرلم  2119/7/1والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والمواد الؽذائٌه افتتح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  134834على معوض دمحم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن عصام السعٌد دمحم البخمه بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117تارٌخ وفً  149719احمد على عثمان حسامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 -الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى ملن عبدالحفٌظ منصور البٌومى زعرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149716الدسولى السٌد السعٌد عاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ؼرابه  الـتأشٌر:   ، محله مرحوم بملن عبدهللا حسنى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149722نادر دمحم حماده طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن عبدالسمٌع محمود سٌداحمد الروٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149719دمحم السباعى حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، كفر السنادٌه بملن/عبدالمادر على راشد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149711احمد كمال احمد برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، شبراملس بملن كمال احمد على برؼوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  148657ب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ابراهٌم رج -  76

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى ش عباس ؼنٌم من ش الجالء الجوهرٌه مركز طنطا ملن السٌد عبدالرازق دمحم ابوالروس

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149714لم    احمد خلٌل ابراهٌم خلٌل شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  77

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى بملن/ اشرؾ احمد عبدالممصود الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149715على احمد على جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ى جادوالـتأشٌر:   ، محله مرحوم ملن احمد عل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149717سمٌر الراعى حسٌن ابوهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الـتأشٌر:   ، محله منوؾ بملن محمود بدٌع السٌد حموده 

تم تعدٌل  21191117ً تارٌخ وف 149718عبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه بملن/مجدى احمد دمحم عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149715صٌدلٌه د/ طارق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، صنادٌد ملن ادرى عبدالعزٌز محمود البرى

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  149718عبدالحلٌم ابراهٌم عبدالحلٌم عمر ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السلطان مراد واالعتماد بملن/دمحم بسٌونى حامد صالح

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  149713برلم    ولٌد رضا محفوظ عبدالشافى شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  83

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى بملن رضا محفوظ عبدالشافى شرؾ الدٌن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  149721الحصرى لالعالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الشٌن ملن مصطفى عبدالمحسن حامد الحصرى، مٌت شرٌؾ طرٌك بسٌون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149711نورا محمود احمد ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، محله منوؾ ملن ثناء احمد احمد ابو موسى

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149185ه برلم    ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  86

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بعزبه ٌحى كفر النصارٌه بملن/حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ونشاطه محطه فرز 

 وتعبئه الحاصالت الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117ً تارٌخ وف 149714دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ، لحافه شارع ابراهٌم جعٌصه بملن/جمال سعٌد دمحم بلٌح

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149723رامى طه دمحم البٌومى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ٌوسؾ ابوعبٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن/دمحم عل

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  149717الحمد لتجاره السٌارات وتكاتن ولطع الؽٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سنباط ملن/محمود مصطفى عبدالوهاب العشماوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149712م    دمحم ابراهٌم شورى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  91

 الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن/ابراهٌم شورى عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  98471ناجى فوزى لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لبٌب مٌخائٌل بنفس العنوان الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/ناجى فوزى

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149721الصواؾ للتورٌدات والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 ش درب شعالن بملن السٌد احمد السٌد الصواؾ  5وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149733ده برلم    السٌد عنتر عبدالرحمن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  93

 الـتأشٌر:   ، منٌه ابٌار ملن/ حسان ابوالٌزٌد البراجه

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149735بسمه عبدالرحمن عبدالؽنى الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 ش ابن الفارض مع االمام الؽزالى بملن لملوم دمحم على ابوالعال  6رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149726تامر احمد حسنٌن الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الـتأشٌر:   ، نجرٌج بملن/اسامه احمد حسنٌن الحصرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  148312جر فرد ،  سبك لٌده برلم    علٌوه على علٌوه المط ، تا -  96

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله الطالب )علٌوه على علٌوه المط( بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149729الشوربجى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الـتأشٌر:   ، الشوربجى مٌت الرخا بملن/ صبحى عبدالمادر دمحم الشوربجى

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149738رشاد كمال اسماعٌل جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمنهور الوحش بملن/ نٌره عبده عزت حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149725والعال كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكى اسماعٌل اب -  99

 الـتأشٌر:   ، دمنهور الوحش بملن/على ابرالعال على كشكه

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149734نادٌه دمحم سٌد احمد تنٌتٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، الدلجمون بملن/ دمحم ابراهٌم متولى شحاته
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149727هٌثم السعٌد دمحم صمر حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شمرؾ ملن/السعٌد دمحم صمر حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  114166سبك لٌده برلم     طارق عزٌز سلٌمان رزق ، تاجر فرد ،  -  112

 شارع عمر بن الخطاب ملن/ حمٌده دمحم سالم النحاس 15الـتأشٌر:   ، زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  114166طارق عزٌز سلٌمان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

شارع عمر بن الخطاب ملن/ حمٌده دمحم سالم النحاس بنشاط مصنع تجمٌع وتؽلٌؾ لوؾ  15، افتتاح فرع بالعنوان زفتى الـتأشٌر:   

 وادوات نظافه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149731صابر مراد صابر امٌن السٌوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ن/دمحم الهادى امٌن واحمد فرٌج الحصاوىوصؾ الـتأشٌر:   ، لسطا بمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  149732ستٌته مملد حسن لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش المبلٌه بملن/ سعٌد مصطفى احمد بسٌونى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149736،  سبك لٌده برلم     احمد اباالماسم دمحم حسٌن الماضى ، تاجر فرد -  116

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع موافى من شارع الجمهورٌه بملن/احمد كامل عبدالرحمن زٌان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  134681احمد دمحم عنبر عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، الٌوجد

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149728عبدالصمد منٌر عبدالصمد الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الفرستك بملن/منٌر عبدالصمد الدٌهى

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149731اسالم الزعفرانى سعد الزعفرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 وصؾ الـتأشٌر:   ، فرسٌس بملن اٌمن عبدالرحمن حفناوى على 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  149724عالء عبدالعزٌز هالل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بوعراٌس وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن احمد كمال على ا

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  149741احمد عبدالمطلب عبدالحمٌد محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

بالطابك االرضى برج اعمال كرٌستال تاور ش عنتر بن شداد ملن خٌرى  4نموذج  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا رلم 

 ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149742ؾ دنش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد سعٌد ٌوس -  112

 الـتأشٌر:   ، كوم النجار بملن دمحم شعبان ٌوسؾ دنش 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  149754مصطفى حلمى ابوالٌزٌد لناوى النماس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن حلمى ابوالٌزٌد لناوى النماس العنوان , وص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149741عبدالفتاح فؤاد لطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، نواج بملن عبدالفتاح فؤاد لطفى عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  149753رو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن على شحاته عبدالعظٌم عم -  115

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الدلجمون بملن مصطفى دمحم سالم رمضان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  149746شرٌؾ احمد كامل مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش توت عنخ امون مع دمحم فرٌد ملن احمد حسٌن عبدالرحمن حسٌن 25ر:   ، طنطا وصؾ الـتأشٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  149748دمحم رضا عبدالحمٌد المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سحٌم بملن سامح عبدالعال العنانى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  149744لنجاه لطب منٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ٌسن ابوا -  118

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى بملن مفرح ابراهٌم الطوخى 

ان تم تعدٌل العنو 21191119وفً تارٌخ  149749سامٌه لطفى محروس عبدالوهاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 مدرسه البنات ملن السٌد دمحم عبدالكرٌم العنانى -, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الشوربجى 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  149745ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعال ٌوسؾ الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 و عبدالرحمن اللٌثىالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش سعٌد تماطع محب ملن سوس

وفً تارٌخ  149743معرض السعدنى لتجاره الثالجات والسخانات والؽساالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

بحرى السكه الحدٌد ش الزعٌم حسنى مبارن بملن دمحم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى ش المعمل  21191119

 عبدالخالك دمحم العدس 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  96172كامٌلٌا احمد كمال عبدالممصود الصرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/كاملٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ الصٌرفى

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  149751بك لٌده برلم    عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  123

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك زفتى بنها امام محطه سندبسط بملن/عبدالباسط عبدالحمٌد العزب سٌد

 تم 21191119وفً تارٌخ  96172كاملٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ الصٌرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/كاملٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ الصٌرفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149739شولى عبدهللا شولى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 د السٌسى الـتأشٌر:   ، شبراملس بملن السٌد شولى السٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  118431دمحم دمحم ابوالعنٌن السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش ابن مالن مع ابن الفارض بملن اشرؾ على سعد فهمى  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149752سبك لٌده برلم      ٌحٌى ابراهٌم ٌوسؾ ٌحٌى ، تاجر فرد ، -  127

 الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه مركز طنطا ملن ولٌد ابراهٌم ٌوسؾ ٌحٌى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149747احمد مسعد عبدالستار عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 طنطا ش المعاهده ابراج الرٌاض برج ب ملن دمحم محمود دمحم المدبوحالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  149751عمر دمحم ابراهٌم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الـتأشٌر:   ، المنشاه الجدٌده ملن حمدى دمحم على جبل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149759تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام الدٌن خالد ابوزاٌد ، -  131

 شارع سكه سٌجر ملن/دمحم محمود سلطان 47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  149755عادل دمحم عبدالمجٌد دمحم عطا شرمانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش الحاج سلٌم بملن فوزي احمد دمحم عبدالسالم56ـتأشٌر:   ، كفرالزٌات , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81991رضا الخضرى عبدالمعطى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

ماوى الكائن فى زفتى ش رضا وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه تجاره مبٌدات زراعٌه واسمده ورلٌه وت

 الخضرى من ش الجٌش المبلى ملن عبد هللا الخضرى عبده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149757خالد السعٌد حافظ ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 مدالـتأشٌر:   ، شبرالاص بجوار المسجد الكبٌر ملن/هانى احمد عطٌه سٌد اح

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  145875دمحم رجب عبدالعزٌز ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش احمد العربى الجالء2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن كامله عبدالمؽنى عبدالمنعم متولى  طنطا

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  141222بوحمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ا -  135

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله ش حسام الدٌن من المعاهده اول طنطا بملن هدى لطفى رجب الشاعر

تم تعدٌل العنوان ,  21191111ارٌخ وفً ت 81991رضا الخضرى عبدالمعطى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع رضا الخضرى من شارع الجٌش المبلى بملن/عبدهللا الخضرى عهبده

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  81991رضا الخضرى عبدالمعطى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

لجٌش المبلى بملن الخضرى عبدالمعطى عبده الستؽالله مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع ا

 81991تابع لرلم  1985/12/25

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149758احمد سمٌر عبدالفتاح ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 راهٌم رضوانوصؾ الـتأشٌر:   ، الكرما بملن/جمالت زكى اب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  131922سامى دمحم فتحى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، الٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149756رحمه دمحم سعد رمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ، كفر االشمر ملن جمال دمحم شاهٌن الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  149762معرض الكومى للسٌرامٌن واالدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبراملس بملن دمحم محمود احمد الكومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149763سبك لٌده برلم     ابراهٌم دمحم ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  -  142

 ش الوفاء مع الكورنٌش بملن احمد دمحم الدسولى ساعى الدٌن47الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  149761نوال محمود دمحم على االشمونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 صؾ الـتأشٌر:   ، الدلجمون بملن ناهد عبدالعاطى رمضان سلطانو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  149761وائل جورنج صدلى سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شارع الجمل سٌجر بملم/دمحم السٌد حسن 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  149511،  سبك لٌده برلم     اشرؾ دمحم احمد دٌدب ، تاجر فرد -  145

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان فٌشا سلٌم بملن عبدالمجٌد احمد حسن حربى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149767نادٌه مصطفى عبدالمادر الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ـتأشٌر:   ، سبطاس بملن/دمحم ربٌع احمد التراسوصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149551سناء سالمه ابوالٌزٌد البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن هناء احمد حمدى الدالى بنفس العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  132131الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو دمحم مصطفى -  148

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الجوهرٌه ش فاصل زمام محله مرحوم  بملن سهٌر نصر دمحم عبدالكرٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149769رفعت ابراهٌم هاشم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفرالنصارٌه ملن/ هشام اسماعٌل دمحم سنجر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  149766عالء الدٌن الرفاعى ابراهٌم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 فاعى عالء الدٌن الرفاعى الشناوى, وصؾ الـتأشٌر:   ، شنره البحرٌه بملن/ الر

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149765عبدالعزٌز دمحم كامل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت السودان بملن/صباح دمحم سٌد احمد الفمى

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  121285لٌده برلم    السٌد مصطفى العٌسوى برزان ، تاجر فرد ،  سبك  -  152

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان دماط بملن/ احمد دمحم على شتاٌه ونشاطه اكسسوار ستائر

دٌل العنوان , تم تع 21191113وفً تارٌخ  149772عبدالمنعم ابراهٌم السٌد عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمنهور الوجش بملن/ سمٌره خالد محمود بدوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  149771فارس اشرؾ سالمه محمود الدلع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع الجٌش بملن اشرؾ سالمه محمود الدلع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  149532د دمحم حامد على داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حام -  155

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله المنشاه الجدٌده بملن/والء دمحم ابراهٌم خضر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  113175السٌد دمحم على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/حمٌده على على متولى ناصر بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149778محمود حافظ عبدالبالى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ظٌم على على ؼنٌموصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه المنشاوى بملن/ عبدالع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149786خالد ٌحٌى زكرٌا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، الرجدٌه بملن/عادل اسماعٌل رضوان ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149777اشرؾ السٌد دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الـتأشٌر:   ، بلكٌم بملن/ السٌد دمحم عطا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  96815ناصر شعبان محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع دمحم فرٌد بملن/نهى عبدالرحمن هٌبه 49الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  96815د حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر شعبان محمو -  161

بملن/شعبان محمود حسنٌن الستؽالله  118الـتأشٌر:   ، شارع العجٌزى شارع سٌدى عبدالرحمن متفرع من عطفه الدٌب رلم 

  96815وتابع لرلم  1995/2/25مماوالت مصنعٌه واستٌراد وتصدٌر افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149787احمد حاتم السباعى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، منٌه المباشرٌن بملن/حاتم السباعى عبدالمجٌد جادهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149784دمحم عبدالسالم دمحم حموده العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى بملن/ دمحم احمد دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149782هدى جمال الدٌن احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 د سندوصؾ الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن بملن/سامح عبدهللا السٌ

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  142456مصنع الدٌب لتصنٌع المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى طنطا اوالد ابوٌونس بجوار فندق امى اونٌل بملن/ سعٌد ابراهٌم ابوالٌزٌد 

 صناعٌه والمالبس المطنٌهطاحون عن نشاط ورشه منسوجات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  142456ورشه الدٌب للمنسوجات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن فى طنطا اوالد ابوٌونس بجوار فندق امى اونٌل بملن/ سعٌد ابراهٌم ابوالٌزٌد طاحون عن 

 ورشه منسوجات صناعٌه والمالبس المطنٌه نشاط

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  149776عالء عبدالمهٌمن عبدالمهٌمن الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شرشابه بملن عبدالمهٌمن عبدالمهٌمن الشناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114وفً تارٌخ  149781ده برلم    راشد موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  168

