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عن صالون حالله ،  45247برلم  25191514، لٌد فى  15550555احمد عبد هللا دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 --مركز سمنود بجوار مسجد الشاعر بملن// دمحم مجاهد المتولى مملد  --بجهة : مٌت عساس 

عن تصنٌع  45248برلم  25191514، لٌد فى  255550555دمحم بسٌونى عبد المادر دمحم عبٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --مركز لطور بملن// صدٌمه بالل دمحم النجار  --توه المبلٌه وبٌع اطراف صناعٌه ، بجهة : الع

عن تجاره مواد  45255برلم  25191514، لٌد فى  125550555حاتم فتحى حامد زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

-ولٌد فتحى حامد زٌن الدٌن  غذائٌه ، بجهة : شارع احمد حسٌن المتفرع من شكرى الموتلى امام معرض ماى كار للسٌارات بملن//

 -المحله الكبرى  -

عن مماوالت  45355برلم  25191523، لٌد فى  1555550555دمحم مصطفى احمد الحشاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 --مركز لطور بملن/ مصطفى احمد عبد الرحمن الحشاش --عمومٌه ، بجهة : سجٌن الكوم 

عن مكتب  45365برلم  25191527، لٌد فى  155550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاٌده على مصطفى النمٌد -  53

 بملن // عادل امٌن جعفر --مركز السنطه  -رحالت داخلٌه ، بجهة : الجعفرٌه  

 45175برلم  25191553، لٌد فى  5555550555احمد عبد الحمٌد عبد الرحمن االزهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه ، بجهة :  --19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره  عن

 زفتى --شارع عبد العزٌز الجندى بملن// ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم حماد 

عن مكتبة ،  45193برلم  25191557، لٌد فى  155550555رحاب لطفى مصطفى داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --مركز طنطا بملن// عبد الحلٌم السٌد صبره  --شوبر  -بجهة : عزبه بكٌر 

عن صٌدلٌه ،  45199برلم  25191557، لٌد فى  125550555صٌدلٌه د/ امل دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 --ى موسى البلتاجى مركز السنطه بملن// احمد الدسول --بجهة : البذنجانٌه 

عن تجاره مالبس  45216برلم  25191558، لٌد فى  255550555احمد ابراهٌم دمحم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 طنطا --جاهزه ، بجهة : شارع البطروٌشى امام الجامعه العمالٌه بملن/ احمد دمحم بسٌونى برج 

عن تصنٌع  16739برلم  25191516، لٌد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الوهاب دمحم منطاش  ، تاجر  -  58

 --مركز طنطا بملن// حسام طه مصطفى مشالى  --مسجد الحاجه هنٌه  -بٌتزا ومعجنات ، بجهة : محله منوف 

عن تصنٌع  16739برلم  25191516، لٌد فى  155550555دمحم عبد الوهاب دمحم منطاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

ونشاطه / هاٌبر ماركت  -سمنود  --بٌتزا ومعجنات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع العراضى بملن// سعد صبحى الشرٌف 

-- 

عن ورشه  45294برلم  25191517، لٌد فى  125550555ابراهٌم حمٌدو ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 --مركز زفتى بملن// سهام على راغب منا  --ر ششتا سمكره سٌارات ، بجهة : كف

عن  45324برلم  25191521، لٌد فى  125550555الست عبد الرحٌم عبد المهدى البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 --مركز السنطه بملن// عماد حامد احمد الجرج  --مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : مٌت مٌمون 

عن تصدٌر  45157برلم  25191552، لٌد فى  255550555مصطفى الملشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد العزب -  62

 --مركز زفتى بملن// العزب مصطفى العزب الملشى  --لطع غٌار سٌارات ، بجهة : العاٌشه 

عن تجاره  45185برلم  25191557، لٌد فى  55550555الكاشف لتجاره المالبس الحرٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 طنطا --مالبس حرٌمى ، بجهة : عطفه الحمام من شارع الهنود بملن/ عاصم دمحم دمحم طاهر ودمحم على بدران وحسن احمد العجٌزى 

عن مطعم  45143برلم  25191551، لٌد فى  555550555سامى دمحم اسماعٌل ابو عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 طنطا --مشوٌه ، بجهة : شارع سعٌد تماطع شارع عباس بملن// انور دمحم اسماعٌل ابو عوف شاورما وفراخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مزرعه  45241برلم  25191513، لٌد فى  2555550555حازم دمحم عبد السالم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 --جى مركز السنطه بملن// هانم ابراهٌم الدسولى خفا --مواشى ، بجهة : مسهله 

عن تجاره  45145برلم  25191551، لٌد فى  1555550555على السٌد عبد العزٌز دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 -المحله الكبرى  --وتركٌب كمالٌات السٌارات ، بجهة : الطرٌك الدائرى مدخل بلمٌنا بملن// السٌد عبد العزٌز دمحم سعد 

عن  45258برلم  25191514، لٌد فى  155550555والدٌكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب الشٌتوى للتشطٌب  -  67

 --مركز كفر الزٌات بملن// دولت مختار ٌوسف النجار  --مكتب تشطٌب ودٌكور ، بجهة : كفر ٌعموب 

عن تجاره  45265 برلم 25191514، لٌد فى  1555550555دمحم عادل بسٌونى الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 --مركز لطور بملن// عادل بسٌونى شبل الصعٌدى  --حداٌد وبوٌات ودهانات ، بجهة : دماط 

عن  45335برلم  25191522، لٌد فى  15550555كامل عبد الباسط سٌد احمد الضرٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 --كفر الزٌات  --رون دمحم لندٌل تجاره حداٌد وبوٌات ، بجهة : شارع الجٌش بملن// صدٌك مب

عن مصنع مالبس  45168برلم  25191552، لٌد فى  555550555دمحم سمٌر امٌن مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 طنطا --اطفال ، بجهة : شارع حسن عفٌفى بملن// نادره على على نصر 

عن مزرعه  3141برلم  25191557، لٌد فى  2555550555،   دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  71

 --مركز زفتى  بملن// دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم  --تسمٌن مواشى ، بجهة : كفر عنان 

عن مزرعه  3141برلم  25191557، لٌد فى  2555550555دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

ونشاطه  -مركز زفتى بملن// مصطفى دمحم عبد هللا  -كفر عنان  -بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / شارع الجٌش تسمٌن مواشى ، 

 --مكتب نمل وتورٌد مواد بناء وخامات ومحاجر

عن متعهد نمل  45285برلم  25191516، لٌد فى  125550555مصطفى حامد سلٌمان خالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 --مركز طنطا بملن// احمد مصطفى حامد خالف  --بسى ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه لمامه بٌ

عن االستٌراد  45313برلم  25191525، لٌد فى  5555550555السٌد على عبدالغنى الوشالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

بملن // خضره --مركز فزتى  -ٌه ، بجهة : سند بسط والتصدٌر للمود الغذائ -- 6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه 

 عبدهللا المصرى

عن  45319برلم  25191521، لٌد فى  1555550555مجدى صبرى عبد الرحٌم وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

المنشٌه  -عصر شارع دٌاب من شارع نعمان اال 7مكتب نمل برى للركاب والرحالت داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 

 المحله الكبرى -بملن// حاتم السٌد دمحم -الجدٌده 

 

عن مكتب نمل  45315برلم  25191525، لٌد فى  255550555عطٌه كمال عطٌه النادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 --م عطٌه بركات مركز السنطه بملن// عادل السعٌد ابرهٌ --بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن معمل البان ، بجهة  45345برلم  25191522، لٌد فى  55550555دمحم فوزى الشٌن عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 --مركز زفتى بملن// حسن العرالى حسن خفاجى  --: نهطاى 

عن تجاره  45159برلم  25191552، لٌد فى  455550555محمود عبد المحسن رجب خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 --مركز طنطا بملن// فتحى عبد المحسن رجب خطاب  --لطع غٌار السٌارات ، بجهة : سبرباى 

عن مصنع نسٌج  45164برلم  25191552فى  ، لٌد 3555550555محمود مسعد احمد وفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 --مركز المحله الكبرى بملن// مسعد احمد سعد وفا  --مٌكانٌكى ، بجهة : المعتمدٌه 

عن مزرعه  45183برلم  25191553، لٌد فى  1555550555اشرف دمحم فتح هللا الكاشف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 --كفر الزٌات بملن// اسامه دمحم فتح هللا الكاشف مركز  --مواشى ، بجهة : اكوه الحصه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  45238برلم  25191513، لٌد فى  125550555دمحم عصام الدٌن صبحى ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 طنطا -ٌم حسٌن تجاره لوازم دٌكور ونجارٌن ، بجهة : شارع عبد الحلٌم تماطع شارع سعد الدٌن بملن// عصام الدٌن صبحى ابراه

عن ورشه  45254برلم  25191514، لٌد فى  15550555دمحم ابراهٌم السٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم السٌد عبد الممصود البحراوى  --نجاره ٌدوٌه ، بجهة : الشٌن 

عن مكتب مماوالت  45345برلم  25191522، لٌد فى  555550555ه ،  صفاء دمحم عطٌه عالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  83

 --كفر الزٌات  --شارع المالح بملن// وائل سعٌد احمد دمحم الجندى  77نمل بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 

عن تجاره ادوات  45354م برل 25191523، لٌد فى  55550555محمود دمحم احمد السجاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 --مركز لطور بملن// خٌرى عابدٌن شرٌف  --صحٌه ، بجهة : نشٌل 

عن مصنع  17598برلم  25191523، لٌد فى  515550555حماده دمحم عبد الحمٌد البصال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 --دمحم مصطفى عبد الجواد االكرت  مركز كفر الزٌات بملن// احمد --سحب ولحام اسالن ، بجهة : كفور بلشاى 

عن مصنع  17598برلم  25191523، لٌد فى  515550555حماده دمحم عبد الحمٌد البصال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

ونشاطه  -مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد عبد الرحمن عبد هللا  --سحب ولحام اسالن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / لسطا 

 --ب رحالت مكت

عن صناعه اٌس  45162برلم  25191552، لٌد فى  155550555سامح محمود دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 --مركز زفتى بملن// سامح محمود دمحم لندٌل  --كرٌم ، بجهة : كفر حانوت المبلى 

عن  45252برلم  25191557، لٌد فى  555550555 السٌد عبد الجواد عبد العظٌم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  88

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الجواد عبد العظٌم عبد الجواد بكر  --مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه 

عن بماله ، بجهة :  45256برلم  25191558، لٌد فى  125550555سهٌر دمحم على العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 --مركز لطور بملن// حسن ابراهٌم دمحم المطورى  --دماط 

عن مصنع اعالف ، بجهة  25581برلم  25191515، لٌد فى  555550555رامون لالعالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 بملن // دمحم دمحم السٌد رامون-م بسٌون  -زمام صالحجر  3: حوض جرٌد شرق رلم 

عن  45355برلم  25191517، لٌد فى  1555550555وى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى مهدى عبد العزٌز عط -  91

 --مركز طنطا بملن// مهدى عبد العزٌز احمد عطوى  --معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : شونى 

متعهد عن  45356برلم  25191525، لٌد فى  255550555السٌد دمحم عز الدٌن عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

شارع الحدٌدى المتفرع من شارع على  6حفالت فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار رلم 

 طنطا --عفت ٌاسٌن بملن// ابراهٌم دمحم عرفات عبد العظٌم 

عن ثالجه لحوم واسمان  35595برلم  25191528، لٌد فى  55550555دمحم احمدحامد هطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 --مركز طنطا بملن// نوال احمد محمود النشرتى  --ومواد غذائٌه وتعبئه وتغلٌف ، بجهة : برما 

عن ثالجه لحوم واسمان  35595برلم  25191528، لٌد فى  55550555دمحم احمدحامد هطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ونشاطه معمل  --مركز طنطا بملن// زٌنب احمد حامد هطل  --له محل رئٌسى بناحٌه برما  ومواد غذائٌه وتعبئه وتغلٌف ، بجهة :

 --تفرٌغ 

عن مصنع اعالف ، بجهة  25581برلم  25191515، لٌد فى  555550555رامون لالعالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 بملن // عادل دمحم السٌد رامون-- م بسٌون -بناحٌه جناج  -: له محل رئٌسى اخر ونشاطه مزرعه دواجن 

عن ثالجه  45369برلم  25191528، لٌد فى  125550555مدٌحه دمحم فتوح الششتاوى زعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 --مركز السنطه بملن/ احمد دمحم ابراهٌم خاطر  --حفظ اسمان ، بجهة : مٌت ٌزٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع  45153برلم  25191551، لٌد فى  555550555ر فرد ، رأس ماله ،  عماد حامد عز الدٌن رمضان  ، تاج -  97

 -مركز المحله الكبرى بملن// دمحم السٌد حسنٌن  -مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شبرا ملكان 

عن تجارة مواد  45371برلم  25191529، لٌد فى  155550555جٌهان فتحى دمحم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98
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 45177برلم  25191553، لٌد فى  155550555عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح السٌد العرجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 --مركز لطور بملن// عبد الناصر لطب بلضم  --عن بماله ، بجهة : سمال 

عن  45255برلم  25191514، لٌد فى  215550555ابراهٌم ابراهٌم عبد المطلب شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لطور --لعب اطفال وخردوات ، بجهة : شارع الجٌش بملن// هدى دمحم زكى البسٌونى 

 45253برلم  25191514، لٌد فى  55550555عبد الناصر عبد الفتاح عبد المجٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 --مركز لطور بملن// نانى عماد الدٌن مرسى  --عن مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : امٌوط 

عن مطعم  45195برلم  25191557، لٌد فى  125550555خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 --لفاتح مع شارع عبد الجلٌل عبد التواب بملن// مجدى عبد الرازق عبد الرازق فضل عام طهى ماكوالت بحرٌه ، بجهة : شارع ا

عن حظٌره مواشى ،  45275برلم  25191516، لٌد فى  515550555دمحم مسلم دمحم بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 --مركز زفتى بملن// دمحم مسلم دمحم بدٌر  --بجهة : كفر ششتا 

عن ورشه  45273برلم  25191516، لٌد فى  555550555دمحم عبد الغفار النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  155

 --مركز طنطا بملن // دمحم عبد الغفار الصاوى النجار  --تصنٌع اخشاب ، بجهة : منشاه جنزور 

عن  45278برلم  25191516، لٌد فى  1555550555عادل عبد الواحد عبد العظٌم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 --مركز السنطه بملن// احمد السٌد عبد المنعم عبد الغنى ابو الرٌش  --مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شندالت 

عن بماله  45296برلم  25191517، لٌد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،  ابو العزم سعد ابو العزم الصفتى  ، تاجر  -  157

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم سعد ابو العزم  --، بجهة : ابو الغر 

عن  45292برلم  25191517، لٌد فى  255550555دمحم عبد العاطى عوض عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 --مركز لطور بملن// صبحى دمحم فاٌد  --رٌه وورود ، بجهة : صرد تصدٌر نباتات عط

عن مصنع  16316برلم  25191523، لٌد فى  155550555اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

رضوان بملن// اشرف شارع عبد العزٌز الغول من حسن  53لتعبئه وتغلٌف صلصه ) كاتشب ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 --طنطا / ونشاطه تجاره وتوزٌع مواد غذائٌه  -احمد كشن 

عن مصنع  16316برلم  25191523، لٌد فى  155550555اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ثان طنطا --مه ابراهٌم احمد لتعبئه وتغلٌف صلصه ) كاتشب ( ، بجهة : شارع احمد فؤاد من شارع ام المرى بملن// اسا

عن مخبز نصف  45179برلم  25191553، لٌد فى  55550555رضا احمد متولى ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 طنطا--حاره الجنذورى بملن// السٌد احمد متولى دمحم ابو زٌد  -الى ، بجهة : شارع الشهٌد ابو زهره 

عن مطعم  45195برلم  25191557، لٌد فى  125550555الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خٌرى السعٌد دمحم احمد -  112

 -لرٌه الكربه بملن// احمد عبد الخالك دمحم شعالن  -البرلس  -عام طهى ماكوالت بحرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه/ بلطٌم 

 --ونشاطه تجاره اعالف وحبوب 

عن  45259برلم  25191558، لٌد فى  155550555جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌه د/ اٌمان مصطفى  -  113

 --مركز طنطا بملن// اٌمان على نوار اللٌثى  --صٌدلٌه ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  45358برلم  25191525، لٌد فى  255550555عبٌر اسماعٌل ابراهٌم احمد حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن // ماهر عباس عبده عٌنر--مركز السنطه  -مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن تجاره  45245برلم  25191513، لٌد فى  255550555مد الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مبارن عبد الغنى اح -  117

 --مركز المحله الكبرى بملن// ناهد شحاته على  --كفر حجازى  -تحف وانتٌكات ، بجهة : عزبه راغب 

عن مكتب  45144برلم  25191551، لٌد فى  255550555حسٌن دمحم غٌط حنٌش حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 --مركز بسٌون بملن// محمود حسٌن دمحم غٌط حجازى  --تاجٌر سٌارات ، بجهة : شبراتنا 

عن مصنع  45148برلم  25191551، لٌد فى  555550555دمحم على مصطفى ابو عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 --ن على مصطفى ابو عٌسى مركز كفر الزٌات بملن// حس ---رنجه ، بجهة : ابٌار 

عن  45252برلم  25191514، لٌد فى  5555550555مصطفى محمود مصطفى عبد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

والمجموعه  6من المجموعه  36مكتب مماوالت عمومٌه وانشاء ورصف الطرق وتورٌد رمل وزلط واالستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --مركز المحله الكبرى بملن// حسام عبد الناصر مصطفى عبد الحك  -- ، بجهة : السجاعٌه -19

عن تجاره مراتب  45354برلم  25191525، لٌد فى  1555550555اسامه سعد دمحم عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 السنطه--ومفروشات ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن// تامر عبد المنعم غنٌم 

عن تصنٌع  45325برلم  25191521، لٌد فى  1555550555ر رمضان الغباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى مختا -  122

 طنطا--كفر عصام بملن// محفوظ محمود الجوهرى  -شارع محفوظ الجوهرى  1شنط لماش ، بجهة : 

عن  45337برلم  25191522فى  ، لٌد 155550555كرم فتحى دمحم عبد النبى الجنزورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 طنطا--الجالء بملن// محمود الششتاوى محمود  -شارع على بن ابى طالب  18تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن  45196برلم  25191557، لٌد فى  255550555مكتب رضا حامد دمحم مسلم للتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 --مركز المحله الكبرى بملن/ حنان عطٌه احمد عبد الفتاح غنام  --: شبرا ملكان مكتب تصدٌر مواد بناء ، بجهة 

عن  45279برلم  25191516، لٌد فى  55550555عال عبد النبى حسن ابراهٌم همازٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 كفر الزٌات-- شارع ابراهٌم واصل بملن// لٌلى كرم عزٌز تادرس 75تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن ورشه رخام  45311برلم  25191525، لٌد فى  155550555دمحم عماد الدٌن على غٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن // خالد عبدالمعبود على طنش--مركز لطور  -، بجهة : سجٌن الكوم 

عن  45352برلم  25191523، لٌد فى  255550555انصاف خمٌس السٌد على ابو طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 طنطا --شارع حسٌن عزو من سٌف الدوله بملن// خالد فرٌد دمحم غراب  38صٌانه وتورٌد االت موسٌمٌه ، بجهة : 

عن  45379برلم  25191531، لٌد فى  1555550555دمحم حسنى فتحى شبل الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 بملن // رضا دمحم سٌداحمد جوده--مركز كفر الزٌات  -جهة : اكوه الحصه مزرعه مواشى ، ب

عن  45187برلم  25191557، لٌد فى  155550555صٌدلٌه د/ عاء سعٌد دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 --مركز لطور بملن// سعد عبد البدٌع دمحم هجرس  --صٌدلٌه ، بجهة : سمال 

عن مصنع نسٌج ،  45146برلم  25191551، لٌد فى  255550555فى دمحم مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نهاد مصط -  135

 --مركز سمنود بملن// عبد الحلٌم دمحم ابو شٌر  --بجهة : مٌت بدر حالوه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن تجاره  45228برلم  25191513، لٌد فى  15550555خلٌل لتجاره الحداٌد والبوٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 --مركز لطور بملن// سعدٌه ممدوح بدر سالمه  --حداٌد وبوٌات ، بجهة : صرد 