 محله مرحوم بملن/ امال عبدالعزٌز مبارن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149781على عبدالمنصؾ على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 على فرج الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن/احمد رٌاض

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  96815ناصر شعبان محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 شارع دمحم فرٌد بملن/نهى عبدالرحمن هٌبه ونشاطه تجاره موتوسٌكالت 49الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  135817، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مجدى حامد السٌد زلٌخه -  171

 طنطا بملن نعٌم عبدالنور جوهر  -ش احمد مراد 37الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  135817مجدى حامد السٌد زلٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149785هادى ابراهٌم عبدالعزٌز سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 وصؾ الـتأشٌر:   ، محله روح بملن دمحم مسعد دمحم ابوٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149773برلم     عاطؾ عبدالمنعم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  174

 بملن/ فاروق احمد الشرٌؾ  3شمه  2الـتأشٌر:   ، طنطا مساكن العمرى بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149775اٌمن الراعى الراعى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ، كفر شبرا الٌمن ملن/دمحم الراعى الراعىوصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  149783سمٌر لتجاره المراتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الـتأشٌر:   ، طنطا االمام مسلم من السلطان مراد بملن/ مصطفى عبدالشافى دمحم نوفل

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  149779الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عطٌه دمحم عطٌه  -  177

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه المنشاوى المبلٌه بملن عاشور عطٌه دمحم عطٌه الشنوانى

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191114وفً تارٌخ  142456دمحم عبدالعلٌم حسٌن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 الـتأشٌر:   ، طنطا اوالد ابوٌونس بجوار فندق امى اونٌل بملن/ سعٌد ابراهٌم ابوالٌزٌد طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149794فاطمه دمحم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لنشرتى ابوعجٌله الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن بردٌس فوزى ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149691صٌدلٌه د/ ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، زفتى شارع الجٌش المبلى بعد كوبرى المصرؾ بملن صالح عبدالعزٌز دمحم دبل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149691سبك لٌده برلم      صٌدلٌه د/ ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ، -  181

 2119/2/1الـتأشٌر:   ، زفتى شارع ابراهٌم خطاب بملن/ ناهد العزب احمد شعالن الستؽالل تورٌدات مستلزمات طبٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115ٌخ وفً تار 98471ناجى فوزى لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 شارع متولى الشعراوى برج الصفوه بملن فاطمه وامانى على الشٌتى 7الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  98471ناجى فوزى لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ش متولى الشعراوى برج الصفوه بملن فاطمه وامانى على الشٌتى  7ع كائن بالعنوان طنطا عمار رلم الـتأشٌر:   ، افتاح فر

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149789ٌاسر حماده عبدالجواد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ض بملن/عبداالحد الصبرى باشاشارع البشبٌشى مع شارع بن الفار 2وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149691ابراهٌم رضا صابر عباس الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه زفتى شارع الجٌش المبلى بعد كوبرى المصرؾ بملن/ صالح عبدالعزٌز دمحم 

 عن نشاط صٌدلٌهدبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  124773سامى محمود عبدالصادق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بملن/دمحم سعٌد احمد-شبرابخوم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149795برلم     دعاء كمال دمحم ابوعجٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  187

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن دمحم على سلٌمان حجازى عزام 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149811عوض دمحم عبدالعزٌز دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ب بملن/ هدى عبدهللا عبدالفتاحوصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه دٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149813فوزٌه حسٌن عبدالوهاب زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عوٌس بملن/ حامد عبدالعزٌز حامد شحاته

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149788لم    دمحم عمر رمضان بدوى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  191

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد ملن عمر رمضان بدوى حمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149793احمد صبحى ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الهادى عبدالبالى الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن اٌمن رجب عبد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149796نجاح سعد احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، مٌت حواى بملن دمحم دمحم معوض شعالن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149798دمحم فؤاد فرحات عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 الـتأشٌر:   ، شارع ابن الفارض بملن/ احمد حامد سعد سعد الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149791رهام رمضان عبدالهادى عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شونى بملن سماح دمحم جاد عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149797عادل احمد على العجٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  195

 شارع كفر عصام بملن حسنى ابوالٌزٌد الشٌخ  11وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149792رباب جوده عبدالعزٌز عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش مكه من ش الجالء بملن عمرو فتحى طه حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149814دمحم فوزى منصور العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ر العدلى زمام نهطاى بملن فوزى منصو -الـتأشٌر:   ، حوض المراح المبلى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149812عمار نظٌم دمحم دمحم البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الـتأشٌر:   ، شبراتنا ملن/ نظٌم دمحم دمحم البرعى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  149811خالد سٌد احمد دمحم ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الـتأشٌر:   ، شارع ؼزال خلؾ ام المؤمنٌن بملن/ عماد الدٌن السٌد السٌد ؼزال
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان  21191115وفً تارٌخ  149791مكتب الطوٌل للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  السٌد الطوٌل, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الدٌب ملن نورا دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  114142اٌهاب احمد دمحم رامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان جناج بملن انور احمد دمحم رامون ونشاطه مصنع بالستٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  114142ون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم رام -  212

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جناج بملن انور احمد دمحم رامون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  114142اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم رامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ، جناج بملن احمد دمحم رامون ونشاطه مزرعه دواجن   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  149799باسم سمٌر حنا ابراهٌم عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الروضه بملن/ رافت احمد عبدالحمٌد الهنى

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149818تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نوره عبدالمرضى على االخوص ،  -  215

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سبرباى بملن/ ورثه عبدالناصر ربٌع عمار

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149819عمرو النجاحى السٌد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الكرسه بملن/ النجاحى السٌد السمان  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  125936احمد حامد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 الـتأشٌر:   ، الٌوجد

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191116وفً تارٌخ  125936احمد حامد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 شارع الخولى متفرع من شارع مصطفى كامل بملن هانى كمال عبدالمادر هواش 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  149816حامد شاكر محمود مصطفى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لجمون بملن محروس محمود دمحم التراس العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الد

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149815حمدى على البسطوٌسى المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نفٌا بملن عبدالفتاح مختار مرسى العجمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149817ٌده برلم    جالل عبدالرحٌم دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، محله منوؾ بملن رضى السٌد دمحم خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  149814اسماعٌل خالد مرسى مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 اعٌل مكى الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب ملن/ مرسى اسم

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  126558احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 شارع ابوسعد العجٌزى بملن نفٌسه عبدالفتاح الشٌخ 21وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  126558ٌده برلم    احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  214

 2117/4/18وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا شارع الحلو بملن دمحم دمحم صبرى مسعود ونشاطه جزاره افتتح فى 

ان , تم تعدٌل العنو 21191116وفً تارٌخ  149817سكٌنه ابوالمعاطى على المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرابٌل بملن/ عبدالفتاح احمد التلب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149811دمحم عبداللطٌؾ رمضان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌؾ بملن شولى دمحم عطٌه عوض
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  145923اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر السٌد سلٌمان العربى ، ت -  217

 الـتأشٌر:   ، الٌوجد

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  126558احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

العجٌزى بملن نفٌسه  -ش ابوسعد  21طه حظٌره مواشى بالعنوان طنطا وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشا

 عبدالفتاح الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  149816محسن كامل لبٌب محمود ودح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 د حاره مجاهد ٌونس بملن كامل لبٌب محمو -وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى ش فلسطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  149812منال سعد السٌد عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، بار الحمام بملن سارٌه خلٌفه محمود دمحم سٌدهم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116ٌخ وفً تار 149813مصطفى دمحم عبدالجواد ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شارع االزهر بملن نظٌره عبدالحمٌد ابراهٌم مطٌط 7وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149823حازم صالح دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لى عبداللطٌؾاول سكه سٌجر بملن/ السٌد ع -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149824شعبان جمعه محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 العجٌزى بملن صابر على على  -ش الجالء  8وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117ً تارٌخ وف 122954على عبدالجواد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 8128سبرباى بملن دمحم لطفى عبدالعزٌز عبدالرحمن ربٌع-مولؾ عبدالمنعم رٌاض  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

عدٌل العنوان , تم ت 21191117وفً تارٌخ  149825حسام ندا عبدالعظٌم ندا الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنشاه الجدٌده بملن صاحب الشان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149826صابرٌن محمود محمود عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نواج بملن دمحم دمحم البندارى الشوبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  115349ٌم الكسبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحى دمحم ابراه -  227

 ---وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن/ صاحب الشان بنفس العنوان 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  131111على ابراهٌم على حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن عبدالوهاب السعٌد حٌدره بنفس العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149819اشرؾ دمحم الحواش المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 هالـتأشٌر:   ، طنطا شارع المعتصم بملن/ طلعت احمد السٌد سمٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149818رحمه عثمان حسن شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الجمهورٌه بملن دمحم شعبان خالد ٌونس-وصؾ الـتأشٌر:   ، السنطه ش الكنٌسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117تارٌخ وفً  149822بٌتر عٌد فرنسٌس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 شارع الجمل سٌجر بملن/ دمحم على عبدالحمٌد حسن 3الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  149827محمود ابوزٌد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 د حسن صبره الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌصر بملن دمحم سٌد احم

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149828ولٌد صالح الدٌن مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش السمكرٌه متفرع من ش السروجٌه بملن احمد دمحم احمد الخادم 
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 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  149821ٌده برلم    فادٌه زهران ابوراضى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  234

 وصؾ الـتأشٌر:   ، السنطه ش فاروق سالمه من ش الجمهورٌه بملن فاروق دمحم فاروق سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149837على فتحى باشا البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش صبرى عبدالكرٌم خلؾ ناٌؾ بملن السٌده عٌد دمحم عبدالوهاب  41:   ، طنطا عمار رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149844احمد ٌحى سالم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، محله منوؾ بملن مٌرفت دمحم عبدالخالك حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149843فوزى دمحم عبدالمادر البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  237

 الـتأشٌر:   ، كوم النجار بملن/ فوزى دمحم دمحم عبدالمادر البنا

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149838رضا شكرى عبدالحكٌم ابونجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب بملن عبدالحكٌم شكرى عبدالحكٌم ابونجله

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  145415صالح سٌد احمد المصلحى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 حبٌب بنفس العنوانوصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن فوزٌه امٌن محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149854نجالء حسٌن خلٌل رامٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، اشناواى بملن/ناصر جبر دمحم سلطان

تم تعدٌل  21191121ارٌخ وفً ت 149833ٌاسر محمود محمود مصطفى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 برج الموده ش الوفاء بملن راوٌه عبدالبدٌع السٌد عبٌد  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149841حسنٌن ابراهٌم حسنٌن على هنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 زعفان بملن/ مدٌحه احمد عبدالفتاح الؽاٌش وصؾ الـتأشٌر:   ، بسٌون شارع عمر

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149831صبحى احمد دمحم احمد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش المبلٌه بملن جمال ابراهٌم محمود دروٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  111178،  سبك لٌده برلم     سٌد احمد احمد دمحم سالم ، تاجر فرد -  244

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/ احمد دمحم البدراوى شارع الفاتح مع مصطفى كامل برج البدراوى 

وان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21191121وفً تارٌخ  149845مزرعه الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ، كوم النجار بملن هانم عبدالحمٌد دمحم عاشور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  114495دمحم على محمود جسرها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، كفرالزٌات شارع الجبانه بملن/ مرفت سعٌد على حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  114495ود جسرها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على محم -  247

 الـتأشٌر:   ، كفرالزٌات شارع الجٌش امتداد طرٌك كفور بلشاى بملن/ ماهر دمحم صالح ونشاطه لطع ؼٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149834برلم     دمحم فتحى عبدالعزٌز الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  248

 وصؾ الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بملن/ عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز باشا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149829اشرؾ مدٌن حامد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 / حسن احمد حسن الشرلاوىالـتأشٌر:   ، منشاه الجنٌدى بملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149856احمد دمحم حامد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، مٌت المخلص بملن / زٌنب دمحم عبدالمجٌد مرعى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  149853لم    مصطفى عبدالوارث ناصؾ السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  251

 ملن صاحب الشان ) مصطفى عبدالوارث ناصؾ السٌد البٌومى ( -ش المنال  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149851دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ، الجعفرٌه بملن/ دمحم جالل حسٌن  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149836محمود بسطامى سلٌمان دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش سكه سٌجر بملن السٌد على رجب   47وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149847لٌده برلم     جٌهان ناجى عبدالملن اسعد ، تاجر فرد ،  سبك -  254

 الـتأشٌر:   ، شارع على مبارن امام كنٌسه مارى جرجس بملن/ اٌلٌا خلٌل معوض مٌخائٌل

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149831اٌه السٌد العربى دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، فرسٌس بملن/ دمحم احمد سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149832دمحم ابراهٌم احمد وتٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، ابٌار بملن/  ابراهٌم احمد وتٌت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149841م    محمود بسٌونى على رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  257

 الـتأشٌر:   ، بسٌون شارع المتٌت بملن/ بسٌونى على بسٌونى رمٌح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149848هاله فؤاد سلٌمان فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

  العاٌدى عمرالـتأشٌر:   ، نواج ملن/ جمعه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149839احمد رفعت جاد على بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت السودان بملن/ نفٌسه عبدالمحسن البمرى المنوفى

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149846احمد دمحم ابراهٌم السٌد السحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نهطاى ملن/ السٌد عبدالجٌد ابواللٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149849عبدهللا دمحم دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، طنطا ش طه الحكٌم حاره بهنسى بملن عبدهللا محسن عزوز الكٌالنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149849للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     E gالمصرٌه اى جى  -  262

 سى بملن عبدهللا محسن عزوز الكٌالنى وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش طه الحكٌم حاره بهن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149842دمحم بهنسى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، خرسٌت بملن دمحم على عبدالصمد البحٌرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  141431 دمحم لطب حسٌن طه اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن/شادٌه سٌد احمد بسٌونى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149835مصطفى احمد دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ملن دمحم على السٌد حسن الـتأشٌر:   ، طنطا اول سكه سٌجر ب

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  111841دمحم وسٌم فوزى عبدالمادر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

  , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه السنطه ش خلؾ مدرسه السنطه الثانوٌه الصناعٌه بملن دمحم لطفى محمود ابراهٌم فهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149868احمد سمٌر السٌد متولى جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 ش النادى ملن فاٌزه دمحم السٌد بلحه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149878صٌدلٌه د/ منى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الـتأشٌر:   ، كوم النجار بملن/ عبدالفتاح عزت عبدالفتاح زٌدان

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  149866باسم ابراهٌم عبدالرسول جوده عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 لو تماطع احمد طاهر بملن دمحم مصطفى بركات ش عبداللطٌؾ مع الح 21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149861صٌدلٌه د/احمد عبدالمحسن هشام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 مٌت المخلص ملن/عطٌه عطٌه احمد الجاوٌش -شرشابه 77وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك الرصوؾ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  145299زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان السٌد  -  271

 ش الخان بملن جمعٌه سوق ناصر التعاونٌه ونشاطه تجاره المشه  -سوق ناصر 55الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه طنطا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  136679برلم    سعٌد شعبان فرج السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  272

 سٌجر بملن/الشحات السٌد حسن الشاطر-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع الصفاء والمروه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  145299اٌمان السٌد زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 ش الخان بملن جمعٌه سوق ناصر التعاونٌه -سوق ناصر 55تأشٌر:   ، طنطا محل رلم الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149865صفاء ابراهٌم دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 جانسٌجر ملن/شعبان دمحم دمحم شعبان مر-شارع السالمونى  71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149862احمد مصلٌحى دمحم مصلٌحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تفهنا العزب ملن/ مصلٌحى دمحم مصلٌحى دمحم

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  149864ابراهٌم عبداللطٌؾ السٌد حسن البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج بملن/عبداللطٌؾ السٌد حسن البؽدادى

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149867هانى دمحم عبدالسالم السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ؾ من الحلو بملن امال احمد دمحم خلٌؾ ش دمحم ابو ٌوس 24وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149859موسى موسى عبدالمنعم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، كفر نصٌر ملن امٌنه على حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149857خالد فتحى نصر لمر الدوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 ش سعٌد بملن مصطفى احمد فاروق محمود ابراهٌم  19الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149861رضا عنتر عبدالمعطى فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 صود دمحم عبدالممصود جوده الـتأشٌر:   ، سنباط بملن عبدالمم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  133188ولٌد رجب مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن صاحب الشان

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  111841دمحم وسٌم فوزى عبدالمادر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع خلؾ مدرسه السنطه الثانوٌه الصناعٌه بملن/دمحم لطفى محمود ابراهٌم فهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  149858اٌمان ؼباشى دمحم فرج ؼباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 ر:   ، السنطه ش بورسعٌد بملن فاطمه احمد شفٌك رمضان وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  127545سعٌد حامد احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 ر دمحم السعٌد ابراهٌم طنطا ثان بملن تام -ش رٌاض باشا مع ش جمال عبدالناصر 116الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  149863صالح السٌد ابراهٌم عجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ش ابوالحسن عزوز متفرع من كفر عصام بملن طلعت منسى مٌخائٌل  11الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149869لٌده برلم    البربرى للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك  -  286

 --ابو شدٌد من ش حسن عفٌفى  ملن صاحب الشان  -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  144225حسام عاطؾ عبدالمادر اسماعٌل سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 طنطا بملن عبدالرحمن دمحم محمود كلٌب  -ش ابوبكر الصدٌك 55، تعدٌل العنوان بجعله    العنوان , وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  149876مجدى عزت سٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، كتامه ملن سامٌه ابو زٌد الفالل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  146313بدالمادر عبدالوارث الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ع -  289

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌس اخر بالعنوان طنطا ش دمحم الصواؾ برج تولٌب بملن بنشاط مماوالت عامه واعمال الصٌانه 

 لطرق واعمال المٌاه والصرؾ الصحى وتنسٌك الحدائك واعمال المساحٌه والنظافه وترمٌم وتشؽٌل المبانى واعمال ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  149875موسى عبدالستار السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كوم النجار بملن عبدالستار السٌد عٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149873على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عطا هللا عكاشه للٌعى -  291

 الـتأشٌر:   ، دفره بملن/ نبٌل عبٌد عبدالمعطى عبده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149871دمحم السعٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 بطرس بملن/ طارق محمود احمد زؼلول 73ر:   ، طنطا الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  149877احمد عبد الممصود دمحم سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 وصؾ الـتأشٌر:   ، السمالوٌه ملن/ عبدالممصود دمحم عبدالممصود سعده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149874اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن متولى محمود خفاجى ، ت -  294

 الـتأشٌر:   ، كفر ابوداود ملن/ احمد ابوالٌزٌد ابوالٌزٌد مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149881خضره احمد دمحم ابوفاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 ر:   ، حصه اكوه ملن هالل حواش حسن موسىالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  146313دمحم عبدالمادر عبدالوارث الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش دمحم الصواؾ برج تولٌب بملن الطالب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  146313اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر عبدالوارث الصٌفى ، ت -  297

ش عثمان دمحم بملن هشام ابراهٌم رجب ونشاطه هداٌا وخردوات  2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رئٌس اخر بالعنوان طنطا 

 ومستحضرات تجمٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  149881   سعٌد عبدالموى عبدهللا مسوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  298

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه ملن عبدالموى عبدهللا عبدالمجٌد مسوده

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  148977بدور لطفى دمحم مصطفى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 عله ملن/ دمحم عبدالممصود سلٌمان ومحمود عبدالممصود سلٌمان بنفس العنوان وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149871الرفاعى ٌحى موسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، العاٌشه بملن/ ٌحى موسى على حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  149872الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انشراح عبداللطٌؾ المؽربى  -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تطاى ملن/ وافى كمال شار الشناوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  122865تامر عبدالحمٌد عطوان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ، طنطا طرٌك السرٌع الزراعى بجوار السالب ملن/ فردوس اسماعٌل اسماعٌل الشرٌؾ  وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  149879منٌره دمحم السٌد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، حصه اكوه ملن/ دمحم عبدهللا خنٌزى بكر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  122865د عطوان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر عبدالحمٌ -  314

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان طنطا الطرٌك السرٌع الزراعى بجوار السالب بملن/ فردوس اسماعٌل اسماعٌل الشرٌؾ 

 بنشاط معرض اطارات وبطارٌات سٌارات

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  122865راد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطوان لالستٌ -  315

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان طنطا الطرٌك السرٌع الزراعى بجوار السالب بملن/ فردوس اسماعٌل اسماعٌل الشرٌؾ بنشاط 

 معرض اطارات وبطارٌات سٌارات

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  113616ح حسٌن سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن عبدالفتا -  316

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بكوم حماده مركز شابور بملن/ دمحم دمحم ابوصبٌحه ونشاطه صٌدلٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  149885 تامر مصطفى عبدالحكٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب ملن/ عبدالحكٌم مصطفى عبدالحكٌم النجار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149888شرٌؾ دمحم بدٌر شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 دٌر السٌد شراره الـتأشٌر:   ، شبرا الٌمن بملن دمحم ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149886دمحم فتحى دمحم على سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، شبرارٌس بملن فتحى دمحم على سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  149883صٌدلٌه د/ دمحم احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا امتداد ش النادى طرٌك مصر اسكندرٌه السرٌع بملن صاحب الشان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149891هبه رزق عبده للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 هٌد حنٌنالـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان بملن/ سنٌه عبدالش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149895احمد دمحم احمد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، فرانشو ملن دمحم احمد الصاوى

م تعدٌل العنوان , ت 21191123وفً تارٌخ  149887هانى ابراهٌم عبدالرازق عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر شماخ بملن/ خالد جابر عبدالسالم جابر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149884بثٌنه السٌد دمحم ابواسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، شونى بملن/ احمد دمحم نوفل

تم تعدٌل العنوان  21191123وفً تارٌخ  149892حمود السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شرٌؾ السعٌد م -  315

 العجٌزى بملن شرٌؾ السعٌد محمود السنباطى  -ش احمد محمود  43, وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  149893ٌوسؾ امٌر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، كفر الصارم بملن امٌر دمحم دمحم دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  149894مصطفى تٌمور دمحم ابراهٌم سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 عبان جامع المزازشارع المعتصم بملن نبٌل ش 14وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  149891ابراهٌم جمعه المهدى البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 شارع الحلو مع االمام مسلم برج الممصود بملن/ حسام دمحم محمود ناجى 3وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  149911تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض منصور علوان ،  -  319

 شارع االعتماد من ترعه الشٌتى بملن دمحم السٌد السٌد المالح 48الـتأشٌر:   ، طنطا 

ٌل العنوان , تم تعد 21191124وفً تارٌخ  149897عبدالمنعم حسن السٌد حسن شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 شارع النادى بملن/حسن سلٌمان احمد داود 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  114495دمحم على محمود جسرها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

زراعٌه ومنتجاتها وجمٌع انواع منتجات  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط نمل وتورٌدات مواد بناء وحاصالت

 المحاجر الكائن فى كفر الزٌات شارع الجبانه بملن مرفت سعٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  149899محمود السٌد دمحم سلٌمان المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 من سٌدى نوار ملن/دمحم رشاد الملٌجىوصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا شارع درب السما 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  149898مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 شارع االمام الؽزالى بملن/السٌد ابراهٌم السٌد عسكر 42العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

 21191124وفً تارٌخ  149898ره المواد الؽذائٌه جمله ولطاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه الشافعى لتجا -  324

 شارع االمام الؽزالى بملن/السٌد ابراهٌم السٌد عسكر 42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  127637  مؤمن عبدالهادى على عبدالهادى ابوزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  325

 شارع ابن الفارض طنطا ملن/حسن عطٌه سعٌد 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  138961بٌشوى عاطؾ ؼبلاير سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 اح فرع امتداد شارع الحكمه بملن/عاطؾ ؼبلاير سعدالـتأشٌر:   ، تم افتت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  143197دمحم ابراهٌم الشناوى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن/ ورثه ابراهٌم الشناوى دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  149896ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندى على جبر احمد دروٌ -  328

 شارع الجٌش من الخلؾ )الدلتا( بملن/حمدى احمد مصطفى 17الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات عمار رلم رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  138961بٌشوى عاطؾ ؼبلاير سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 الـتأشٌر:   ، امتداد شارع الحكمه بملن/عاطؾ ؼبلاير سعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149913دمحم دمحمى ابراهٌم حوٌدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، سندبسط بملن/ابراهٌم ٌوسؾ دمحم الوشاحى

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  147357شولى عبدالحمٌد الشنفاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌد  -  331

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله اول طرٌك بنوفر مركز كفر الزٌات ملن احمد بدوى ؼرٌب الزلبانى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149919هوٌدا صبرى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، للٌب ابٌار ملن/رضا عبدالستار على خلٌل

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  149924عمرو مجدى الدسولى الدسولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 ضٌاء عامر احمد سلٌمان  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى ش ٌوسؾ الصدٌك بملن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149915صٌدلٌه د/باسم سعٌد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا حى العبور ش الترعه العرٌضه بملن حسٌن عبدهللا الشاطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149917سبك لٌده برلم      حسناء احمد بهجات احمد على ، تاجر فرد ، -  335

 ش النحراوى ملن دمحم ابراهٌم احمد النحراوى -وصؾ الـتأشٌر:   ، بسٌون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149914دمحم رشوان خلٌفه احمد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 ٌولٌو بملن/رشوان خلٌفه احمد الطنطاوى 23شارع  5ٌر:   ، بسٌون عمار رلم وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  148318عبدهللا دمحم ابراهٌم العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 ش محب مع الناصر ملن احمد سمٌر ابراهٌم المصراوى 13الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  149912مصطفى محمود عواد دسولى عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 ش اسماعٌل دردٌرى ملن محمود عواد دسولى 21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127ٌخ وفً تار 149916رامى حلٌم سعٌد بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 دوران النادى بجوار زٌن للمشوٌات بملن سمر دمحم  -الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149911سماره عبدالؽنى ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لحبال وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوحمر بملن زاهٌه عوض ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149921ابراهٌم مجدى ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دفره بملن مجدى ابراهٌم محجوب البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149913فتحى المهدى دمحم طاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، شرشابه ملن مراد المهدى دمحم طاش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149921دمحم سعٌد السٌد عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لحافه بملن/دمحم دمحم على ابوعمر-الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149914نبٌل دمحم عبداللطٌؾ سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 4شارع الفاتح رلم  Bالـتأشٌر:   ، ابراج الرٌاض ملن/سامى حسنٌن عبدالخالك 

تم تعدٌل  21191127ً تارٌخ وف 148211مصطفى السٌد مصطفى دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

ش العهد الجدٌد من ش الحكمه ملن خالد محمود عبدالحلٌم  38العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط بجعله عمار رلم 

 على

,  تم تعدٌل العنوان 21191127وفً تارٌخ  149916عطٌات عبدالوكٌل احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نجرٌج ش المدرسه بملن عبدالوكٌل احمد الشناوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  136711دمحم محمود احمد مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن دمحم محمود احمد مصطفى البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149922احمد بسٌونى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا  -  348

 الـتأشٌر:   ، الفرستك بملن محمود لطب محمود ٌونس الدٌهى 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191127وفً تارٌخ  149918هاشم السٌد عبده همٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 التنظٌم ملن السٌد عبده همٌس  -ٌولٌو  23-الـتأشٌر:   ، بسٌون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149911رضا دمحم عوض جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 ش السٌد الشاعر من ش الجالء ملن زٌنب احمد عبدهللا العمرى -الـتأشٌر:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149917اٌمان خالد على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، دفره ملن/سعٌد على عبده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149917اٌمان خالد على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 :   ، دفره ملن/سعٌد على عبدهالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149919مصطفى احمد مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بسٌون شارع المتٌت بملن/دمحم احمد دمحم لاله

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149923   كرٌم السٌد خلؾ دمحم برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  354

 ش دمحم عبدالممصود الشرلاوى بملن فرج دمحم فرج عطٌه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  149911سمر زكى دمحم شولى زكى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بجوار سور الؽزل بملن دمحم احمد عبدالرازق عالم وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  149918احمد دمحم حسن توفٌك حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 شارع فوزى البلشى بملن/دمحم حسن توفٌك حرب 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  148318دمحم ابراهٌم العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا  -  357

 ش محب مع الناصر ملن احمد سمٌر ابراهٌم المصراوى ونشاطه تجاره مالبس جاهزه 13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع فى طنطا  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149928لٌده برلم    تامر احمد محمود لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك  -  358

 الـتأشٌر:   ، شنراق بملن بشٌره شولً السعٌد لنصوه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149939سامح سمٌر كمال صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 ٌز من حسان بملن فاروق عبدربه دمحم المطاهرالـتأشٌر:   ، طنطا شارع عمر بن عبدالعز

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149926دمحم سعٌد عبدالمهٌمن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 شارع المرشى بملن مروه السٌد دمحم عبدالرازق15وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149933جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبده عطٌه ؼطاس ، تا -  361

 الـتأشٌر:   ، سندبسط بملن مسعد ابراهٌم ٌونس

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149941فتحى ٌحٌى راؼب الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 ه مسهله بملن راؼب ٌحى راؼب الشرلاوىوصؾ الـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149927اٌمان سعٌد دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الـتأشٌر:   ، طنطا شارع الكورنٌش بملن اٌهاب عبدالواحد على المطاهر

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149941سبك لٌده برلم     عمرو ابوالفتوح السٌد موسى ، تاجر فرد ،  -  364

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مسهله بملن حاتم ابوالفتوح السٌد موسى

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149931مصطفى موسى عبدالجلٌل رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ن اٌمن حسٌن زٌن جامعوصؾ الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بمل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149937دٌنا زكى الحسٌنى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، كفر سالم النحال بملن سهٌر دمحم عبدالعزٌز سلٌمان