عن تجاره  45236برلم  25191513، لٌد فى  255550555ابراهٌم شاكر ابراهٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --مركز بسٌون بملن// غاده رمضان زكى فوده  --الٌاسمٌن ، بجهة : نجرٌج 

عن  45154برلم  25191551، لٌد فى  1555550555اسماعٌل الشافعى عبد الغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 --لكبرى بملن// اٌمن صدٌك شعبان مركز المحله ا --مصنع مفروشات ، بجهة : مٌت اللٌت هاشم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 --دمحم عطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن مزرعه  45243برلم  25191513، لٌد فى  255555.555اٌمان شحاته احمد الدلجمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد السالم عبد العال ابو العنٌن الكومى  --مواشى حالب وتسمٌن ، بجهة : لسطا 
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 --مركز لطور بملن// خالد جمال دمحم العنانى  --فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : كوم على  مستلزمات طبٌه
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ت منزلٌه وكهربائٌة ومواد غذائٌه والفحم وتصدٌر لطع غٌار سٌارات مستعمله وجرارات زراعٌه وادوات زراعٌه وادوا
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عن تجاره موباٌالت  45352برلم  25191517، لٌد فى  555550555احمد السٌد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  195

 زفتى --، بجهة : شارع الجٌش بملن// صالح وابراهٌم دمحم الهادى ابراهٌم جوشن 

عن  33177برلم  25191531، لٌد فى  55550555اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 بملن // اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل--كفر الزٌات  -تحضٌروبٌع مشروبات ، بجهة : ش سعد زغلول 

عن  33177برلم  25191531، لٌد فى  55550555اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

بملن // --كفر الزٌات  -بناحٌه ش سعد زغلول  -شاطه بٌع احذٌه بالستٌكٌه تحضٌروبٌع مشروبات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ون

 اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل

عن مزرعه  45377برلم  25191531، لٌد فى  5555550555دمحم دمحم دمحم احمد عموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 بملن // دمحم دمحم دمحم احمد عموش--مركز كفر الزٌات  -مواشى ، بجهة : كفور بلشاى 

عن تصدٌر لطع  45158برلم  25191552فى ، لٌد  255550555احمد دمحم سكران عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 --مركز زفتى بملن// دمحم سكران ابراهٌم عبٌد  --غٌار سٌارات ، بجهة : العاٌشه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لطور --جلدٌه ، بجهة : لطور المحطه بجوار المدرسه المشتركه االبتدائٌه بملن// عبد المنعم عباس حسن عبد النبى 

عن تجاره  45185برلم  25191553، لٌد فى  55550555ٌاسر عبد المادر عٌد عرالٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

مركز طنطا بملن// احمد عبد المادر عٌد  --محله مرحوم  -كفر العرب  -شارع المصرف  3ارات ، بجهة : عمار رلم اكسسوار سٌ

 --عرالٌب 

عن ورشه  45325برلم  25191521، لٌد فى  555550555عادل عبد الحكٌم السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 --فتى بملن// ست البلد ابو الفتوح باش مركز ز --موبٌلٌات ، بجهة : كفر نواى 

 45334برلم  25191522، لٌد فى  155550555عبد السمٌع عبد الحلٌم دمحم حسنٌن جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

ٌن جاب حاره درب العسال من شارع الصاغه بملن// عبد السمٌع عبد الحلٌم دمحم حسن 2عن تجاره مصوغات ، بجهة : عمار رلم 

 طنطا --هللا 

عن بٌع وشراء  45358برلم  25191527، لٌد فى  1555550555دمحم على متولى العتوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

عمارات ومماوالت عامه واستصالح اراضى صحراوٌه وانشاء محطات طاله شمسٌه وتورٌدات معدات ثمٌله واعمال كهرومٌكانٌكٌه 

 -عمارى وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن من الجهات المختصه ، بجهة : لطور المحطه  وحفر ابار واستثمار

 بملن // ابراهٌم دمحم ابراهٌم بٌومى-لطور  -شارع الخلٌج بجوار المزلمان 

عن  45194م برل 25191557، لٌد فى  215550555احمد عبد الحكٌم عبد الحمٌد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 --مركز المحله الكبرى بملن// حسن عبد العزٌز جسن ابو عٌانه  --خدمات محمول فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : سندسٌس 

عن مماوالت  45222برلم  25191559، لٌد فى  255550555صالح بٌومى بسٌونى فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 كفر الزٌات --ه كفر الزٌات للمبٌدات بملن // حنان رمضان دمحم صمر معمارٌه ، بجهة : مساكن شرك

عن  45272برلم  25191516، لٌد فى  2555550555ابراهٌم عماد عبد الشافى هدهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 --احمد هدهد مركز زفتى بملن// عماد عبد الشافى سٌد  --تجاره االحذٌه والشنط الحرٌمى ، بجهة : شبرا ملس 

عن االستٌراد  45286برلم  25191516، لٌد فى  5555550555وائل عزت دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

وتصدٌر المنسوجات والمالبس الجاهزه والحاصالت الزراعٌه واالخشاب  --19والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

مركز زفتى بملن / امٌنه دمحم الصاوى ابو  --ا عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : سندبسط والمصنوعات  الخشبٌه فٌم

 --عضٌمه 

عن تجارة  45315برلم  25191525، لٌد فى  555550555دمحم عبدالمادر ابراهٌم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 بملن // محمود دمحم محمود دمحم الشامى--ات كفر الزٌ -اكسسوار محمول ، بجهة : شارع االمام على 

عن  45376برلم  25191535، لٌد فى  55550555كمال عبدالرسول دمحم عبدالرسول راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 بملن // هاشم عوض هاشم سلٌم--كفر الزٌات  -شارع الحاج سلٌم من شارع ابراهٌم واصل 5مكتبه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مخبز  45257برلم  25191514، لٌد فى  515550555ت عبد الفتاح جاد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صفو -  215

 --مركز لطور بملن// نبٌل عبد الفتاح احمد العاصى  --افرنجى ، بجهة : نشٌل 

عن معرض  45346 برلم 25191522، لٌد فى  1555550555حافظ دمحم حافظ الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 --مركز زفتى بملن// اعتماد عشماوى السٌد سلٌمان  --لتجاره االدوات المكتبٌة واالثاث المكتبى ، بجهة : كفر السحٌمٌه 

عن  35473برلم  25191523، لٌد فى  5555550555احمد دمحم صالح الدٌن ٌحٌى مٌبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 --سٌارات ، بجهة : طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعى بملن// احمد دمحم عبد هللا عبد الحلٌم الملٌوبى  مكتب تجاره وتوزٌع زٌوت

 طنطا

عن  45172برلم  25191552، لٌد فى  155550555دمحم السٌد احمد عبد الرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 طنطا --ن// خٌرى عبد المادر الشامخ تجاره لوزام االحذٌه ، بجهة : شارع الترعه العرٌضه بمل

عن بماله ومواد  45176برلم  25191553، لٌد فى  255550555ٌاسمٌن دمحم حسن حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 --مركز كفر الزٌات بملن// عادل عاطف دمحم عبد هللا  -كفر العرب  -غذائٌه ، بجهة : عزبه الشٌمى 

عن بماله  45327برلم  25191521، لٌد فى  255550555هللا حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عادل عبد -  215

 --مركز طنطا بملن// شرٌف عادل حسب هللا  --واعالف ، بجهة : محله مرحوم 

عن  35473برلم  25191523، لٌد فى  5555550555احمد دمحم صالح الدٌن ٌحٌى مٌبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 --مركز طنطا بملن// هانى دمحم على المشد --مكتب تجاره وتوزٌع زٌوت سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / خرسٌت 

 --ونشاطه / مصنع تعبئه زٌوت سٌارات 

ه عن تجار 45253برلم  25191557، لٌد فى  355550555عٌسى لمطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 طنطا--شارع توت عنخ امون مع مصطفى فهمى بملن// مختار كمال السرنجاوى  112لطع غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مكتبه ،  45214برلم  25191558، لٌد فى  1555550555عزت فرج حمزه العمباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 --الشٌخ  مركز سمنود بملن// دمحم عبد المطلب --بجهة : مٌت حبٌب 

برلم  25191515، لٌد فى  155550555كرٌم عبدالرحمن عبدربه مصطفى البنهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بملن // رضا عبدالرحمن عبدربه البنهاوى--كفر الزٌات  -عن مطعم مشوٌات ، بجهة : شارع الجالء  45225

عن منشار  45282برلم  25191516، لٌد فى  125550555رأس ماله ،   اسالم دمحم عبد المادر الشٌخ  ، تاجر فرد ، -  225

 --مركز لطور بملن// احمد عبد المادر دمحم الشٌخ  --خشب ، بجهة : شبرا بلوله 

عن بٌع  45293برلم  25191517، لٌد فى  55550555فاتن عبد الرحمن ابو العنٌن الغاٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 --مركز بسٌون بملن// عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد الغاٌش  --المضابه  -شارع بورسعٌد  1جهة : عمار رلم اعالف ، ب

عن مطعم ،  45312برلم  25191525، لٌد فى  1555550555احمد فرحات دمحم ابو حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 بملن // الحسٌنى عبدالمادر احمد عبدالعال--مركز لطور  -بجهة : كفر بلضم 

عن  45374برلم  25191535لٌد فى  ، 655550555احمد عبدالمنعم مهدى السٌد البحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بملن // عبدالمنعم مهدى السٌد البحراوى --مركز بسٌون  -مزرعه مواشى ، بجهة : ابو حمر 

عن بٌع  45368برلم  25191528، لٌد فى  125550555هٌثم فاٌز عبد الرازق على بٌبرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 زفتى --جابر دمحم دمحم ابو صٌرى نظارات ، بجهة : كفر عنان بملن// 

عن  45259برلم  25191514، لٌد فى  5555550555اسامه عبد الحمٌد رمضان بدر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

استٌراد وتصدٌر لطع غٌار السٌارات والسٌارات المستعمله واالدوات المنزلٌه والفحم واالثاث المنزلى والمكتبى وااللمشه 

 --منسوجات والعاب االطفال والمعدات الكهربائٌة والمٌاه المعدنٌه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : العتوه المبلٌه وال