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  149932برلم     عماد عبدالحلٌم عبدالممصود شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  367

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بملن عبدالحلٌم عبدالممصود عبدالحلٌم شرؾ الدٌن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149929دمحم رافت عطٌه عبدالمجٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ، الدلجمون بملن جمال احمد احمد لرلشوصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149938صفاء محمود دمحم حله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الـتأشٌر:   ، الدلجمون ملن محمود دمحم احمد فراره

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149925رلم    عبدالشفٌع نبٌل عبدالفتاح العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  371

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مسهله ملن نبٌل عبدالفتاح العاٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149934دمحم الدسولى بسٌونً تبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

  تبعالـتأشٌر:   ، دمشٌت بملن الدسولى بسٌونى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149943ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 الـتأشٌر:   ، كفر سالم النحال بمبن مصطفى دمحم مصطفى عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  113517شرؾ على بلتاجى ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 الـتأشٌر:   ، برما بملن دمحم صبحى دمحم الجزار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  149931االحمدى بدوى دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 الـتأشٌر:   ، سنباط بملن كامل بدوى دمحم العبد

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149936ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نجالء فتحى عبدالعزٌز -  375

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دفره بملن دمحم ابراهبم ابراهٌم مٌره

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  149942على احمد احمد على ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 أشٌر:   ، بنوفر بملن امنه على على الحاجوصؾ الـت

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  123986اٌمن محمود سرور محمود على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 طنطا ثانى بملن شولى السٌد فوده  -ش عباس العماد 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  149967روق حسٌن سرور عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر فا -  378

 حاتم البرلسى من مصطفى كامل بجوار اكادٌمٌه المستفبل بملن/نبٌل فله ابراهٌم لالده-, وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  141734لٌده برلم    احمد بسٌونى على بسٌونى رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك  -  379

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بحعله ملن/بسٌونى على بسٌونى رمٌح بنفس العنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149961دمحم عبدالؽنى عبداللطٌؾ ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 ـتأشٌر:   ، الكرسه بملن عبدالؽنى عبداللطٌؾ ابوطالب وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149956احمد ناصر دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الـتأشٌر:   ، شبراملس امام مركز الشباب بملن السٌد دمحم شحاته حماد  

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149963علم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ساره بسٌونى زٌن بسٌونى  -  382

 خلؾ المجلس المحلى بملن/ بسٌونى زٌن بسٌونى علم 1عمار رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اخناواى شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149962رشا جابر خلٌفه الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه ملن/احمد السششتاوى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149949دمحم ابوالفضل موسى سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 الـتأشٌر:   ، شبراملس ملن/صالح عبدالمجٌد فرج هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149959مصطفى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا دمحم  -  385

 الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن/عبدالممصود عبدالممصود شعٌب

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149944هوٌدا السٌد حسن عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 شارع صدلى بملن/احمد محمود احمد مصطفى 75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149953محمود احمد سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور بملن جواهر على ابراهٌم زٌن الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149966تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامٌه ممدوح عبدالرحمن سعده ، -  388

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه بملن سعٌد السٌد دمحم سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149945دمحم السٌد ابراهٌم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 :   ، كفر ابرى بملن رؤؾ عبدالجواد السباعى الجناٌنى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149952هدى عبدهللا سلٌمان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، كفر مٌت حواى ملن/ناجى دمحم حامد وسلٌمان ناجى دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  149968بدالمنعم حسٌن فره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رلٌه عبدالمنعم ع -  391

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع حسن رضوان بملن/طلعت منصور ابراهٌم المتولى

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149951مطعم ختعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 منطمه االستاد بملن مسعود دمحم الصاوى ختعم  -ش خنعم من دمحم جابر  1طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149948صلٌب سعد انٌس الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 الـتأشٌر:   ، مشله بملن حمدى احمد على ابوالعز 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  149958ٌد عبدالحمٌد عبدالمجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمج -  394

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حصه اكوه بملن/عوض عطٌه شعبان ٌونس

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  149971هانم عبدالحمٌد دمحم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 اخناواى بملن عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد نوح  -الـتأشٌر:   ، مسجد الرحمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149946دمحم رضا دمحم عبدالممصود ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 بوهاشموصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن/رضا دمحم عبدالممصود ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149951دمحم حسن دمحم حسن ؼلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 برما بملن حسن دمحم حسن ؼلوش  -الـتأشٌر:   ، عزبه لٌصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149955بسمه حمدان دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 الـتأشٌر:   ، المضابه بملن حمدان دمحم عبدهللا العبد  

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149947شرٌؾ عطٌه عبدالسالم ابوجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن رضا عبدالهادى عبدالبالى الست

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  149954محمود ابوالماسم عبدالعاطى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا شارع ابراهٌم عبدالمالن )العمرى( بملن/ابوالماسم عبدالعاطى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149965برلم    معرض هبه شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  411

 الـتأشٌر:   ، المرشٌه بملن اسامه السٌد دمحم عبدالوهاب زلط 
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149969ابوالٌزٌد المتولى عبدالعزٌز بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 ٌش المبلٌه ملن/احمد بسٌونى مصطفى بسٌونىوصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  141175الشاهد لتصنٌع الفرنشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن الى ملن/ابراهٌم مؽاورى حسن رلٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149964د ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم جمال عبدالرازق علٌوه ، تاجر فر -  414

 شارع ابن خلدون والمتوكل سابما تماطع اخر شارع الحلو بملن/حسن جمٌل الزهاوى زؼلول 64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  149961سلوى على على خلؾ هللا الدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شمرؾ بملن دمحم دمحم دمحم السٌد الدش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  149971شادٌه ابراهٌم توفٌك بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 ش االشرؾ بملن توفٌك محمود عمر عمر رسالن  1الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  149957حسام دمحم فوزى عبدالممصود ابوعجٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن نادٌه عبدالمجٌد سٌد احمد عجٌله 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  149988دمحم ؼرٌب عالءالدٌن ابوالعنٌن عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المرشٌه بملن دمحم فتحى عبدالمعبود عسكر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149989سٌد رشدى احمد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 اس ٌوسؾ رحامه مٌت الرخا بملن عباس عب -الـتأشٌر:   ، عزبه ابورحامه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149975السٌد شرٌؾ عبدالؽنى كدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، الحداد بملن ربٌع شرٌؾ عبدالؽنى كدش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149983وفاء حسن عبدالجواد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 شارع الروضه بملن عزه نبٌل دمحم اسماعٌل الجوهرى 2الـتأشٌر:   ، كفرالزٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149982عبدالحفٌظ احمد عبدالحفٌظ وهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 عبدالمادر حامد البردان  وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه سلٌمان بملن سامى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149972دمحم محمود عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الـتأشٌر:   ، مٌت الرخا بملن/محمود عبدهللا السٌد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  123811رلم    تامر احمد حمدى دمحم ابوالعماٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  414

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله السنطه البلد شارع بورسعٌد ملن/عماد احمد حمدى ابوالعماٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149991مى عبدالرحٌم عبدالرازق رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا ش ابن الفارض مع مصطفى كامل بملن عبدالرحٌم عبدالرازق ابراهٌم رزق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149976احمد دمحم احمد عباس الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 العلٌم ابراهٌم موسىوصؾ الـتأشٌر:   ، جسر النٌل كفر النصارٌه  بملن سلٌمان عبد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149985كمال احمد كمال النمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 الـتأشٌر:   ، زفتى شارع بركه السبع خلؾ المطافى بملن عوض السٌد ابو حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149979ده برلم    عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  418

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبراملس بملن رضوان عبدالوهاب محى خمٌس
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تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149984معرض ابوطالب لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

  حموده دمحم الخولىوصؾ الـتأشٌر:   ، اخناواى ملن/دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149978عال فاٌد فؤاد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، محله اللبن بملن صاحب الشان)عال فاٌد فؤاد هالل (

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149334 زٌنب عبدالرحمن السٌد الحفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى كفر الشرفا الشرلى ملن/حسٌن حسن عطٌه الحفناوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149977دمحم عبدالفتاح احمد دمحم زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الفرستك بملن دمحم جابر احمد فاٌد الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149987دمحم حسنى ابوالفتوح حفٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 الـتأشٌر:   ، زفتى سكه طنطا بملن/جمال دمحم مصطفى العاجز

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  149991سبك لٌده برلم    اسالم فتحى ابراهٌم اسماعٌل عٌسى ، تاجر فرد ،   -  424

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن فتحى ابراهٌم عٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149974شرٌؾ ابراهٌم شرٌؾ كدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 الدٌن دمحم عبدالمجٌد العدلىالـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان بملن/تاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149981شعبان طه دمحم طه العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 شارع الجالء لبل المدرسه الزخرفٌه بملن/مصطفى عطٌه المصرى 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  149986، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم احمد ابراهٌم الطنطاوى  -  427

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا النمله بملن السٌد مصطفى احمد العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149992باسم دمحم حسن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 فر الهواشم بملن دمحم حسن دمحم شلبىالـتأشٌر:   ، ك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149994مصطفى رجب دمحم لرطمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 الـتأشٌر:   ، كوم النجار بملن دمحم رجب دمحم لرطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151113  احمد دمحم دمحم عبده لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  431

 شارع حلمه المطن بملن/دمحم دمحم عبده لندٌل 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151117مبرون جمال دمحم السلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 فتاح حسن الفمىالـتأشٌر:   ، نواج بملن/هانم عبدال

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  137245دمحم عمادالدٌن عاطؾ عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

بسٌون بملن عماد الدٌن عاطؾ عبدالحمٌد -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع متفرع من شارع  فوده 

 المدوحس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149534كرم فتحى السحٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو -  433

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن اٌمن لطفى عبدالرازق سالم 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  149993محمود السٌد على اسماعٌل الهرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 ش الجالء بملن فوزى امٌن دمحم الملٌبى  43, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  146994دمحم احمد دمحم عبدالباسط عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لزراعى بملن/سوزان دمحم ابوحامدشارع طرٌك مصر اسكندرٌه ا 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149537ضٌاء الدٌن دمحم الحنفى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 19وصؾ الـتأشٌر:   ، السنطه ش عطفه توفٌك سالمان بملن هانى صالح بكر على الملٌوبى ونشاطه  االستٌراد ماعدا المجموعه 

 والتصدٌر 6من المجموعه  36والفمره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149537ضٌاء الدٌن دمحم الحنفى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 شارع السد العالى السلخانه بملن/ عادل دمحم مصطفى ونشاطه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151111ابراهٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فرحات دمحم -  438

 الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى ملن/دمحم فرحات دمحم ابراهٌم

, تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  151111جماالت محمود احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى خلؾ الوحده الزراعٌه بملن/همت ومحمود واسالم دمحم عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  151119رضا دمحم اسماعٌل الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه بملن السٌد دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151114اشرؾ خلٌل ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مٌنا -  441

 شارع حسن شبل ترعه الشٌتى بمل/جٌهان دمحم عبدالؽنى عثمان 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149995فاطمه شحاته عبدالمعطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مشله بملن شعبان حامد لاسم

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  151115شرٌؾ عبدالسالم عبدالمنعم على عبوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 زٌز رمضانشارع الجالء ملن/سعاد على عبدالع 45العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الزٌات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  95885حماده عطوه دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن بجعله السٌد حماده السٌد مرسى حسانٌن بنفس العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151111  جمال دمحم ملٌجى دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  445

 الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه ملن دمحم ملٌجى عرفه دوٌدار

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  151114مدحت بسطوٌسى على عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 ى على عبداللطٌؾ ؼرابوصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا تنا ملن بسطوٌس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149999سعٌد دمحم دمحم عامر الجلمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 الـتأشٌر:   ، دلرن ملن/عزه احمد اسماعٌل دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131رٌخ وفً تا 151116كرٌمه السٌد امٌن الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 شارع الصهرجتى السلخانه المدٌمه ملن/رضوان السٌد امٌن الكومى 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  151112ٌاسمٌن خٌرى دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 /عبدالوهاب على عبدالوهاب ودمحم على عبدالوهابوصؾ الـتأشٌر:   ، ابوالجهور ملن

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149998احمد سعٌد احمد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ابوحمر بملن رمضان عطا احمد الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151113سبك لٌده برلم    على احمد دمحم الزناتى ، تاجر فرد ،   -  451

 امتداد النادى بملن الطالب 51الـتأشٌر:   ، طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151116احمد دمحم حنفى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ان اسماعٌل حسٌن لطوشالـتأشٌر:   ، منشاه سلٌمان بملن اٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  149996بماله عماد بدوى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 الـتأشٌر:   ، عزبه طوخ بملن/بدوى بدوى بدوى جابر جابر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  151112نجالء دمحم المهدى عبدالمجٌد ضبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 وصؾ الـتأشٌر:   ، لصر بؽداد بملن اشرؾ ٌوسؾ مبارن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151115احمد السٌد احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 الـتأشٌر:   ، دفره بملن دمحم ابراهٌم دمحم الحكٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  151118احمد السٌد موسى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الـتأشٌر:   ، زفتى جسر النٌل سندبسط بملن/انس السٌد شحاته

تعدٌل العنوان , تم  21191131وفً تارٌخ  149537ضٌاء الدٌن دمحم الحفنى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السنطه ش عطفه توفٌك سالمان ملن هانى بكر على الملٌوبى عن نشاط تجاره 

 مالبس جاهزه

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  151111شرٌؾ عبدالمنعم رضا محمود العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زفتى شارع لبلى السٌنما من شارع سكه بنها بملن دمحم صالح على ابو شب العنوان ,

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191111وفً تارٌخ  149621اشجان رفعت دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط بجعله صٌانه واصالح اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  132235فتحى عبدالعاطى دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  114391م   عزٌزه عبدهللا دمحم المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مواد ؼذائٌه بالجمله

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  139227محمود عطٌه حسن حسن البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ٌار سٌاراتوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع ؼ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  148917السٌد عبدالؽفار مرسى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / توزٌع اسطوانات اكسجٌن

تم تعدٌل النشاط , 21191112ارٌخ وفً ت 132693عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم حافظ العدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  141118دمحم ابراهٌم احمد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره سٌارات وتون تون وموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  113811اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه ٌس طه عالم ، ت -  8

 النشاط الى مخبز عٌش فٌنو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  113811طه ٌسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 النشاط الى مخبز عٌش فٌنو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  133683سعٌد دمحم دمحم دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره االجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه جمله ولطاعى

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  146952   دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهٌم السطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مبٌدات زراعٌه اسمده ومخصبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  132131عمرو دمحم مصطفى الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 طحٌنٌه التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى مصنع حالوه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  123198محمود احمد مرسى الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضافه نشاط دش حبوب وخلط اعالؾ على النشاط االصلى