 --مركز لطور بملن// محبات عبد العزٌز عبد الغنى سعٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله ، بجهة : محله  45332برلم  25191521، لٌد فى  555550555بماله احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --مركز طنطا بملن// السٌد عبد الحلٌم صالح  --مرحوم 

عن مزرعه مواشى  45284برلم  25191516، لٌد فى  555550555الفت العدوى على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 --على سالم مركز زفتى بملن// الفت العدوى  -سنباط  -حالبه ، بجهة : عزبه الشرلاوى 

عن مصنع اعاده  45285برلم  25191516، لٌد فى  555550555عبد هللا دمحم عٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 --مركز لطور بملن// صفاء ابراهٌم دمحم الجندى  --تدوٌر وتخرٌز البالستٌن ، بجهة : عزبه نجم تبع حوٌن 

عن مكتب  45321برلم  25191521، لٌد فى  25550555فرد ، رأس ماله ،  عواطف جوده محمود دمحم  ، تاجر  -  229

 --مركز بسٌون بملن// سمٌر حسن ابراهٌم حسن شباط  --صالحجر  --رحالت داخلٌه ، بجهة : انور العربى 

عن مصنع  45342برلم  25191522، لٌد فى  155550555السٌد اٌوب عبد الوهاب بلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا غازى  -العامرٌه  -مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : عزبه راتب 

 --السٌد عامر

عن مكتب  45255برلم  25191558، لٌد فى  55550555نوره عبد الرؤف مصطفى العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 --مركز طنطا بملن// اسماعٌل اسماعٌل المصاص  --شبرا النمله  -شارع الزهور  15ٌه ، بجهة : عمار رلم رحالت داخل

عن تجاره مالبس  45219برلم  25191559، لٌد فى  555550555حسن ابراهٌم حسن مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 --احمد االبشٌهى  مركز لطور بملن // دمحم السٌد --جاهزه ، بجهة : الشٌن 

عن مكتبة  45298برلم  25191517، لٌد فى  5550555معاذ جمال عبد العزٌز دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 --مركز طنطا بملن// جمال عبد العزٌز دمحم الشٌخ  ---وخردوات ، بجهة : مٌت حبٌش البحرٌه 

عن مطعم  45351برلم  25191517، لٌد فى  55550555فرد ، رأس ماله ،  اشرف عبد المجٌد احمد سلطان  ، تاجر  -  234

 --مركز السنطه بملن// جمال احمد احمد بدوى --ماكوالت شعبٌه ، بجهة : الجمٌزه 

عن  26495برلم  25191525، لٌد فى  1555550555محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم عبد المادر فاٌد  --محله روح  -بجهة : شارع الجامع مصنع سناكس ، 

عن  26495برلم  25191525، لٌد فى  1555550555محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 -او طنطا  -مجدى دمحم ابراهٌم ابو سٌد احمد العجٌزى بملن//  -مصنع سناكس ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع المغربى 

 --ونشاطه / تورٌد مواد غذائٌه 

عن  45363برلم  25191528، لٌد فى  15550555هدٌر صالح شفٌك احمد لادوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 طنطا--سٌد معبد اكسسوار حرٌمى ، بجهة : مول جٌفال امتداد شارع البحر اسفل الكوبرى بملن// دمحم عبده ال

عن  45375برلم  25191535، لٌد فى  15550555دمحم على عبدالعاطى على حمص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 بملن // سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد--مركز كفر الزٌات  -مزرعه مواشى ، بجهة : كفور بلشاى 

عن تجاره مالبس  45375برلم  25191528، لٌد فى  5550555  كٌرلس رافت ناعوم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  239

 طنطا--شارع مكه المكرمه من شارع الحكمه بملن// دمحم فتوح السٌد رسالن  21رجالى ، بجهة : عمار رلم 

ه ، عن بمال 45189برلم  25191557، لٌد فى  155550555احمد عبد الحمٌد على الزهٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 --مركز كفر الزٌات بملن// عالء الدٌن جالل الدٌن على الزهٌرى  --بجهة : ابٌج 

عن تصنٌع اكٌاس  45233برلم  25191513، لٌد فى  1555550555دمحم احمد احمد غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 --د الفمى مركز المحله الكبرى بملن// رزق ابراهٌم السعٌ --بالستٌن ، بجهة : بطٌنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  45147برلم  25191551، لٌد فى  155550555عمر عبد الحمٌد عبد الحى خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

وتوزٌع كامٌرات مرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت ، بجهة : شارع الشهر العمارى المدٌم بملن// عصام دمحم محمود 

 السنطه --خٌر 

عن مكتب  45149برلم  25191551، لٌد فى  35550555رضا الهادى ابراهٌم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 --مركز زفتى بملن// ٌاسر الهادى ابراهٌم سلطان  --رحالت ، بجهة : شرشابه 

عن بماله وتموٌن ،  45251لم بر 25191514، لٌد فى  255550555بماله وتموٌن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 --مركز طنطا بملن// دمحم احمد دمحم غرٌب  --بجهة : شارع الجامع حصه شبشٌر 

عن معرض  45263برلم  25191515، لٌد فى  555550555اٌمن ابراهٌم احمد الهمشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 --د صالح محمود بدران مركز لطور بملن// احم --لتجاره سٌارات ، بجهة : حوٌن 

عن  45225برلم  25191559، لٌد فى  125550555ونٌسه على عبد الجواد عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 --مركز زفتى بملن // عبد الحكٌم مصطفى زانون خٌال  --مزرعه مواشى ، بجهة : ششتا 

عن تجاره  45268برلم  25191515، لٌد فى  125550555أس ماله ،  سلٌمان ابراهٌم رمضان عماره  ، تاجر فرد ، ر -  247

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم رمضان عماره  --اعالف ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن كشن  45353برلم  25191525، لٌد فى  155550555دمحم حسٌن جابر حسن ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 --مركز لطور بملن// الوحده المحلٌه بابشواى الملك  --بشواى الملك حلوٌات ، بجهة : ا

عن مماوالت  45338برلم  25191522، لٌد فى  125550555محرز حمدان دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 --مركز السنطه بملن// السٌد سالمه على سالم --تشطٌبات عمارٌه ومعمارٌه ، بجهة : طوخ مزٌد 

عن تجاره لطع  18559برلم  25191522، لٌد فى  1555550555ٌاسر فهٌم دمحم دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 كفر الزٌات --غٌار سٌارات ، بجهة : الطرٌك السرٌع امام المرور بملن// بدر على دمحم سالم 

عن تجاره لطع  18559برلم  25191522، لٌد فى  1555550555ٌاسر فهٌم دمحم دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

ونشاطه مكتب استٌراد  -مركز كفر الزٌات بملن// فهٌم دمحم دمحم عمار  --غٌار سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الدلجمون 

 --وتصدٌر 

عن مزرعه  8626برلم  25191522، لٌد فى  555550555عبد الفتاح فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد رمضان -  252

 --مركز لطور بملن// رمضان عبد الفتاح محمود فوده  --مواشى ، بجهة : سماتاى 

عن مزرعه  8626برلم  25191522، لٌد فى  555550555احمد رمضان عبد الفتاح فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

ونشاطه معرض وتجاره  --مركز لطور بملن// رمضان عبد الفتاح دمحم فوده  --مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / سماتاى 

 --سٌارات 

عن مكتب  45165برلم  25191552، لٌد فى  255550555معاذ غرٌب دمحم ابو رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد الحمٌد سعد الدٌن سعدهم  --بجهة : نمره البصل استثمار عمارى ، 

، لٌد فى  1555550555معارض عماد سلٌمان للتكٌٌف وصٌانه لطع الغٌار واالجهزه المنزلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

زه المنزلٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / كفر عن تكٌٌف وصٌانه التكٌٌفات ولطع غٌارها واالجه 31125برلم  25191553

 --ونشاطه مواد بناء  --مركز زفتى بملن// زٌنب هالل دمحم المزٌن  --السحٌمه 

، لٌد فى  1555550555معارض عماد سلٌمان للتكٌٌف وصٌانه لطع الغٌار واالجهزه المنزلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

ن تكٌٌف وصٌانه التكٌٌفات ولطع غٌارها واالجهزه المنزلٌه ، بجهة : شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد ع 31125برلم  25191553

 طنطا --واصف اسعد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن استٌراد  45197برلم  25191557، لٌد فى  5555550555حسام دمحم جنٌدى شلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 طنطا --هة : شارع االستاد خلف صٌدلٌه االستاد بملن// اٌناس حسن دمحم الغنام وتصدٌر كوالٌن ومفاتٌح ومستلزماتها ، بج

عن مكتب  45257برلم  25191558، لٌد فى  255550555محمود صبرى محمود جبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 --فتوح حسن مركز زفتى بملن// دٌنا دمحم دمحم ابو ال --تصدٌر المنسوجات وااللمشه ، بجهة : حانوت 

عن  45285برلم  25191516، لٌد فى  155550555عاٌده عبد الحلٌم ابراهٌم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 --المحله الكبرى  --خلف بنن الماهره بملن// ابراهٌم ابو هالل  -شارع الحنفى  2تجاره مفروشات ، بجهة : الدور االرضى رلم 

عن مطعم ، بجهة :  45288برلم  25191516، لٌد فى  55550555 عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد هللا دمحم -  265

 --مركز لطور بملن/ اسماعٌل عبد النبى ابراهٌم الشركسى  --دماط 

عن  45295برلم  25191517، لٌد فى  125550555سماره عبد السالم ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 --مركز كفر الزٌات بملن// دروٌش احمد بدوى دروٌش  --مكتنب رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر الشوربجى 

عن تجاره  45317برلم  25191525، لٌد فى  555550555مصطفى عبد الرحمن بٌبرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 --صالح صالح الدٌب مركز زفتى بملن// السٌد  --ادوات صحٌه ، بجهة : كفر الدٌب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  55550555اشرف دمحم عبد هللا شرف وشرٌكه   شركة  ،  ضبط زواٌا واتزان سٌارات   ،رأس مالها    -  1

 --مركز طنطا بملن// دمحم صالح البندارى دمحم  -- ، عن ضبط زواٌا واتزان سٌارات ، بجهة : سبرباى 45333برلم  25191522

 25191528،لٌدت فى  165550555جمال سعد احمد جاد بر وشركاه   شركة  ،  مطعم ماكوالت ومشوٌات   ،رأس مالها    -  2