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت21191119وفً تارٌخ  89576احمد دمحم معوض خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  96172كامٌلٌا احمد كمال عبدالممصود الصرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الزراعٌه والمواد الؽذائٌه وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله محطه حفظ وفرز وتعبئه وتبرٌد وتجمٌد الحاصالت

تم 21191119وفً تارٌخ  96172كاملٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ الصٌرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله محطه حفظ وفرز وتعبئه وتبرٌد وتجمٌد الحاصالت الزراعٌه والمواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  141775عماد حسن مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  اضافه نشاط مصنع بالستٌن وتورٌدات عمومٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  118431دمحم دمحم ابوالعنٌن السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتوكٌالت الخضار والفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  141263مخبز عالء نبٌل شالمش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز نصؾ الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81991عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا الخضرى عبدالمعطى -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط ورشه لحام وخراطه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  141162احمد عبدالعزٌز عبدالؽنى على الدبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لتأشٌر:  اضافه نشاط تجاره بٌض الً النشاط االصلًوصؾ ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  82925فتحى عبدالفتاح عبدالفتاح السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله وتموٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  136379برلم   ؼرٌب حسٌن ؼرٌب الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع خلط وتعبئه منظفات صناعٌه على البارد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  146528عبدالحمٌد سند السٌد نصرالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تجاره اسمده ومخصبات وبذور وتماوى الى النشاط االصلى التأشٌر:  اضافه نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  113673كمال دمحم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 النشاط بجعله مخبز بلدى آلى كامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  147854رلم   ابراهٌم السٌد ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  26

 التأشٌر:  اضافه نشاط زخرفه استانلس وتٌفال الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  66553اسماعٌل دمحم الجوهرى زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 لدى الى كاملالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مخبز ب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  112913اسامه السٌد دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره بوٌات

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل21191116وفً تارٌخ  127534محمود السٌد مصطفى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع حلوٌات وشٌكوالته الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  127534محمود السٌد مصطفى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع حلوٌات وشٌكوالته الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  125936مد حامد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  31

 تعدٌل النشاط بجعله مطبعه

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  141622طلعت السٌد دمحم عبدالمادر السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط بجعله معلؾ تسمٌن مواشى وحالبه وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  122954على عبدالجواد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع ؼٌار سٌارات وزٌوت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  138187ده برلم   ولٌد عادل دمحم ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  34

 اضافه نشاط االجهزه والمستلزمات الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  147452رجب عصام حامد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 لطع ؼٌار سٌارات والمواتٌر المستعمله التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تورٌدات عمومٌه وتجاره

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  149681جمال حلمى اسماعٌل ابراهٌم البرل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 19والمجموعه  6من المجموعه  36وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله عموم االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  145485ٌه للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام الب -  37

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره سن ورمل واسمنت وزلط زتربه زلطٌه ومواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  148161ابراهٌم فوزى عبدالفتاح عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره بٌض

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  133188ولٌد رجب مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله شٌتات حصٌر من كرتون مضلع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  127545فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد حامد احمد صالح ، تاجر  -  41

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب تورٌدات وتوكٌالت وتجاره االعالؾ وتصنٌعها لدى الؽٌر

عدٌل النشاط , تم ت21191121وفً تارٌخ  111841دمحم وسٌم فوزى عبدالمادر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط لص وتحوٌل ورق كرتون الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  136515هدٌه احمد احمد ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله وتموٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل النشاط , 21191122وفً تارٌخ  144225ٌل سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام عاطؾ عبدالمادر اسماع -  43

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مركز صٌانه اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  121229الشٌخ لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 اضافه نشاط مكتب رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  121229حاتم مصطفى عبدالعزٌز لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  اضافه نشاط مكتب رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  121229فرد ،  سبك لٌده برلم   الشٌخ لتاجٌر السٌارات والرحالت ، تاجر  -  46

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط مكتب رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191124وفً تارٌخ  137251حازم فوزى امٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

له برمجه االنظمه والموالع والتصمٌمات وادارتها وتسوٌفها فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت بعد الحصول تعدٌل النشاط بجع

 على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  124526احمد طه ابراهٌم عشوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 زلالتأشٌر:  مصنع تفتٌح عوادم وتحضٌر ؼ

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  149581عبدالرحمن جمال بسٌونى دمحم الخبازه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع ؼٌار موتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  149591دمحم كمال نصر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدٌل النشاط بجعله تمدٌم مشروبات ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  135841احمد رٌاض عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 دالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله فرز وتعبئه وتورٌد حاصالت زراعٌه وثالجه تبرٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  139411دمحم دمحم اسماعٌل اللٌثى ابونمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع المشروبات الساخنه والبارده الى النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  139411دمحم دمحم اسماعٌل اللٌثى ابونمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع المشروبات الساخنه والبارده الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149733السٌد عنتر عبدالرحمن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 نسٌجالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  113517شرؾ على بلتاجى ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  معرض تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  143498مصطفى احمد سعد الخٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 ه نشاط التورٌدات الى النشاط االصلى ماعدا  الكمبٌوتر ومشتمالتهالتأشٌر:  اضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  139577راضى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149714،  سبك لٌده برلم    احمد خلٌل ابراهٌم خلٌل شعالن ، تاجر فرد -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى تصنٌع وخلط وتعبئه ومدشه اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  118815حسٌن دمحم االحمدى حسٌن الذهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 % 82شاط بجعله مخبز طبالى بلدى مؽروؾ على رده وصؾ التأشٌر:  تعدٌل الن
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  136811ؼاده دمحم المطب الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع اكٌاس ورلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  123811ده برلم   تامر احمد حمدى دمحم ابوالعماٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره باب وشبان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  148321الشاذلى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 زراعٌه الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط اتجار تماوى الحاصالت ال

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  149898مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط التعبئه والتؽلٌؾ الى النشاط االصلى

تم 21191131وفً تارٌخ  149898، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه جمله ولطاعى  -  64

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط التعبئه والتؽلٌؾ الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  95885حماده عطوه دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 النشاط بجعله بمالهتعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  148649شرٌؾ دمحم زكى احمد ابوكحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بٌع لطع ؼٌار اجهزه تبرٌد وتكٌٌؾ

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  139632رجب عبدهللا عبدالؽفار محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  149762معرض الكومى للسٌرامٌن واالدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149771فارس اشرؾ سالمه محمود الدلع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149711احمد كمال احمد برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  149894مصطفى تٌمور دمحم ابراهٌم سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149763ابراهٌم دمحم ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  149988دمحم ؼرٌب عالءالدٌن ابوالعنٌن عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149989سٌد رشدى احمد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 : خاصالتأشٌر
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تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  149833ٌاسر محمود محمود مصطفى النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149926دمحم سعٌد عبدالمهٌمن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149664الهامى صابح موسى الدماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  149811خالد سٌد احمد دمحم ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  149812عمار نظٌم دمحم دمحم البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149719دمحم السباعى حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  149676ٌوسؾ عادل فكرى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  149893ٌوسؾ امٌر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  149748بدالحمٌد المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا ع -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  114166طارق عزٌز سلٌمان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149854رامٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء حسٌن خلٌل  -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151118احمد السٌد موسى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149975جر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد شرٌؾ عبدالؽنى كدش ، تا -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149939سامح سمٌر كمال صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  149816فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد شاكر محمود مصطفى محمود السٌد ، تاجر -  23

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  149911سمر زكى دمحم شولى زكى ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149655تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ابراهٌم لطب عموش ، -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191128وفً تارٌخ  149932عماد عبدالحلٌم عبدالممصود شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149832ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم احمد وتٌ -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149685دمحم ضٌاء الدٌن رمضان دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  149968عم حسٌن فره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رلٌه عبدالمنعم عبدالمن -  29

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149911سماره عبدالؽنى ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  149718ٌم عبدالحلٌم عمر ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحلٌم ابراه -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149811دمحم عبداللطٌؾ رمضان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149999 دمحم عامر الجلمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد دمحم -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149841محمود بسٌونى على رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  149951جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مطعم ختعم ، تا -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149948صلٌب سعد انٌس الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  149886بك لٌده برلم   دمحم فتحى دمحم على سعد ، تاجر فرد ،  س -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149712الصاوى عبدالفتاح على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  149751،  سبك لٌده برلم   عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد  -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151111جمال دمحم ملٌجى دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151114لٌده برلم    مدحت بسطوٌسى على عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  149711نجٌب بسٌونى شولى بسٌونى دمحم فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149825رد ،  سبك لٌده برلم   حسام ندا عبدالعظٌم ندا الزناتى ، تاجر ف -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149826صابرٌن محمود محمود عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  149766، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن الرفاعى ابراهٌم الشناوى  -  45

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149765عبدالعزٌز دمحم كامل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151116تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌمه السٌد امٌن الكومى ،  -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149781على عبدالمنصؾ على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149871بك لٌده برلم   الرفاعى ٌحى موسى حسن ، تاجر فرد ،  س -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149934دمحم الدسولى بسٌونً تبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149759برلم   حسام الدٌن خالد ابوزاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  149885تامر مصطفى عبدالحكٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149981م   شعبان طه دمحم طه العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  149986السٌد ابراهٌم احمد ابراهٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  98471برلم   ناجى فوزى لبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149721الصواؾ للتورٌدات والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149813ده برلم   مصطفى دمحم عبدالجواد ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149839احمد رفعت جاد على بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  149691م   صٌدلٌه د/ ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  59

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149712دمحم ابراهٌم شورى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191124وفً تارٌخ  149898لٌده برلم    مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك -  61

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  149673خالؾ للتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  149888  شرٌؾ دمحم بدٌر شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  63

 التأشٌر: خاص

تم 21191124وفً تارٌخ  149898مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الؽذائٌه جمله ولطاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149861فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/احمد عبدالمحسن هشام ، تاجر -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149848هاله فؤاد سلٌمان فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149943ك لٌده برلم   ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سب -  67

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149661دمحم عكاشه دمحم عبدالنبى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  149717تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحمد لتجاره السٌارات وتكاتن ولطع الؽٌار ، -  69

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  149751عمر دمحم ابراهٌم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149767ر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه مصطفى عبدالمادر الدسولى ، تاج -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  149993محمود السٌد على اسماعٌل الهرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149666ر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر جرجس رزق هللا وهبه ، تاج -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149651كرٌمه جمال عبدالسالم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149964تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان دمحم جمال عبدالرازق علٌوه ،  -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149961سلوى على على خلؾ هللا الدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149971فرد ،  سبك لٌده برلم    شادٌه ابراهٌم توفٌك بالل ، تاجر -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149928تامر احمد محمود لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149838سبك لٌده برلم    رضا شكرى عبدالحكٌم ابونجله ، تاجر فرد ،  -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149688ٌاسر دمحم احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149689لٌده برلم   دمحم سعٌد احمد عبدالوهاب ملوه ، تاجر فرد ،  سبك  -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  149957حسام دمحم فوزى عبدالممصود ابوعجٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149722لٌده برلم   نادر دمحم حماده طبٌخ ، تاجر فرد ،  سبك  -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  149753حسن على شحاته عبدالعظٌم عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149815ٌده برلم   حمدى على البسطوٌسى المصاص ، تاجر فرد ،  سبك ل -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  149681جمال حلمى اسماعٌل ابراهٌم البرل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  149746بك لٌده برلم   شرٌؾ احمد كامل مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  س -  87

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  149875موسى عبدالستار السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149873ده برلم   عطا هللا عكاشه للٌعى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149661اسماء ٌوسؾ دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  151111برلم   شرٌؾ عبدالمنعم رضا محمود العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  91

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  149777اشرؾ السٌد دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  96815ناصر شعبان محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  149787احمد حاتم السباعى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149784دمحم عبدالسالم دمحم حموده العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149871دمحم السعٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127تارٌخ  وفً 149918احمد دمحم حسن توفٌك حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149966سامٌه ممدوح عبدالرحمن سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128ً تارٌخ وف 149929دمحم رافت عطٌه عبدالمجٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149757خالد السعٌد حافظ ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123ً تارٌخ وف 149883صٌدلٌه د/ دمحم احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149831اٌه السٌد العربى دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129رٌخ وفً تا 149945دمحم السٌد ابراهٌم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149721الحصرى لالعالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149817سكٌنه ابوالمعاطى على المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149916رامى حلٌم سعٌد بدروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191121وفً تارٌخ  145299اٌمان السٌد زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149995فاطمه شحاته عبدالمعطى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع  تم21191117وفً تارٌخ  149713ولٌد رضا محفوظ عبدالشافى شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149952هدى عبدهللا سلٌمان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191123وفً تارٌخ  149891هبه رزق عبده للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  149743معرض السعدنى لتجاره الثالجات والسخانات والؽساالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149847جٌهان ناجى عبدالملن اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149658احمد السٌد شبل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  151115شرٌؾ عبدالسالم عبدالمنعم على عبوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149679احمد محمود عبدالرؤؾ بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114 وفً تارٌخ 149785هادى ابراهٌم عبدالعزٌز سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149819اشرؾ دمحم الحواش المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  149895احمد دمحم احمد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  81991رضا الخضرى عبدالمعطى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  149991اسالم فتحى ابراهٌم اسماعٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149813فوزٌه حسٌن عبدالوهاب زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  149745ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعال ٌوسؾ الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  149836محمود بسطامى سلٌمان دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149665على احمد ابراهٌم برؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  149692عماد حسنٌن حلمى حسنٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  149718ده برلم   عبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  127

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149974شرٌؾ ابراهٌم شرٌؾ كدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149959رشا دمحم مصطفى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149725زكى اسماعٌل ابوالعال كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  126558   احمد عبدالمعطى عبدالحمٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  131

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149938صفاء محمود دمحم حله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  149881سعٌد عبدالموى عبدهللا مسوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149925عبدالشفٌع نبٌل عبدالفتاح العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151119  رضا دمحم اسماعٌل الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149788دمحم عمر رمضان بدوى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121ً تارٌخ وف 149851دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149818رحمه عثمان حسن شحاته سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121ً تارٌخ وف 149865صفاء ابراهٌم دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  149677دمحم هارون ابراهٌم الدسولى امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  149912   مصطفى محمود عواد دسولى عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  149316عبدالمادر فوزى لطب اسماعٌل لٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149738ده برلم   رشاد كمال اسماعٌل جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149758احمد سمٌر عبدالفتاح ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149987ٌده برلم   دمحم حسنى ابوالفتوح حفٌشه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149769رفعت ابراهٌم هاشم دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122وفً تارٌخ  146313سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر عبدالوارث الصٌفى ، تاجر فرد ،  -  147