برج  -اد منطمه االست -، عن مطعم ماكوالت ومشوٌات ، بجهة : امتداد شارع الجٌش ناصٌه طرٌك شوبر الجدٌد  45366برلم 

 اول طنطا --بملن// جمال واحمد وعلى ورشاد وابوالعباس وطارق وخالد  1فٌوتشر هوم رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25191551، وفى تارٌخ    24248حمود محمود سٌد احمد مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : م   - 1

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     25191551، وفى تارٌخ    35951حبٌشً الطنطاوى حامد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ره نهائٌااعتزاله التجا

تم محو/شطب    25191551، وفى تارٌخ    22816حنان عبد الرحمن العزب ابو العزم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  اعتزاله التجار نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191551، وفى تارٌخ    5556ابوالعزم سعٌد على عكه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191551، وفى تارٌخ    35875عطٌه عطٌه عباده بوشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 نهائٌا اعتزاله التجاره

تم محو/شطب    25191551، وفى تارٌخ    27362محمود شرف الدٌن محمود ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

 تم   25191551، وفى تارٌخ    17195ضٌاء الدٌن دمحم عبد العزٌز ابو الفتوح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره    25191551، وفى تارٌخ    17195الٌوجد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 نهائٌا

حو/شطب تم م   25191551، وفى تارٌخ    24558ربٌع مصطفى ابراهٌم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191551، وفى تارٌخ    35525دمحم حمدى عبد المنعم حجاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191552تارٌخ  ، وفى   35775سلٌمان صابر سلٌمان المرضاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191552، وفى تارٌخ    27583كرم عٌد ابراهٌم عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 اعتزاله التجاهر نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191552، وفى تارٌخ    25354دمحم رافت عباس شعالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191552، وفى تارٌخ    765دمحم فتحى السٌد الروبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191552، وفى تارٌخ    15776ده برلم : معزوزه سالم ٌوسف ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191552، وفى تارٌخ    27358عبد السالم عبد السالم ابو زٌد لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191552، وفى تارٌخ    36555عرٌشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد شعبان عبدالعال   - 17

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191553، وفى تارٌخ    18517صبحى حامد ممدوح هجرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25191553، وفى تارٌخ    32555روسى لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : العم   - 19

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

، وفى    31125معارض عماد سلٌمان لتجاره السٌرامٌن ومواد البناء واالدوات الصحٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 تم محو/شطب السجل  بموجب طلب تاشٌر تم الغاء هذا الفرع   25191553تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     25191553، وفى تارٌخ    37845مصطفى دمحمى احمد الحجر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191553، وفى تارٌخ    23471ده برلم : احمد دمحم جمال ابو العزم مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191553، وفى تارٌخ    2592احمد منصور احمد جادهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191553، وفى تارٌخ    16443فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عطٌه عبد هللا سعد الفمى  ،  تاجر   - 24

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191557، وفى تارٌخ    26515دمحم خالد دمحم محمود الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191557، وفى تارٌخ    31718جمال نصٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسامه الصاوى    - 26

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191557، وفى تارٌخ    24569ثناء احمد احمد ابو موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191557، وفى تارٌخ    1523ابراهٌم علً بسٌونً حمٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    38683مرٌم ممدوح مصٌلحى لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 ارة نهائٌاالسجل  اعتزاله التج

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    9738دمحم عبدالستار محروس ابوفرو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   25191558، وفى تارٌخ    37755حسن ابراهٌم دمحم المطورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191558، وفى تارٌخ    32975دمحم سعٌد احمد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اعتزاله التجاره بهذا المحل

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    5557حماده عبدالجواد بسٌونً عبدالسٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    26191دمحم جمال عبد السمٌع الوهٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 سجل  اعتزاله التجاره نهائٌاال

تم محو/شطب السجل     25191558، وفى تارٌخ    35143دمحم موسى احمد غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حو/شطب السجل  تم م   25191558، وفى تارٌخ    32975دمحم سعٌد احمد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    15117ٌحى انور دمحم طه الصوفانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  اعتزاله التجاره بهذا المحل

تم محو/شطب    25191558فى تارٌخ ، و   15117ٌحى انور دمحم طه الصوفانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191558، وفى تارٌخ    27137اٌهاب على لطب رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191558، وفى تارٌخ    37586على محمود على خالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191559، وفى تارٌخ    26115صبحى دمحم عبدالرازق شادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191559، وفى تارٌخ    9619سبك لٌده برلم :  عبدالحلٌم رباح رزق الفخرانى  ،  تاجر فرد  ،    - 42

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191559، وفى تارٌخ    2855على السٌد على عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191524، وفى تارٌخ    12447منال دمحم عاطف عبد الممصود السمالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 117

 تم الغاء هذا المحل  2519/15/24فى  6184محو/شطب السجل  بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب    25191524، وفى تارٌخ    27515دمحم دمحم فكرى مصطفى غطاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 118

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    25191524، وفى تارٌخ    27515غطاس للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 119

 التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191524، وفى تارٌخ    14931غرٌب دمحم غرٌب على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 125

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25191524، وفى تارٌخ    22485دمحم الصباحى عبدالحى خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 التجاره نهائٌاالسجل  اعتزاله 

تم محو/شطب    25191524، وفى تارٌخ    35557محمود فؤاد محمود على العمده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191524، وفى تارٌخ    19146مصطفى محمود عطٌه عبدالمجٌد عٌاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 123

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191527، وفى تارٌخ    24828ولٌد عبد العزٌز سعد عبد العزٌز عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191527، وفى تارٌخ    31139رلم : احمد جمعه عبدالحمٌد سلطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 125

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191527، وفى تارٌخ    15435دمحم عبدالرحٌم الغرٌب المرابع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 126

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191527، وفى تارٌخ    22664  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالحمٌد عبدالحمٌد خلٌل دمحم   - 127

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191527، وفى تارٌخ    31639احمد دمحم السٌد لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 128

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191528، وفى تارٌخ    26119لسٌد دمحم مرتضى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو ا   - 129

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191528، وفى تارٌخ    13712ابراهٌم عبدالعال ابراهٌم سلٌمان لصب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 135

 اله التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  اعتز

تم محو/شطب    25191528، وفى تارٌخ    17834ابراهٌم فؤاد ابراهٌم منتصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 131

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191528، وفى تارٌخ    8778امانى احمد العزب احمد باشا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 132

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191528، وفى تارٌخ    37645احمد دمحم احمد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 133

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191528وفى تارٌخ ،    19825محمود دمحم ابو السعود الخطٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 134

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    37339هانم دمحم مصطفى حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 135

 اعتزالها التجاره نهائٌا

تم    25191529، وفى تارٌخ    17766ك لٌده برلم : عبد الوهاب نزٌه عبد الوهاب غلوش  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 136

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    35493احمد سعد دمحم النوٌهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 137

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    26651طوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ولٌد السٌد ابو الٌزٌد ابو خ   - 138

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    22429دمحم معوض شحاته عبدالعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 139

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    13548مجدى عباس ابراهٌم االعصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 145

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    25352احمد عطٌه السٌد شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 141

 نهائٌا اعتزاله التجاره

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    15781السٌد على السٌد على غباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 142

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    38745مصطفى محمود السٌد نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 143

 ل  اعتزاله التجاره نهائٌاالسج

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    39738هبه دمحم ابراهٌم عواض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 144

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191529، وفى تارٌخ    11328صفوت عبدالحلٌم جعفر لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 145

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    5178احمد دمحم عبدالمعبود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 146

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191535وفى تارٌخ  ،   29747دمحم سالمه احمد الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 147

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191535، وفى تارٌخ    37342ٌاسر دمحم دمحم شكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 148

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191535، وفى تارٌخ    3121ٌحى ذكرٌا مصطفى وحٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 149

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    35142عبد الحلٌم حامد سعٌد الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 155

 له التجاره نهائٌاالسجل  اعتزا

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    29548ناصر عبد الهادى السٌد الجنن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 151

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

م محو/شطب ت   25191535، وفى تارٌخ    26485رضا محمود ابراهٌم الغول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 152

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    37347مصطفى طلعت مامون الشوبرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 153

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191535فى تارٌخ ، و   23553عبد الرحٌم فتحى دمحم جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 154

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25191531، وفى تارٌخ    29345احمد ابراهٌم ابو الٌزٌد ابو الخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 155

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25191531، وفى تارٌخ    37773فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عبد الستار احمد عبد الستار ناصف  ،  تاجر   - 156

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191531، وفى تارٌخ    3713امانً دمحم عبده غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 157

 اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25191531، وفى تارٌخ    7515ض زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم البسطوٌسً عو   - 158

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191551، وفً تارٌخ   9928دمحم ابوالعال احمد دمحم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25191551وفً تارٌخ ،   16278مكتب الحداد لتورٌد وتركٌب االدوات الكهربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5555550555لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,   25191551وفً تارٌخ ،   45565زٌزى مصطفى عنتر سلٌمان ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   55550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25191551وفً تارٌخ ،   22656د ،، سبك لٌده برلم السٌد حسانٌن عبدالمطلب دمحم عبدالعال  تاجر فر -  4

 جنٌه   555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191552وفً تارٌخ ،   32278مكتب غالى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   455550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191552وفً تارٌخ ،   32278مكتب دمحم غالى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   455550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191552وفً تارٌخ ،   24295،، سبك لٌده برلم  الكفافى لتجاره وانتاج اعالف  تاجر فرد -  7

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191552وفً تارٌخ ،   24295محمود عبد هللا عبد الرازق الكفافى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   2555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعدٌل رأس المال ,   25191552وفً تارٌخ ،   38545دمحم ابراهٌم عبد المعبود ابراهٌم غنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191552وفً تارٌخ ،   17959شكرى عبدهللا الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدهللا  -  15

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  25191553وفً تارٌخ ،   35588احمد عصام ٌونس ابو طالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191553وفً تارٌخ ،   38591دمحم البسٌونى حسن الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191553وفً تارٌخ ،   15846دمحم نزٌه عبدالمحسن جبر اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191553وفً تارٌخ ،   39155احمد دمحم ٌوسف دمحم على الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   355550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25191557وفً تارٌخ ،   21654كرٌم عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى البمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   515550555أس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25191557وفً تارٌخ ،   37598دمحم دمحم جالل ابرهٌم ابو حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191557وفً تارٌخ ،   36324احمد دمحم حافظ الرفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191557وفً تارٌخ ،   27546وحٌد حموده دمحم شمس الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191557وفً تارٌخ ،   38619دمحم عصام ابراهٌم رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

  جنٌه  255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191558وفً تارٌخ ،   3437ولٌد مرزوق محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191559وفً تارٌخ ،   45252السٌد عبد الجواد عبد العظٌم بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25191559وفً تارٌخ ،   22558الشنوانى الستٌراد وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5555550555ح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191559وفً تارٌخ ،   22558رضا دمحم على الشنوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25191559وفً تارٌخ ،   18635لٌده برلم  احمد صبحى عبد الكرٌم دمحم الرشٌدى  تاجر فرد ،، سبك -  24

 جنٌه   2555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191559وفً تارٌخ ،   25261اٌمن فؤاد ربٌع البابلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555550555المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   25191559وفً تارٌخ ،   39426دمحم عاصم دمحم حجازى الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191559وفً تارٌخ ،   15684،، سبك لٌده برلم مصطفً عباس رمضان الشبٌنً  تاجر فرد  -  27

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191559وفً تارٌخ ،   2138محمود عبدالمجٌد محمود علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5555550555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ ،   35546اٌهاب احمد عبدالمجٌد حسٌن عوض لخدمات ما بعد الطباعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25191559

تم تعدٌل رأس المال ,   25191559وفً تارٌخ ،   35546ٌهاب لخدمات ما بعد الطباعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ا -  35

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  25191515وفً تارٌخ ،   23423فوزى صبرى احمد الباجورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   15555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191515وفً تارٌخ ،   14636مٌنا لوٌس كامل سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191515وفً تارٌخ ،   32515دمحم عبد اللطٌف السعٌد المحالوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191515وفً تارٌخ ،   11345صافى ابراهٌم حسن االجاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   12555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513وفً تارٌخ ،   16993محمود سمٌر جابر محمود عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191513وفً تارٌخ ،   17458رحٌل للمعدات الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513رٌخ ، وفً تا  17458عمرو دمحم عبد السالم رحٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191513وفً تارٌخ ،   24389عمرو دمحم دمحم احمد عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   555550555،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس   25191513وفً تارٌخ ،   25919نادر ابراهٌم مرزوق عبد الجواد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   5555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513وفً تارٌخ ،   28644الششتاوى حسن انور عصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191514وفً تارٌخ ،   38155هشام دمحم سلٌمان العرجاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   5555550555صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191514وفً تارٌخ ،   26265جمال محمود دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191514وفً تارٌخ ،   38517رلم مصطفى صبرى مصطفى مارٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  43

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191514وفً تارٌخ ،   45234دمحم بسٌونى دمحم السٌد رامون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   555550555المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191514وفً تارٌخ ،   31974انتصار حلمى السباعى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191515وفً تارٌخ ،   25661محمود دمحم اسماعٌل عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25191515ً تارٌخ ، وف  15966عبد الحمٌد عبد المحسن عبد الحمٌد ابو غزاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191516وفً تارٌخ ،   18759ماهر السعٌد السٌد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   5555550555أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191516وفً تارٌخ ،   1455دمحم طلعت دمحم حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   755550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517تارٌخ ، وفً   29815على دمحم على الطور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   355550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517وفً تارٌخ ،   24832دمحم احمد عبد العلٌم البابلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   655550555ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517وفً تارٌخ ،   22549كامل جمعه كامل البمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191517وفً تارٌخ ،   12895 اسامه على عبدهللا لبٌب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  53

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191525وفً تارٌخ ،   25858كلٌمات عبدالرحمن ابراهٌم شهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   555550555لمال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   25191525وفً تارٌخ ،   45156ولٌد عرفات ابو العنٌن شرف الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191521وفً تارٌخ ،   26798، سبك لٌده برلم خالد دمحم ابراهٌم رجب  تاجر فرد ، -  56

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191521وفً تارٌخ ،   12158دمحم حسن دمحم الطٌبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   45555550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191521وفً تارٌخ ،   24946ولٌد ابراهٌم دمحم سبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191521وفً تارٌخ ،   37448،، سبك لٌده برلم دمحم معروف زكى دمحم عمار  تاجر فرد  -  59

 جنٌه   55550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191521وفً تارٌخ ،   25152امٌره السٌد محروس عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   65555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس   25191521وفً تارٌخ ،   12545شرٌف مصطفى احمد بسٌونى الشرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191521وفً تارٌخ ،   35514ازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حمدى محمود على ابو غ -  62

 جنٌه   155550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف 

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   12717والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم المنٌاوى لالستٌراد  -  65

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  25191522وفً تارٌخ ،   36153احمد عبدالناصر احمد البرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191522وفً تارٌخ ،   22357ابراهٌم سعد ابراهٌم البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25191522وفً تارٌخ ،   32525ٌز دمحم دمحم عبد العال عموش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد العز -  68

 جنٌه   15555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   35946اسامه الصاوى دمحم الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25191522وفً تارٌخ ،   37449احمد غٌط لتجاره لطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   1555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25191522وفً تارٌخ ،   37449احمد غٌط الستٌراد وتصدٌر وتجاره لطع غٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   39956، سبك لٌده برلم امال رافت ابو طالب ابراهٌم  تاجر فرد ، -  72

 جنٌه   1515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191522وفً تارٌخ ،   28564عبد هللا السٌد عبد هللا بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   155550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   25191523وفً تارٌخ ،   32343ابو بكر دمحم احمد الشٌخ عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191523وفً تارٌخ ،   17555عادل عبد المنعم حامد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191523، وفً تارٌخ   16543عالء الدٌن نبٌه الهامى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191524وفً تارٌخ ،   17858على فرٌد على حسن مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   65555.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191524وفً تارٌخ ،   16554دمحم مسعود نجم نجم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191527خ ، وفً تارٌ  22427راغب طه دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25191528وفً تارٌخ ،   8455عبدالحمٌد وهبه عبدالحمٌد ابوشال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   485550555اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191528وفً تارٌخ ،   32848شعبان دمحم جوده هزاع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191529تارٌخ ،  وفً  35752نادره فتحى مصطفى دراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191529وفً تارٌخ ،   21411محمود عبدالفتاح ابو الخٌر النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   1555550555ح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191529وفً تارٌخ ،   524عاطف  فؤاد عاطف فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191535وفً تارٌخ ،   1525 عادل دمحم عبد الممصود شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  85

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191535وفً تارٌخ ،   19968دمحم رجب عبد الهادى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   125550555بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   25191535وفً تارٌخ ،   2571عادل عبد الشافى الحفنى البحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191535وفً تارٌخ ،   39811، سبك لٌده برلم نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه  تاجر فرد ، -  88

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191531وفً تارٌخ ،   32679غنٌم للتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   1555550555مال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس ال

تم   25191531وفً تارٌخ ،   9943الشرلاوى لالستٌراد  والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191531وفً تارٌخ ،   9943الشرلاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ادهم سعٌد رمضان  -  91

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45144د ،  سبك لٌده برلم    حسٌن دمحم غٌط حنٌش حجازى ، تاجر فر -  1

 --مركز بسٌون بملن// محمود حسٌن دمحم غٌط حجازى  --الـتأشٌر:   ، شبراتنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  28784مرٌم محمود ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -بنفس العنوان  --ـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ابراهٌم على دمحم الجحش ال

تم تعدٌل العنوان  25191551وفً تارٌخ  45152نارٌمان مبارن عبد الحلٌم حسن السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 --امه حمدى السٌد موسى مركز كفر الزٌات بملن// اس --, وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ على  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45155طارق دمحم على عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لطور  --الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش طرٌك طنطا كفر الشٌخ بملن/ جمعٌه الثروه الحٌوانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  45146بك لٌده برلم    نهاد مصطفى دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  س -  5

 --مركز سمنود بملن// عبد الحلٌم دمحم ابو شٌر  --، مٌت بدر حالوه 

 تم تعدٌل العنوان , 25191551وفً تارٌخ  22656السٌد حسانٌن عبدالمطلب دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 -بنفس العنوان  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// هاله جمال عبد العال فٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45143سامى دمحم اسماعٌل ابو عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 طنطا  --اعٌل ابو عوف الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد تماطع شارع عباس بملن// انور دمحم اسم

تم تعدٌل العنوان ,  25191551وفً تارٌخ  45147عمر عبد الحمٌد عبد الحى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 السنطه  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشهر العمارى المدٌم بملن// عصام دمحم محمود خٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45151السٌد عبد الجٌد السٌد دمحم سعاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 --مركز طنطا بملن// احمد عبد الجٌد السد سعاده  --الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا 

تم تعدٌل العنوان ,  25191551وفً تارٌخ  23885 سامى زٌدان مصطفى ابوسٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 بملن // سعٌد بسٌونى محمود سالمه الهباب--لطور  -لطور المحطه  -مركز الشرطه  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45155حفصه محمود عباس رماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --مركز لطور بملن// خالد جمال دمحم العنانى  --لـتأشٌر:   ، كوم على ا

تم تعدٌل العنوان ,  25191551وفً تارٌخ  45154اسماعٌل الشافعى عبد الغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -- مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن صدٌك شعبان --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌت هاشم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45148دمحم على مصطفى ابو عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 --مركز كفر الزٌات بملن// حسن على مصطفى ابو عٌسى  ---الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551ً تارٌخ وف 45153عماد حامد عز الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 -مركز المحله الكبرى بملن// دمحم السٌد حسنٌن  -الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45145على السٌد عبد العزٌز دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -المحله الكبرى  --مدخل بلمٌنا بملن// السٌد عبد العزٌز دمحم سعد الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  45149رضا الهادى ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 --مركز زفتى بملن// ٌاسر الهادى ابراهٌم سلطان  --الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45166عبد الرازق ابراهٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انهار  -  17

  --مركز المحله الكبرى بملن// ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم ابو زٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر البسطوٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45175  سامى طلبه نبٌه خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  18