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  149729الشوربجى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149977ٌده برلم   دمحم عبدالفتاح احمد دمحم زلط ، تاجر فرد ،  سبك ل -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  149811عوض دمحم عبدالعزٌز دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149944ده برلم   هوٌدا السٌد حسن عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149715صٌدلٌه د/ طارق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149953محمود احمد سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149674دمحم بسٌونى السٌد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  149887هانى ابراهٌم عبدالرازق عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  149853مصطفى عبدالوارث ناصؾ السٌد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  149795 دعاء كمال دمحم ابوعجٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151114مٌنا اشرؾ خلٌل ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117ً تارٌخ وف 149822بٌتر عٌد فرنسٌس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149696دمحم دمحم عبدالمجٌد جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117خ وفً تارٌ 149827محمود ابوزٌد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149862احمد مصلٌحى دمحم مصلٌحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127ً تارٌخ وف 149914دمحم رشوان خلٌفه احمد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  148318عبدهللا دمحم ابراهٌم العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111تارٌخ وفً  149651سامح جمال عبدالعال فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  149734نادٌه دمحم سٌد احمد تنٌتٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149965معرض هبه شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  149969ابوالٌزٌد المتولى عبدالعزٌز بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122ٌخ وفً تار 149876مجدى عزت سٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  149828ولٌد صالح الدٌن مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149837على فتحى باشا البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  149954محمود ابوالماسم عبدالعاطى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112تارٌخ وفً  149682ابراهٌم صالح احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  149744محمود ٌسن ابوالنجاه لطب منٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118ً تارٌخ وف 149727هٌثم السعٌد دمحم صمر حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149996بماله عماد بدوى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131ً تارٌخ وف 151112نجالء دمحم المهدى عبدالمجٌد ضبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  149791مكتب الطوٌل للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149821فادٌه زهران ابوراضى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149697هٌثم دمحم عبدالمطلب الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131ً تارٌخ وف 151115احمد السٌد احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149778محمود حافظ عبدالبالى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114خ وفً تارٌ 149786خالد ٌحٌى زكرٌا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149869البربرى للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191121وفً تارٌخ  149863صالح السٌد ابراهٌم عجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149917اٌمان خالد على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  149917اٌمان خالد على العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149919مصطفى احمد مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21191127وفً تارٌخ  149923كرٌم السٌد خلؾ دمحم برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149933احمد عبده عطٌه ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  149982عبدالحفٌظ احمد عبدالحفٌظ وهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 صؾ التأشٌر: خاص, و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149715على احمد على جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149717سمٌر الراعى حسٌن ابوهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  111841دمحم وسٌم فوزى عبدالمادر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149858اٌمان ؼباشى دمحم فرج ؼباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاصوصؾ 
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149819عمرو النجاحى السٌد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  149818نوره عبدالمرضى على االخوص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149756رحمه دمحم سعد رمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149657عالء عٌد ابراهٌم حسٌن بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149983وفاء حسن عبدالجواد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149843دمحم فوزى دمحم عبدالمادر البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149799باسم سمٌر حنا ابراهٌم عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  149947شرٌؾ عطٌه عبدالسالم ابوجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 أشٌر: خاص, وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  149891ابراهٌم جمعه المهدى البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  149749سامٌه لطفى محروس عبدالوهاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 ؾ التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  149897عبدالمنعم حسن السٌد حسن شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149844احمد ٌحى سالم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  114142اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم رامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  149911دمحم عوض منصور علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149714احمد خلٌل ابراهٌم خلٌل شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149671مكتب زهره للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149656على احمد على البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149963ساره بسٌونى زٌن بسٌونى علم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149733السٌد عنتر عبدالرحمن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  149735بسمه عبدالرحمن عبدالؽنى الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149684احمد عبدالؽنى احمد عطٌه ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149686دمحم فؤاد دمحم اسعد المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149962رشا جابر خلٌفه الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  149747احمد مسعد عبدالستار عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151111فرحات دمحم ابراهٌم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149949دمحم ابوالفضل موسى سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  149872انشراح عبداللطٌؾ المؽربى الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  149794فاطمه دمحم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149537ضٌاء الدٌن دمحم الحنفى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149699دمحم عامر رافت حسٌن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149823حازم صالح دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149824شعبان جمعه محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151111جماالت محمود احمد االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  149779ابراهٌم عطٌه دمحم عطٌه الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  142456دمحم عبدالعلٌم حسٌن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  122865تامر عبدالحمٌد عطوان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149915صٌدلٌه د/باسم سعٌد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149917حسناء احمد بهجات احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149868احمد سمٌر السٌد متولى جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149773عاطؾ عبدالمنعم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149775اٌمن الراعى الراعى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149879منٌره دمحم السٌد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149726امر احمد حسنٌن الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ت -  238

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149835مصطفى احمد دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  149739 شولى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولى عبدهللا -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149694حنٌفه فتوح دمحم ابراهٌم مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  149961لؽنى عبداللطٌؾ ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدا -  242

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149956احمد ناصر دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  133683 دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد دمحم دمحم -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149878صٌدلٌه د/ منى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149662لتمنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحى دمحم حامد ا -  246

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151117مبرون جمال دمحم السلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149789ٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر حماده عبدالجواد بس -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  149691ابراهٌم رضا صابر عباس الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  149783، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر لتجاره المراتب  -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  149924عمرو مجدى الدسولى الدسولى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  149866جوده عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسم ابراهٌم عبدالرسول -  252

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149919هوٌدا صبرى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149654فمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على سلٌمان على ال -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191128وفً تارٌخ  149931مصطفى موسى عبدالجلٌل رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149687ر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌن احمد حسن مجاهد ، تاج -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149971هانم عبدالحمٌد دمحم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149914د ،  سبك لٌده برلم   نبٌل دمحم عبداللطٌؾ سالمه ، تاجر فر -  258

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149719احمد على عثمان حسامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149859ك لٌده برلم   موسى موسى عبدالمنعم البنا ، تاجر فرد ،  سب -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149998احمد سعٌد احمد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  149979سبك لٌده برلم     عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب خمٌس ، تاجر فرد ، -  262

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  149732ستٌته مملد حسن لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149736سبك لٌده برلم    احمد اباالماسم دمحم حسٌن الماضى ، تاجر فرد ،  -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  149671محمود اسماعٌل على على السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149672،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى ابراهٌم الدمنهورى ، تاجر فرد -  266

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149683الدمٌاطى للمطبوعات والكرتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  149742ك لٌده برلم   السٌد سعٌد ٌوسؾ دنش ، تاجر فرد ،  سب -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149831صبحى احمد دمحم احمد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  149845مزرعه الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  149874اٌمن متولى محمود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149921دمحم سعٌد السٌد عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149793احمد صبحى ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115خ وفً تارٌ 149796نجاح سعد احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  149781راشد موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 خاص

تعدٌل نوع الشركة تم 21191127وفً تارٌخ  149916عطٌات عبدالوكٌل احمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149652صٌدلٌه د/ دعاء احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191128وفً تارٌخ  149937دٌنا زكى الحسٌنى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  149984معرض ابوطالب لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  149776عالء عبدالمهٌمن عبدالمهٌمن الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149693ٌحى صالح توفٌك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191117وفً تارٌخ  149716الدسولى السٌد السعٌد عاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149857خالد فتحى نصر لمر الدوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  149814اسماعٌل خالد مرسى مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  149841حسنٌن ابراهٌم حسنٌن على هنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 , وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191115وفً تارٌخ  149798دمحم فؤاد فرحات عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149978عال فاٌد فؤاد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع21191129وفً تارٌخ  149958عبدالمجٌد عبدالحمٌد عبدالمجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  133683سعٌد دمحم دمحم دروٌش ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع تم تعد21191124ٌوفً تارٌخ  149899محمود السٌد دمحم سلٌمان المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  149877احمد عبد الممصود دمحم سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191115وفً تارٌخ  149791رهام رمضان عبدالهادى عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149731صابر مراد صابر امٌن السٌوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191119وفً تارٌخ  149741عبدالفتاح فؤاد لطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  151112ٌاسمٌن خٌرى دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191121وفً تارٌخ  149861رضا عنتر عبدالمعطى فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149668عبدالرحمن رضا دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تعدٌل نوع تم 21191119وفً تارٌخ  149754مصطفى حلمى ابوالٌزٌد لناوى النماس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  149921ابراهٌم مجدى ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  149913فتحى المهدى دمحم طاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  149653هبه دمحم حسنٌن ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191116وفً تارٌخ  149816محسن كامل لبٌب محمود ودح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  149755عادل دمحم عبدالمجٌد دمحم عطا شرمانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191128وفً تارٌخ  149931االحمدى بدوى دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  149967تامر فاروق حسٌن سرور عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191119وفً تارٌخ  149752ٌحٌى ابراهٌم ٌوسؾ ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  149714دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

ركة تم تعدٌل نوع الش21191117وفً تارٌخ  149723رامى طه دمحم البٌومى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149913دمحم دمحمى ابراهٌم حوٌدق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191116وفً تارٌخ  149812منال سعد السٌد عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151113احمد دمحم دمحم عبده لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149842دمحم بهنسى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149711نورا محمود احمد ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  138961بٌشوى عاطؾ ؼبلاير سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 صوصؾ التأشٌر: خا
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  149896ندى على جبر احمد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149846احمد دمحم ابراهٌم السٌد السحار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149849عبدهللا دمحم دمحم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149849للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    E gالمصرٌه اى جى  -  318

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149936نجالء فتحى عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149942على احمد احمد على ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149659اسالم عبدالعاطى دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149992باسم دمحم حسن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149994مصطفى رجب دمحم لرطمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149761نوال محمود دمحم على االشمونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  149927مان سعٌد دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  114495دمحم على محمود جسرها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149814ر العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فوزى منصو -  327

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  149713ولٌد السٌد احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  149741الحمٌد محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالمطلب عبد -  329

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149867هانى دمحم عبدالسالم السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149991رحٌم عبدالرازق رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مى عبدال -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149834دمحم فتحى عبدالعزٌز الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  149772عم ابراهٌم السٌد عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمن -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  149955بسمه حمدان دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149972عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود -  335

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  149817جالل عبدالرحٌم دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  149881دمحم ابوفاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خضره احمد  -  337

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  149663ابراهٌم انور دمحم ابراهٌم ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151116 حنفى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم -  339

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  149716خالد محمود الجوهرى فراج العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149678لسٌد عبدالممصود لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمنه ا -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  149724عالء عبدالعزٌز هالل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149941ٌى راؼب الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى ٌح -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  149695جمال عبدالناصر عبدالفتاح خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  149782ال الدٌن احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى جم -  345

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149911رضا دمحم عوض جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  149761سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل جورنج صدلى -  347

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  149884بثٌنه السٌد دمحم ابواسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  149829، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ مدٌن حامد خطاب -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  149946دمحم رضا دمحم عبدالممصود ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  149728مد الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالصمد منٌر عبدالص -  351

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  149976احمد دمحم احمد عباس الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149985لنمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال احمد كمال ا -  353

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  149797دمحم عادل احمد على العجٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  149951ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم حسن ؼلو -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  149892احمد شرٌؾ السعٌد محمود السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  149856، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم حامد رمضان -  357

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  149792رباب جوده عبدالعزٌز عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  149731عفرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم الزعفرانى سعد الز -  359

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  151113على احمد دمحم الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  149711جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن السٌد رحومه ، تا -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  149185ٌحى حسن ابوالمحاسن احمد ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  149941جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ابوالفتوح السٌد موسى ، تا -  363

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149667فؤاد على دمحم احمد نحمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  149864ادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبداللطٌؾ السٌد حسن البؽد -  365

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  149675ماجد امٌن جرجاوى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149922فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا احمد بسٌونى احمد ، تاجر  -  367

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  149918هاشم السٌد عبده همٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الصعٌدى للبماله   132235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: العالمٌه لتجاره السٌارات والتون تون  141118لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 والموتوسٌكالت  

 للتصدٌر   casablancaالى: كازا بالنكا  132693تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: طه ٌس طه عالم   113811برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191113،  فى تارٌخ :   -  4

الى: كاملٌا احمد كمال عبدالممصود عبدالرؤؾ  96172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  5

 الصٌرفى  

من للفرز والتعبئه الى: محطه عباد الرح 96172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  6

 والتبرٌد والتجمٌد  

 الى: المهندس لتجاره االلبان   137418تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: الشٌن لتسمٌن المواشً   148999تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  8

 للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر   N Sالى:  96815تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: الشامى للسٌارات   132441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: جرٌلز   148844ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: دام العز   116154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  12

 وان  الى: الدسولى عبدالبالى جاد الحك البهل 112625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  13
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الى: مكتب البسام للتورٌدات العمومٌه  147452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  14

 وتجاره لطع ؼٌار سٌارات والمواتٌر المستعمله  

 لى للطباعه  الى: دار الخو 111983تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  15

 جى واى اتش لعموم االستٌراد   G Y Hالى:  149681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  16

الى: فٌوتشر بان لتصنٌع شٌتات حصٌر  133188تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  17

   من كرتون مضلع

 الى: مؤسسه هنزفٌد لالعالؾ   127545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  18

   M.Y AUTOواى  اوتو   1الى: ام  149517تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: ورشه التمى للحام   149732ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191122،  فى تارٌخ :   -  21

   Pass Techالى: باس تن  144225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  21

 ال لصٌانه اجهزه الكمبٌوتر  الى: اورجٌن 134849تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: الشٌخ لتاجٌر السٌارات والرحالت   121229تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: العالمٌه للبالتات   134483تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: الشٌن للمواشى   128999تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127فى تارٌخ :  ،   -  25

 الى: اٌجى تكس للصناعات النسٌجٌه   149733تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  26

الى: الرٌاض للفرز والتعبئه والتبرٌد  135841ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21191127،  فى تارٌخ :   -  27

 والتورٌد  

 الى: الشٌن للمواشى   148999تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  28

 المٌه موتورز  الى: الع 113517تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: السهم للمماوالت العمومٌه والتورٌدات   143498تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: الملن لتصنٌع وخلط وتعبئه االعالؾ   149714تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: الزٌات للمماوالت العامه   149111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: الٌوجد   149111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الحرمٌن لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه   149972الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21191131،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: صبرى احمد ابراهٌم عتلم   123191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  35

 النور واالٌمان لالكٌاس الورلٌه   الى: 136811تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: سمارت هاوس   123811تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  37

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 142437برلم       21191111تعٌن السٌد / وائل عزت دمحم عبدالعال   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191117، وفى تارٌخ    119118شركه دمحم احمد اسماعٌل لالدوات الصحٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 87848محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    141124صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم عارؾ دمحم حمزه وشرٌكته  ، تو   - 2

 لحل الشركه 87872السجل  تم محو المٌد برلم 

، وفى تارٌخ    91131شركه اشرؾ دمحم دمحم اللٌثً وشرٌكه حسٌن عبدالفتاح رمضان  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لحل التجاره 87875م محو المٌد برلمتم محو/شطب السجل  ت   21191111

تم    21191114، وفى تارٌخ    112192شركة/ رضا على احمد الحداد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لحل الشركه 87886محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191116، وفى تارٌخ    141417برلم : احمد السعٌد عبدالعاطى لموح وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 5