 --مركز كفر الزٌات بملن// حكمت فاروق سلٌمان خضر  --دلبشان  -الـتأشٌر:   ، عزبه صادق 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45172دمحم السٌد احمد عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 طنطا  --شٌر:   ، شارع الترعه العرٌضه بملن// خٌرى عبد المادر الشامخ وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45157احمد العزب مصطفى الملشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 --مركز زفتى بملن// العزب مصطفى العزب الملشى  --الـتأشٌر:   ، العاٌشه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45161د دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  21

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد دمحم كامل عبد الغنى  --الـتأشٌر:   ، عزبه نجاتى تبع ابو النجا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191552وفً تارٌخ  45163دمحم عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 طنطا --، شارع ترعه المائم دمحم طلعت بملن// عماد مٌالد مبرون ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45162سامح محمود دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 --مركز زفتى بملن// سامح محمود دمحم لندٌل  --وت المبلى الـتأشٌر:   ، كفر حان

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45169عبد الرحٌم طاهر عبد الرحٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 --العال عماره  مركز بسٌون بملن// دمحم عبد --شفا  -شارع الجمعٌه الزراعٌه  11وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45164محمود مسعد احمد وفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  --مركز المحله الكبرى بملن// مسعد احمد سعد وفا  --الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191552وفً تارٌخ  45168دمحم سمٌر امٌن مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 طنطا  --، شارع حسن عفٌفى بملن// نادره على على نصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  37552ولٌد دمحم على البٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 -بنفس العنوان  -ن// احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم هدهد الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45156ولٌد عرفات ابو العنٌن شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 --مركز كفر الزٌات بملن// اٌمان السٌد غانم المالح  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر شماخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45165غرٌب دمحم ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معاذ  -  29

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد الحمٌد سعد الدٌن سعدهم  --الـتأشٌر:   ، نمره البصل 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45165عبد الفضٌل بسٌونى ابراهٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم  --وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  45167اٌمان عونى فهمى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 طنطا --من شارع سعٌد بملن// رزق احمد على بٌومى الـتأشٌر:   ، شارع محمود عفت 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191552وفً تارٌخ  45158احمد دمحم سكران عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --مركز زفتى بملن// دمحم سكران ابراهٌم عبٌد  --، العاٌشه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  45159تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المحسن رجب خطاب ،  -  33

 --مركز طنطا بملن// فتحى عبد المحسن رجب خطاب  --وصف الـتأشٌر:   ، سبرباى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191553وفً تارٌخ  45172مصطفى خٌرى حسن على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 --مركز لطور بملن// احمد شمس الدٌن دمحم موسى  --ـتأشٌر:   ، نشٌل وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  25191553وفً تارٌخ  45173هٌثم دمحم عبد الفتاح فرٌح الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --ف الشناوى مركز المحله الكبرى بملن// فادى فرٌد عبد اللطٌ --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  45185ٌاسر عبد المادر عٌد عرالٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 --مركز طنطا بملن// احمد عبد المادر عٌد عرالٌب  --محله مرحوم  -كفر العرب  -شارع المصرف  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم  25191553وفً تارٌخ  31125معارض عماد سلٌمان لتجارة السٌرامٌن ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 -طنطا  -والكائن بشارع الفاتح  2519/8/27فى  4846تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  25191553وفً تارٌخ  31125مٌن ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معارض عماد سلٌمان لتجارة السٌرا -  38

ونشاطه -طنطا  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد 

 --تكٌٌف وصٌانه التكٌٌفات ولطع غٌارها واالجهزه المنزلٌه 

وفً تارٌخ  31125ارض عماد سلٌمان لتجارة السٌرامٌن واالدوات الصحٌه ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مع -  39

 -والكائن بشارع الفاتح  2519/8/27فى  4846تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم  25191553

 -طنطا 

وفً تارٌخ  31125ة السٌرامٌن واالدوات الصحٌه ومواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معارض عماد سلٌمان لتجار -  45

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد  25191553

 --هزه المنزلٌه ونشاطه تكٌٌف وصٌانه التكٌٌفات ولطع غٌارها واالج-طنطا 

وفً تارٌخ  31125معارض عماد سلٌمان للتكٌٌف وصٌانه لطع الغٌار واالجهزه المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

مركز زفتى بملن// زٌنب هالل دمحم  --تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / كفر السحٌمه  25191553

 --ونشاطه مواد بناء  --المزٌن 

وفً تارٌخ  31125معارض عماد سلٌمان للتكٌٌف وصٌانه لطع الغٌار واالجهزه المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 طنطا  --تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الفاتح بملن// ناجى اسعد واصف اسعد  25191553

تم تعدٌل العنوان  25191553وفً تارٌخ  45177الفتاح السٌد العرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الفتاح السٌد عبد  -  43

 --مركز لطور بملن// عبد الناصر لطب بلضم  --, وصف الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان ,  25191553وفً تارٌخ  45181امانى سعد عبد الفتاح المهدى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 --مركز السنطه بملن// عالء حامد دمحم حامد السرسى  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  45176ٌاسمٌن دمحم حسن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 --زٌات بملن// عادل عاطف دمحم عبد هللا مركز كفر ال -كفر العرب  -الـتأشٌر:   ، عزبه الشٌمى 

تم  25191553وفً تارٌخ  45182مصنع محمود رضا زٌد الستخالص الزٌوت العطرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 --مركز طنطا بملن// رضا السٌد عبد الفتاح زٌد  --تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كنٌسه دمشٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  45184على عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان جمعه -  47

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد العاطى طلبه عبد العاطى الجداوى  --الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553تارٌخ وفً  45174معتز احمد دمحم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 سمنود--الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بملن// غاده احمد دمحم عبد الغنى 

تم تعدٌل العنوان  25191553وفً تارٌخ  45175احمد عبد الحمٌد عبد الرحمن االزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 زفتى  --الجندى بملن// ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم حماد  , وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  45178باسم فوزى فتوح رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 --مركز السنطه بملن// دمحم دمحم السٌد سعده  --الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  11496ى الفالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عرابى دمحم عراب -  51

 طنطا  --سٌجر بملن// عرفات دمحم عرابى السٌد الفالح  -شارع حسن ابو حلوه  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  11496الفالح لتصنٌع الحمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 طنطا  --سٌجر بملن// عرفات دمحم عرابى السٌد الفالح  -شارع حسن ابو حلوه  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25191553وفً تارٌخ  45179رضا احمد متولى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 طنطا--حاره الجنذورى بملن// السٌد احمد متولى دمحم ابو زٌد  -الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد ابو زهره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  45183اشرف دمحم فتح هللا الكاشف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 --ن// اسامه دمحم فتح هللا الكاشف مركز كفر الزٌات بمل --الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45198امٌره مجدى صبحى غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 طنطا  --العجٌزى بملن// طارق صبحى لبٌب جاد هللا  -شارع عبد هللا احمد سكه تال  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45252د عبد العظٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبد الجوا -  56

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الجواد عبد العظٌم عبد الجواد بكر  --وصف الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع الحلو بملن // احمد ابراهٌم على عٌسى المالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

ونشاطه تجاره اعالف  --لرٌه الكربه بملن// احمد عبد الخالك دمحم شعالن  -البرلس  -سى بناحٌه بلطٌم الـتأشٌر:   ، له محل رئٌ

 --وحبوب 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45191مروه عادل دمحم المدبولى ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 طنطا --ملن// احمد ماهر عبد العظٌم رمضان وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم جابر ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 --الـتأشٌر:   ، شارع الفاتح مع شارع عبد الجلٌل عبد التواب بملن// مجدى عبد الرازق عبد الرازق فضل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

ونشاطه تجاره اعالف  -لرٌه الكربه بملن// احمد عبد الخالك دمحم شعالن  -البرلس  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه/ بلطٌم 

 --وحبوب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45197جنٌدى شلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام دمحم  -  62

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع االستاد خلف صٌدلٌه االستاد بملن// اٌناس حسن دمحم الغنام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557 وفً تارٌخ 45189احمد عبد الحمٌد على الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 --مركز كفر الزٌات بملن// عالء الدٌن جالل الدٌن على الزهٌرى  --الـتأشٌر:   ، ابٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45195حماده دمحم الدسولى الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 --سمنود بملن// السٌده رافت امٌن حجازى  مركز --الـتأشٌر:   ، مٌت عساس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45253عٌسى لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 طنطا--شارع توت عنخ امون مع مصطفى فهمى بملن// مختار كمال السرنجاوى  112الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45196مكتب رضا حامد دمحم مسلم للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 --مركز المحله الكبرى بملن/ حنان عطٌه احمد عبد الفتاح غنام  --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191557وفً تارٌخ  45255م    السٌد حسن دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  67

 --مركز السنطه بملن// امانى دمحم ٌوسف هندى  --، تطاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45251ابراهٌم احمد احمد لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 طنطا  --م بجوار معرض صمر بملن// محمود احمد احمد لطٌط شارع طه الحكٌ 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45188احمد سمٌر عبد الوهاب السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 بسٌون  --وصف الـتأشٌر:   ، سكه الوسط بملن// سمٌر عبد الوهاب السٌد عمر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  3141د الحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجاهد عب -  75

 --مركز زفتى  بملن// دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم  --الـتأشٌر:   ، كفر عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  3141دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

ونشاطه مكتب نمل  -مركز زفتى بملن// مصطفى دمحم عبد هللا  -كفر عنان  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شارع الجٌش 

 --وتورٌد مواد بناء وخامات ومحاجر

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45185الكاشف لتجاره المالبس الحرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، عطفه الحمام من شارع الهنود بملن/ عاصم دمحم دمحم طاهر ودمحم على بدران وحسن احمد العجٌزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45187صٌدلٌه د/ عاء سعٌد دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 --مركز لطور بملن// سعد عبد البدٌع دمحم هجرس  --الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45192نهى عبد الودود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  --مركز السنطه بملن// احمد ودمحم دمحم معوض  --الـتأشٌر:   ، بالي 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45194الحكٌم عبد الحمٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبد -  75

 --مركز المحله الكبرى بملن// حسن عبد العزٌز جسن ابو عٌانه  --وصف الـتأشٌر:   ، سندسٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557تارٌخ وفً  45199صٌدلٌه د/ امل دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 --مركز السنطه بملن// احمد الدسولى موسى البلتاجى  --الـتأشٌر:   ، البذنجانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  3141دمحم مجاهد عبدالحً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