 لحل الشركه 87919محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم    21191116، وفى تارٌخ    111833شركه دمحم عبدالفتاح عماره وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 لحل الشركه 87911محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

، وفى    97319ركه السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم وشرٌكه حسن مصلٌحى على حسن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ش   - 7

 لحل الشركه 87916تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم    21191117تارٌخ 

تم    21191121فى تارٌخ ، و   117765حفٌظه دمحم الشعراوى  وشركاها .  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 لحل الشركه 87918محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191121، وفى تارٌخ    117765حفٌظه  دمحم الشعراوى  وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 لحل الشركه 87918محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191121، وفى تارٌخ    149312ظٌم صبحى دمحم نصر وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عبدالع   - 11

 لحل الشركه 87931محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191121، وفى تارٌخ    93473شركه / الست ٌوسؾ لاسم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لحل الشركه 87929حو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم م

   21191121، وفى تارٌخ    87167شركه عبدالنبى حسن السعٌد االطروش وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 لحل الشركه 87931تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

   21191122، وفى تارٌخ    136254الطارات والبطارٌات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه الؽزالى لتجاره ا   - 13

 لحل الشركه 87938تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191122، وفى تارٌخ    115971شركة هدى دمحم عبده االسمر وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 ادارٌا لعدم التجدٌد 87935سجل  تم محو المٌد برلم محو/شطب ال

تم    21191122، وفى تارٌخ    119111شركه زؼلول ودمحم وعادل صمر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 لحل الشركه 87939محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    21191122، وفى تارٌخ    117346سبك لٌدها برلم :   شركة احمد عبدالؽنى احمد علمه وشرٌكه  ، شركة تضامن   - 16

 ادارٌا لعدم التجدٌد 87939محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر مجو رلم 

، وفى تارٌخ    124749شركة اشرؾ عبدالمنصؾ عبدربه المطاهر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 لحل الشركه 87947محو المٌد برلم تم محو/شطب السجل  تم    21191123

تم    21191124، وفى تارٌخ    99762شركه احمد سعٌد عبدالحمٌد ناصؾ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 لحل الشركه 87951محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191127، وفى تارٌخ    118797ن  سبك لٌدها برلم : شركه وفاء عبدالسٌد حامد على وشرٌكها  ، شركة تضام   - 19

 لحل الشركه 87956محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    21191129، وفى تارٌخ    146434عبدالعظٌم حسن عبدالعظٌم خلٌل وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لحل الشركه 87977م محو/شطب السجل  تم محو المٌد برل

تم    21191131، وفى تارٌخ    84641شركه اوالد عمر الشناوى وشرٌكتهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لحل الشركه 87986محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع    21191131، وفى تارٌخ    84641الٌوجد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لحل الشركه 87986بموجب امر محو رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم    21191131، وفى تارٌخ    84641شركه اوالد عمر الشناوى وشرٌكتهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 لحل الشركه 87986محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع بموجب امر محو رلم 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191111وفً تارٌخ   ، 118129شركه/رافت عدلى مٌخائٌل فرج رزق هللا و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191111وفً تارٌخ   ، 118129طارق ٌحٌى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   111111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191111فً تارٌخ   ،و 118129شركه/رافت عدلى مٌخائٌل فرج رزق هللا و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191111وفً تارٌخ   ، 118129طارق ٌحٌى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   111111110111الها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

وفً تارٌخ    113495عماره للمشروعات الهندسٌه و المماوالت التخصصٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   45111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191127،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191127وفً تارٌخ   ، 113495ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه عماره للمماوالت شركة ت -  6

 جنٌه   45111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191127وفً تارٌخ   ، 113495شركة دمحم حمدى عمارة وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   45111110111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وص

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ   ، 142133شركه دمحم احمد دمحم فرج سعاده وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  117363شركة احمد سرحان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بملن/ حمدى على ابوالنحاساكتوبر مع شارع حسنى مبارن  6وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بناحٌه المنصوره اخر شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  117363شركة احمد سرحان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ الؽاء الفرع بناحٌه المنصوره شارع المشاٌه السفلٌه برج الورد المنصوره حى ؼرب

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  146125حمد خلؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه احمد دمحم زكرٌا ا -  3

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح بناحٌه مٌت حبٌش البحرٌه بملن/ احمد دمحم زكرٌا احمد خلؾ
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  146162،  سبك لٌدها برلم    شركه ابراهٌم البرنس عطٌه احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  4

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتح فرع بناحٌه طنطا ش النادى اما بوابه النشاط الرٌاضى بجانب مدٌرٌه االمن بملن احمد سعٌد 

 عطٌه عٌاد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  145167حسام عبدالفتاح دمحم طلبه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 الجمله ملن دمحم محفوظ السٌد الزرلانى  -ش العروبه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه طنطا عمار رلم 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191117وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ فوزٌه 

 عبدالسمٌع الشناوى

 21191117وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -الرواد اجرو كٌمٌكالز -  7

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى تم تعدٌ

 المر بملن/ فوزٌه عبدالسمٌع الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  131327ماهر نبٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ فوزٌه عبدالسمٌع الـتأشٌر

 الشناوى

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  131327الرواد اجروكٌمٌكالز ماهر نبٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   

 فوزٌه عبدالسمٌع الشناوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

ارض الشونه ممابل النادى االجتماعى  2رع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه ف

 بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -الرواد اجرو كٌمٌكالز -  11

ارض  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم تم تعدٌل العنوان  21191117

 الشونه ممابل النادى االجتماعى بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  131327ماهر نبٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ارض الشونه ممابل النادى االجتماعى بملن/  2الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم 

 ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

م تعدٌل ت 21191117وفً تارٌخ  131327الرواد اجروكٌمٌكالز ماهر نبٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ارض الشونه ممابل النادى  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم 

 االجتماعى بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ فوزٌه 

 عبدالسمٌع الشناوى

وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -الرواد اجرو كٌمٌكالز -  15

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ  21191117

 صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ فوزٌه عبدالسمٌع الشناوى

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191117وفً تارٌخ  131327ماهر نبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ فوزٌه عبدالسمٌع 

 الشناوى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

دٌل تم تع 21191117وفً تارٌخ  131327الرواد اجروكٌمٌكالز ماهر نبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور شارع ابوبكر الصدٌك خلؾ صٌدلٌه د/ منى المر بملن/ 

 فوزٌه عبدالسمٌع الشناوى

,  تم تعدٌل العنوان 21191117وفً تارٌخ  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

ارض الشونه ممابل النادى االجتماعى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم 

 بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

تارٌخ وفً  131327دمحم السٌد عبدالهادى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -الرواد اجرو كٌمٌكالز -  19

ارض  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم  21191117

 الشونه ممابل النادى االجتماعى بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117ارٌخ وفً ت 131327ماهر نبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

ارض الشونه ممابل النادى االجتماعى بملن/  2الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم 

 ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  131327رلم    الرواد اجروكٌمٌكالز ماهر نبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  21

ارض الشونه ممابل النادى  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ــ اضافه فرع للشركه بالعنوان بندر دمنهور عماره المدٌنه شمه رلم 

 االجتماعى بملن/ ماهر نبٌل اسماعٌل محمود ٌونس

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828،  سبك لٌدها برلم    شركه عبدالحمٌد حمدى طمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  22

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  56828م    حمدى عبدالؽنى طمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  23

لسم برج اول المحله بملن ورثه  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828شركه حمدى عبدالؽنى طمان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828شركه عبدالحمٌد حمدى طمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  56828حمدى عبدالؽنى طمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

لسم برج اول المحله بملن ورثه  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828شركه حمدى عبدالؽنى طمان وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم العنوان , 

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828شركه عبدالحمٌد حمدى طمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15ر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌ

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  56828حمدى عبدالؽنى طمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

لسم برج اول المحله بملن ورثه  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15وان لٌصبح العمار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العن

 حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  56828شركه حمدى عبدالؽنى طمان وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

لسم برج اول المحله بملن  -ش حمدى طمان طرٌك كفر الشٌخ 15لعمار رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح ا

 ورثه حمدى عبدالؽنى طمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  147253عبدالمنعم سند دمحم جبر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 ورسعٌد طرٌك السنطه البلد ملن لدرى ابراهٌم جبرش ب -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان بالسنطه 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  149935شركه عادل ٌحٌى عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 العزٌزالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه ٌحى امام الهابى الند كفر الزٌات بملن عادل ٌحً عبد

وفً تارٌخ  135236شركه محمود فوزى جعفر وشرٌكه وائل دمحم شراره ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

برج الرواد امام الشرٌؾ للبالستٌن بملن  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى ش المدارس  21191131

 ناهد فتحى جابر اللٌن 

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة احمد سرحان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  117363

رٌا احمد خلؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع وتجاره االعالؾ واضافات االعالؾ شركه احمد دمحم زك -  2

وخاماتها والحبوب والبمولٌات والتصدٌر والحاصالت الزراعٌه واالسمده والمبٌدات والدواجن والامه المعارض ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  146125

شركة/هشام حمدى فتحى حامد احمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط دعاٌه واعالن فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما  -  3

عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه واداره الكمبٌوتر ومشتمالته ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191115وفً تارٌخ  136633لم   سبك لٌدها بر

شركة/هشام حمدى فتحى حامد احمد وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط دعاٌه واعالن فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما  -  4

ص الالزمه واداره الكمبٌوتر ومشتمالته ،  عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191115وفً تارٌخ  136633سبك لٌدها برلم   

شركه محمود فوزى جعفر وشرٌكه وائل دمحم شراره ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى التورٌدات الحكومٌه والتوكٌالت  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  135236لكهربائٌه الصناعٌه ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌه فى االدوات ا

 شركة تضامن

شركه عادل ٌحٌى عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح ثالجه لحفظ الحاصالت الزراعٌه  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  149935سبك لٌدها برلم   ومحطه فرز وتعبئه وتجمٌد الحاصالت الزراعٌه ،  

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191118وفً تارٌخ  138263 البٌاع وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   شركه سامح عكاشه دمحم -  1

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركه توفٌك الشرنوبى  58814ة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك  21191117،  فى تارٌخ :   -  1

 االبس وشرٌكه

الى: توفٌك الشرنوبى توفٌك  58814شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  2

 االبس وشرٌكه

الى: شركه اسماء حامد دمحم  121971ركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش  21191122،  فى تارٌخ :   -  3

 الشاعر وشركاها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد سامى انور عبدالؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كما خرج الشرٌن المتضامن /محمود -ضم الى الشركه -  1

تكون االداره والتولٌع -امسى من عضوٌه الشركه بعد حصوله على كافه مستحماته لبل الشركه جعبدالبصٌر الشافعى التر

للطرفٌن/دمحم السٌد دمحم الدردٌرى سلٌمان واحمد سامى انور عبدالؽفار مجتمعٌن اومنفردٌن وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع 

ء ورهن والتراض ضمن حك الشرٌن دمحم السٌد دمحم الدردٌرى سلٌمان الجهات الحكومٌه اما فٌما ٌخص اصول الشركه من بٌع وشرا

 149598برلم       21191111منفردا ، تارٌخ : 

وهاد زهدى عبدالحفٌظ فاٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج من عضوٌه الشركه واستلم كافه مستحماته ج/ تعدٌل االداره  -  2

 احمد البٌاع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كذلن التعامل مع البنون والتولٌع بجعلها للشرٌن/ سامح عكاشه دمحم

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع والشٌكات وااللتراض  -اعتمادات  -فى فتح والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌه 

 138263برلم       21191118باسم الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

زهدى عبدالحفٌظ فاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج من عضوٌه الشركه واستلم كافه مستحماته ج/ تعدٌل وهاد  -  3

االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن/ سامح عكاشه دمحم احمد البٌاع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كذلن التعامل مع 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع والشٌكات  -اعتمادات  -انواعها ) حسابات جارٌه البنون فى فتح والؽاء الحسابات بجمٌع 

 138263برلم       21191118وااللتراض باسم الشركه ، تارٌخ : 

تامر مخلوؾ عبدالفتاح سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لالداره والتولٌع لمدٌر الشركه منفردا حك بٌع وشراء  -  4

 111846برلم       21191118وسٌارات الشركه وله حك االلتراض والرهن ، تارٌخ :  اصول الشركه

تامر مخلوؾ عبدالفتاح سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لالداره والتولٌع لمدٌر الشركه منفردا حك بٌع وشراء  -  5

 111846برلم       21191118اصول الشركه وسٌارات الشركه وله حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها لكال من /ٌسرى شٌبه الحمد لاسم صابر العربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  و  -  6

ابراهٌم البرنس عطٌه احمد ماهر و ابراهٌم الحسانٌن دمحم الحسانٌن حبٌب مجتمعٌن اومنفردٌن اومن ٌنوب عنهم لانونا وال ٌعتد باى 

 146162برلم       21191119خالؾ ذلن ، تارٌخ : تولٌع 

ضم لعضوٌه الشركه/ دمحم احمد دمحم نعمه هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها لكل من حسام  -  7

ض هللا راشد لتصبح عبدالفتاح دمحم طلبه و حسام محمود حسن محمود الرشٌدى و محمود احمد دمحم نعمه هللا و احمد بخاطره عو

االداره والتولٌع الى طرفٌن مجتمعٌن فمط من االطراؾ االربعه المذكورٌن كما لهم حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون 

وحك االلتراض من البنون والرهن التجارى كما لهم حك شراء جمٌع مواد ومهمات البضائع والمنموالت وسٌارات الشركه اما حك 

 145167برلم       21191116صول والممتلكات وسٌارات الشركه فهى لالطراؾ االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : البٌع لال

ضم لعضوٌه الشركه/احمد بخاطره عوض هللا راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها لكل من  -  8

رشٌدى و محمود احمد دمحم نعمه هللا و احمد بخاطره عوض هللا راشد حسام عبدالفتاح دمحم طلبه و حسام محمود حسن محمود ال

لتصبح االداره والتولٌع الى طرفٌن مجتمعٌن فمط من االطراؾ االربعه المذكورٌن كما لهم حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع 

البضائع والمنموالت وسٌارات الشركه  البنون وحك االلتراض من البنون والرهن التجارى كما لهم حك شراء جمٌع مواد ومهمات

 145167برلم       21191116اما حك البٌع لالصول والممتلكات وسٌارات الشركه فهى لالطراؾ االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ضم لعضوٌه الشركه/حسام محمود حسن محمود الرشٌدى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها لكل  -  9

من حسام عبدالفتاح دمحم طلبه و حسام محمود حسن محمود الرشٌدى و محمود احمد دمحم نعمه هللا و احمد بخاطره عوض هللا راشد 

لتصبح االداره والتولٌع الى طرفٌن مجتمعٌن فمط من االطراؾ االربعه المذكورٌن كما لهم حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع 

لبنون والرهن التجارى كما لهم حك شراء جمٌع مواد ومهمات البضائع والمنموالت وسٌارات الشركه البنون وحك االلتراض من ا

 145167برلم       21191116اما حك البٌع لالصول والممتلكات وسٌارات الشركه فهى لالطراؾ االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع بجعلها لكل من ضم لعضوٌه الشركه/محمود احمد دمحم نعمه هللا  شركة تضا -  11

حسام عبدالفتاح دمحم طلبه و حسام محمود حسن محمود الرشٌدى و محمود احمد دمحم نعمه هللا و احمد بخاطره عوض هللا راشد 

ٌع على الشٌكات والتعامل مع لتصبح االداره والتولٌع الى طرفٌن مجتمعٌن فمط من االطراؾ االربعه المذكورٌن كما لهم حك التول

البنون وحك االلتراض من البنون والرهن التجارى كما لهم حك شراء جمٌع مواد ومهمات البضائع والمنموالت وسٌارات الشركه 

 145167برلم       21191116اما حك البٌع لالصول والممتلكات وسٌارات الشركه فهى لالطراؾ االربعه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

م لعضوٌه الشركه/ دمحم احمد دمحم نعمه هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  فمط كل ذلن على ان ٌتم التولٌع مشفوعا باسم ض -  11

 145167برلم       21191116الشركه ، تارٌخ : 

ع ضم لعضوٌه الشركه/احمد بخاطره عوض هللا راشد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  فمط كل ذلن على ان ٌتم التولٌ -  12

 145167برلم       21191116مشفوعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

ضم لعضوٌه الشركه/حسام محمود حسن محمود الرشٌدى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  فمط كل ذلن على ان ٌتم التولٌع  -  13

 145167برلم       21191116مشفوعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

 نعمه هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  فمط كل ذلن على ان ٌتم التولٌع مشفوعا ضم لعضوٌه الشركه/محمود احمد دمحم -  14

 145167برلم       21191116باسم الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

خرج من عضوٌه الشركه اٌمن --ضم لعضوٌه الشركه/اسماء حامد دمحم الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  15

تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن اسماء حامد دمحم الشاعر  -ج-3فه حموله لبل الشركه حامد دمحم الشاعر واستلم كا

ولها حك االداره والتولٌع ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات وكافه البنون فى السحب 

 121971برلم       21191122، تارٌخ :  واالٌداع وفتح الحسابات وكافه المعامالت

خرج من عضوٌه الشركه اٌمن --ضم لعضوٌه الشركه/اسماء حامد دمحم الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  16

 الشاعر تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن اسماء حامد دمحم -ج-3حامد دمحم الشاعر واستلم كافه حموله لبل الشركه 

ولها حك االداره والتولٌع ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات وكافه البنون فى السحب 

 121971برلم       21191122واالٌداع وفتح الحسابات وكافه المعامالت ، تارٌخ : 

خرج من عضوٌه الشركه اٌمن --ٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ضم لعضوٌه الشركه/اسماء حامد دمحم الشاعر  توص -  17

تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن اسماء حامد دمحم الشاعر  -ج-3حامد دمحم الشاعر واستلم كافه حموله لبل الشركه 

عنها امام جمٌع الجهات وكافه البنون فى السحب ولها حك االداره والتولٌع ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه والتولٌع نٌابه 

 121971برلم       21191122واالٌداع وفتح الحسابات وكافه المعامالت ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره على النحو التالى االستاذ الدكتور / عبدالوهاب دمحم رسالن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  18

الدكتور -3نائب رئٌس مجلس االداره  1947/9/3الستاذ الدكتور /السٌد عبدالحمٌد عطٌه جاد مولود ا -2والعضو المنتدب 

االستاذ الدكتور /طه نور احمد سعدهللا المولود  -4عضو مجلس االداره المنتدب 1979/8/21/عمروعبدالوهاب رسالن المولود 

عضو مجلس االداره  من ذوى  1961/1/1دمحم دروٌش المولود االستاذ الدكتور /احمد احمد  -5عضو مجلس االداره  1939/4/1

الدكتور شرٌؾ عبدالوهاب دمحم  -7-عضو مجلس االداره  1955/4/21المهندس /دمحم سامى السٌد رسالن المولود -6الخبره   

 91454برلم       21191127رسالن المولود ، تارٌخ : 

لى االستاذ الدكتور / عبدالوهاب دمحم رسالن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االداره على النحو التا -  19

مع بماء الصالحٌات المخوله لكل من الساده االعضاء كما هى بدون تؽٌٌر والسابك -طنطا عضو مجلس االداره   1988/6/2فى 

 91454برلم       21191127التاشٌر بها فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

لعضوٌه الشركه/ابراهٌم الدسولى عبدالممصود ٌونس ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره ضم  -  21

الؾ جنٌه  1111والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن وذلن مجتمعٌن اومنفردٌن وٌتماضى السٌد/ دمحم حمدى دمحم عماره مبلػ 

 113495برلم       21191127 شهرٌا ممابل اداره الشركه ، تارٌخ :

ضم لعضوٌه الشركه/ابراهٌم الدسولى عبدالممصود ٌونس ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره  -  21

ه الؾ جنٌ 1111والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن وذلن مجتمعٌن اومنفردٌن وٌتماضى السٌد/ دمحم حمدى دمحم عماره مبلػ 

 113495برلم       21191127شهرٌا ممابل اداره الشركه ، تارٌخ : 

ضم لعضوٌه الشركه/ابراهٌم الدسولى عبدالممصود ٌونس ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره  -  22

الؾ جنٌه  1111 حمدى دمحم عماره مبلػ والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن وذلن مجتمعٌن اومنفردٌن وٌتماضى السٌد/ دمحم

 113495برلم       21191127شهرٌا ممابل اداره الشركه ، تارٌخ : 

خرج من عضوٌه الشركه على احمد  -ضم لعضوٌه الشركه/احمد دمحم فرج سعاده  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   -  23

االداره والتولٌع موكوله للسٌد/ احمد دمحم فرج سعاده له حك االداره  -ج-3على زٌن الدٌن والر باستالمه كافه حموله لبل الشركه

والتولٌع والحضور امام جمٌع الجهات االدارٌه والحكومٌه وكافه ما ٌلزم الداره النشاط وحتى فى التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع 

 142133برلم       21191131وتولٌع ، تارٌخ : 

   ــــــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 

برلم       21191118شركه سامح عكاشه دمحم البٌاع وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

138263 

برلم       21191118شركه سامح عكاشه دمحم البٌاع وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

138263 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 116913برلم       21191111، تارٌخ :  7519  2119/7/11-محسن مدبولى السٌد عبدالعال  ج -  1

 117921برلم       21191111، تارٌخ :  7519  2118/7/22-ٌل عوض هللا توفٌك  جمٌش -  2

 117761برلم       21191111، تارٌخ :  7495  2113/6/29سعٌد احمد حماد الصعٌدى  ج/  -  3

 117761برلم       21191111، تارٌخ :  7496  2118/6/29سعٌد احمد حماد الصعٌدى  ج/  -  4

 132316برلم       21191111، تارٌخ :  7514  2115/3/14-السٌد ابومندور  جهانى جابر  -  5

 136872برلم       21191111، تارٌخ :  7524  2118/6/23-جون حلمى جرجس ناشد  ج -  6

 132235برلم       21191111، تارٌخ :  7512  2115/2/28فتحى عبدالعاطى دمحم حسٌن  ج/  -  7

 126277برلم       21191111، تارٌخ :  7498  2112/3/19-حمد جنه  جدمحم عبدالمولى ا -  8

 126277برلم       21191111، تارٌخ :  7499  2117/3/19-دمحم عبدالمولى احمد جنه  ج -  9

 123198برلم       21191111، تارٌخ :  7512  2111/12/14محمود احمد مرسى الحنفى  ج/  -  11

 123198برلم       21191111، تارٌخ :  7513  2115/12/14لحنفى  ج/ محمود احمد مرسى ا -  11

 123954برلم       21191112، تارٌخ :  7544  2111/3/31-جمال ابراهٌم دمحم الدخشاب  ج -  12

 123954برلم       21191112، تارٌخ :  7545  2116/3/31-جمال ابراهٌم دمحم الدخشاب  ج -  13

 133248برلم       21191112، تارٌخ :  7569  2115/9/19خائٌل روفائٌل  ج/ ماٌكل نبٌل مٌ -  14

 137331برلم       21191112، تارٌخ :  7562  2118/12/31-ماهر حلمى عبدالحمٌد سوٌلم  ج -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 131992برلم       21191112، تارٌخ :  7542  2119/6/1-اٌهاب منصور مصطفى جاد المولى  ج -  16

 124669برلم       21191112، تارٌخ :  7556  2111/7/2-اهٌم دمحم ابراهٌم مبرون  جابر -  17

 124669برلم       21191112، تارٌخ :  7557  2116/7/2-ابراهٌم دمحم ابراهٌم مبرون  ج -  18

 126194برلم       21191112، تارٌخ :  7567  2117/3/8-اٌمان حسنٌن محمود فاضل  ج -  19

 132693برلم       21191112، تارٌخ :  7546  2115/5/24-دالمنعم فوزى عبدالمنعم حافظ العدس  جعب -  21

 131433برلم       21191112، تارٌخ :  3558  2119/2/16-مستوره نصر رجب شحاته  ج -  21

 121472برلم       21191112، تارٌخ :  7555  2119/11/3-ناجى فرٌد زكى ؼطاس  ج -  22

 84119برلم       21191112، تارٌخ :  7548  2117/5/4-بٌومى عباس بٌومى العاصى  ج -  23

 131618برلم       21191112، تارٌخ :  7551  2114/3/24-السٌد محمود سلٌمان بٌصار  ج -  24

 131618برلم       21191112، تارٌخ :  7551  2119/3/24-السٌد محمود سلٌمان بٌصار  ج -  25

 134823برلم       21191113، تارٌخ :  7617  2116/11/18محمود دمحم طه الزٌات  ج/  -  26

 82925برلم       21191113، تارٌخ :  7614  2116/11/6-فتحى عبدالفتاح عبدالفتاح السٌسى  ج -  27

 125111برلم       21191113، تارٌخ :  7591  2111/6/28-دمحم عٌد على زٌدان  ج -  28

 125111برلم       21191113، تارٌخ :  7591  2116/8/28-دمحم عٌد على زٌدان  ج -  29

 116641برلم       21191113، تارٌخ :  7597  2119/6/7-احمد دمحم محى الدٌن خورشٌد  ج -  31

 135453برلم       21191113، تارٌخ :  7612  2117/3/27-اسالم ابراهٌم احمد عبدالمادر  ج -  31

 115871برلم       21191117، تارٌخ :  7615  2117/8/17-حسٌن حافظ الشناوى النصارى  ج -  32

 115871برلم       21191117، تارٌخ :  7616  2112/8/17-حسٌن حافظ الشناوى النصارى  ج -  33

 115871برلم       21191117، تارٌخ :  7617  2117/8/17-حسٌن حافظ الشناوى النصارى  ج -  34

 125551برلم       21191117، تارٌخ :  7627  2111/11/7-فوزى فتحى ابوالمعاطى طلبه الشٌخ  ج -  35

 125551برلم       21191117، تارٌخ :  7628  2116/11/7-فوزى فتحى ابوالمعاطى طلبه الشٌخ  ج -  36

 125551برلم       21191117، تارٌخ :  7628  2116/11/7-فوزى فتحى ابوالمعاطى طلبه الشٌخ  ج -  37

 112199برلم       21191117، تارٌخ :  7621  2116/3/11-عاطؾ عبدالوهاب عبدالخالك محمود  ج -  38

 117612برلم       21191117، تارٌخ :  7647  2119/9/31-هانى دمحم زكى ؼالب  ج -  39

 112311برلم       21191117:  ، تارٌخ 7629  2112/12/11ابراهٌم عبدالباسط دمحم كدش  ج/  -  41

 112311برلم       21191117، تارٌخ :  7631  2117/12/11ابراهٌم عبدالباسط دمحم كدش  ج/  -  41

 112311برلم       21191117، تارٌخ :  7631  2112/12/11ابراهٌم عبدالباسط دمحم كدش  ج/  -  42



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجو ال

 112311برلم       21191117، تارٌخ :  7632  2117/12/11ابراهٌم عبدالباسط دمحم كدش  ج/  -  43

 111171برلم       21191117، تارٌخ :  7624  2115/11/28-صدٌك فهٌم دمحم الدكانى  ج -  44

 111171برلم       21191117، تارٌخ :  7625  2111/11/28-صدٌك فهٌم دمحم الدكانى  ج -  45

 111171برلم       21191117، تارٌخ :  7626  2115/11/28-صدٌك فهٌم دمحم الدكانى  ج -  46

 97183برلم       21191117، تارٌخ :  7643  2111/7/5-مصطفى دمحم شتا  ج -  47

 97183برلم       21191117، تارٌخ :  7644  2115/7/5-مصطفى دمحم شتا  ج -  48

 97183  برلم     21191117، تارٌخ :  7645  2111/7/5-مصطفى دمحم شتا  ج -  49

 97183برلم       21191117، تارٌخ :  7646  2115/7/5-مصطفى دمحم شتا  ج -  51

 123444برلم       21191117، تارٌخ :  7664  2119/9/28-احمد اسماعٌل ابراهٌم دمحم عماب  ج -  51

 117161برلم       21191117، تارٌخ :  7638  2119/8/9-نبٌل على السٌد عٌاد  ج -  52

 134916برلم       21191118، تارٌخ :  7713  2116/11/16امٌنه احمد عباس دراز  ج/  -  53

 64137برلم       21191118، تارٌخ :  7686  2117/4/19-مصطفى الطبال  ج -  54

 64137برلم       21191118، تارٌخ :  7686  2117/4/19-سمٌر مصطفى الطبال  ج -  55

 123951برلم       21191118، تارٌخ :  7688  2117/7/16-ن الجبالى  جشرٌؾ احمد احمد حس -  56

 127131برلم       21191118، تارٌخ :  7693  2117/8/13-هٌثم كمال السباعى خفاجه  ج -  57

 137443برلم       21191118، تارٌخ :  7676  2119/2/12-صابره عبدالحمٌد احمد اسماعٌل  ج -  58

 112115برلم       21191118، تارٌخ :  7673  2111/2/13-العربى حامد  جدمحم احمد  -  59

 112115برلم       21191118، تارٌخ :  7674  2116/2/13-دمحم احمد العربى حامد  ج -  61

 122663برلم       21191118، تارٌخ :  7716  2111/9/18نبٌل دمحم السٌٌد شمس الدٌن  ج/  -  61

 122663برلم       21191118، تارٌخ :  7717  2115/9/18لسٌٌد شمس الدٌن  ج/ نبٌل دمحم ا -  62

 132372برلم       21191118، تارٌخ :  7694  2115/3/22-صبرى دمحم عبدالعظٌم دمحم عبدالجواد  ج -  63

 118675برلم       21191118، تارٌخ :  7671  2118/12/3-ابراهٌم رٌاض ابراهٌم ٌحى  ج -  64

 118675برلم       21191118، تارٌخ :  7671  2118/12/3-ٌحى لالستٌراد والتصدٌر  ج -  65
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