ونشاطه مزرعه  --مركز زفتى  بملن// دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم  --اخر بناحٌه // كفر عنان  الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى

 -تسمٌن مواشى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  45186ورشه الجوهرى لتصلٌح االسطوانات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 --طا بملن// رضا ابراهٌم عبده عبد المطلب عدس مركز طن --وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  45193رحاب لطفى مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 --مركز طنطا بملن// عبد الحلٌم السٌد صبره  --شوبر  -الـتأشٌر:   ، عزبه بكٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25191558وفً تارٌخ  31357ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو حسن رمضان عبدالبار -  85

 زفتى  --مسجد وصٌف بملن// حسن رمضان عبد البارى رمضان  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع مصرف 

تم تعدٌل العنوان ,  25191558رٌخ وفً تا 45255نوره عبد الرؤف مصطفى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 --مركز طنطا بملن// اسماعٌل اسماعٌل المصاص  --شبرا النمله  -شارع الزهور  15وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191558وفً تارٌخ  45256سهٌر دمحم على العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 --مركز لطور بملن// حسن ابراهٌم دمحم المطورى  --ط ، دما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  45211المصلحى احمد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  45213اد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا سعٌد لتجاره مو -  84

 --مركز كفر الزٌات بملن// ورثه / سعٌد على عمر شٌران  --الدلجمون  -الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25191558ً تارٌخ وف 45254امانى سعد الدٌن احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح الفمى  --وصف الـتأشٌر:   ، لصر بغداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  45257محمود صبرى محمود جبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 --مركز زفتى بملن// دٌنا دمحم دمحم ابو الفتوح حسن  --الـتأشٌر:   ، حانوت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  45258السٌد محمود احمد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 --مركز لطور بملن// مصطفى عبد الخالك عفٌفى المزٌن  --الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  45212خلٌل الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا ابراهٌم  -  88
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 --مركز بسٌون بملن// اسامه عاطف عبد المطلب الفمى  --وصف الـتأشٌر:   ، جناج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  45231دمحم فرج عبد الهادى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 --مركز سمنود بملن// فرج عبد الهادى العشرى  --الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  45245مبارن عبد الغنى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز المحله الكبرى بملن// ناهد شحاته على  --كفر حجازى  -الـتأشٌر:   ، عزبه راغب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  45243ته احمد الدلجمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان شحا -  141

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد السالم عبد العال ابو العنٌن الكومى  --الـتأشٌر:   ، لسطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513فً تارٌخ و 45557دمحم عادل عبد هللا ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 --مركز كفر الزٌات بملن// عٌسى عبد الرحٌم احمد عصر  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / حصه اكوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  45232سعد خلف سعد الخلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 طنطا --، شارع طه الحكٌم من شارع الجٌش بملن// احمد فؤاد ابراهٌم الصواف  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  45239رضا فتحى زكى دمحم العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 طنطا  --بملن// اعتدال عبد المعطى سالم  --شارع ابو الهول سكه سٌجر 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25191514وفً تارٌخ  45253عبد الناصر عبد الفتاح عبد المجٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز لطور بملن// نانى عماد الدٌن مرسى  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، امٌوط 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45254برلم     دمحم ابراهٌم السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  146

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم السٌد عبد الممصود البحراوى  --وصف الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  28964دمحم ٌسرى الدٌب الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 --تعدٌل الملن بجعله بملن// ٌسرى الدٌب دمحم الدٌب  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45245مها احمد لطفى رشدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 --مركز لطور بملن// بسمه بسٌونى بٌومى مزروع  --الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45265تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عادل بسٌونى الصعٌدى ، -  149

 --مركز لطور بملن// عادل بسٌونى شبل الصعٌدى  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45247احمد عبد هللا دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --مركز سمنود بجوار مسجد الشاعر بملن// دمحم مجاهد المتولى مملد  --ـتأشٌر:   ، مٌت عساس ال

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45248دمحم بسٌونى عبد المادر دمحم عبٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 --صدٌمه بالل دمحم النجار مركز لطور بملن//  --وصف الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45252مصطفى محمود مصطفى عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 --مركز المحله الكبرى بملن// حسام عبد الناصر مصطفى عبد الحك  --وصف الـتأشٌر:   ، السجاعٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25191514وفً تارٌخ  12447منال دمحم عاطف عبدالممصود السمالوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد الحمٌد عبد المجٌد الحنفى 

تم تعدٌل  25191514وفً تارٌخ  45249ٌده برلم    عبد المادر شمس الدٌن عبد المادر حموده ، تاجر فرد ،  سبك ل -  154

 --مركز طنطا بملن// شمس الدٌن عبد المادر حموده  --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45256احمد عبد الحمٌد دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --مركز لطور بملن// عبد الحمٌد دمحم عبد العال عبٌد  --، مٌت الشٌخ   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45258مكتب الشٌتوى للتشطٌب والدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 -- مركز كفر الزٌات بملن// دولت مختار ٌوسف النجار --وصف الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45255ابراهٌم ابراهٌم عبد المطلب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لطور  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن// هدى دمحم زكى البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514فً تارٌخ و 45257صفوت عبد الفتاح جاد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

  --مركز لطور بملن// نبٌل عبد الفتاح احمد العاصى  --الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45251بماله وتموٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 --مركز طنطا بملن// دمحم احمد دمحم غرٌب  --الـتأشٌر:   ، شارع الجامع حصه شبشٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45255حاتم فتحى حامد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --زٌن الدٌن الـتأشٌر:   ، شارع احمد حسٌن المتفرع من شكرى الموتلى امام معرض ماى كار للسٌارات بملن// ولٌد فتحى حامد 

 -المحله الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  45246ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحوٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 --مركز لطور بملن// محروس بدٌع حسن ابو شوشه  --الـتأشٌر:   ، بورٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  45259ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه عبد الحمٌد رمضان بدر الدٌن ، تاج -  162

 --مركز لطور بملن// محبات عبد العزٌز عبد الغنى سعٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25191515وفً تارٌخ  45263اٌمن ابراهٌم احمد الهمشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 --مركز لطور بملن// احمد صالح محمود بدران  --الـتأشٌر:   ، حوٌن 

تم تعدٌل  25191515وفً تارٌخ  45269دمحم منصور عبد المنعم ٌوسف عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 --عم ٌوسف عبد الحمٌد مركز لطور بملن// منصور عبد المن --العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32945هشام عبد الحلٌم ابراهٌم الدبوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// تمٌمه ابراهٌم على احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  45268سبك لٌده برلم     سلٌمان ابراهٌم رمضان عماره ، تاجر فرد ،  -  166

 --مركز لطور بملن// ابراهٌم رمضان عماره  --وصف الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  26572وائل موسى السٌد لحٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 --والتاشٌر بجعله الٌــــوجــــد  2517/5/25فى  3712، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  26572وائل موسى السٌد لحٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 --والتاشٌر بجعله الٌــــوجـــد  2517/11/26فى  7624الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  5954والء فوزى دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 --مركز المحله الكبرى بملن// عالء دمحم الدسولى نصر  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الدواخلٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32525ز دمحم دمحم عبد العال عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌ -  175

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد العزٌز دمحم دمحم عبد العال عموش --وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان  25191515وفً تارٌخ  45267ٌده برلم    عبد العزٌز سالمه عبد العزٌز بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  171

 --مركز لطور بملن// دمحم عبد العزٌز سالمه بسٌونى  --, وصف الـتأشٌر:   ، صرد 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 والتاشٌر بجعله الٌـــــوجـــــد 2519/8/15فى  4613الغاء الفرع المودع برلم وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 طنطا  --ر دمحم الشناوى هالل أ شارع حسن رضوان بملن// سمٌ 23وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله منطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  45266الجناٌنى لتجاره المنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 طنطا  --شارع االسماعٌلٌه من شارع الحكمه بملن// اشرف اسماعٌل دمحم دمحم  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  45275نور السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو السعٌد ا -  175

 --مركز لطور بملن// السعٌد انور السٌد الفمى  --الـتأشٌر:   ، عزبه العجٌزى كوم على 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515ارٌخ وفً ت 32525عبد العزٌز دمحم دمحم عبد العال عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 -كفر الزٌات -الجزٌره بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم الشوره  -شارع كورنٌش النٌل  3وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه 

 --ونشاطه مخزن لتجاره اطارات كاوتش وبطارٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32525لٌده برلم    عبد العزٌز دمحم دمحم عبد العال عموش ، تاجر فرد ،  سبك  -  177

ونشاطه  -مركز كفر الزٌات بملن// عبد العزٌز عبد العال عموش --وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / كفور بلشاى 

 --مخزن لتجاره اطارات كاوتش وبطارٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  45261، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد هللا دمحم عبد هللا عبد الهادى السٌد -  178

 لطور  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بجوار مصنع المكرونه بملن// دمحم عبد هللا عبد الهادى السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  45262حسٌن ابراهٌم حسٌن السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 --مركز لطور بملن// عادل ابراهٌم حسٌن السعدنى  --مٌت الشٌخ  -الـتأشٌر:   ، عزبه ماهر 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32525عبد العزٌز دمحم دمحم عبد العال عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 -كفر الزٌات  --الجزٌره بملن// ابراهٌم دمحم دمحم الشوره  -كورنٌش النٌل  شارع 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  36225رضوان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

ونشاطه / تجاره ادوات  -د عزت عبد الرحمن بملن// احم -شبرا بخوم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / لوٌسنا 

 --كهربائٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45271شرٌف عادل جورجى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 طنطا  --شارع العسال من شارع الصاغه بملن// اٌمن كمال كامل ارمانٌوس  11وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45277سٌد احمد دمحم سٌد احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

  --مركز زفتى بملن// ابراهٌم عز الرجال ابراهٌم  --وصف الـتأشٌر:   ، حنون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516ً تارٌخ وف 45284الفت العدوى على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 --مركز زفتى بملن// الفت العدوى على سالم  -سنباط  -الـتأشٌر:   ، عزبه الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45291رجب عبد العاطى فرج احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم عبد العاطى فرج خلٌل  -- وصف الـتأشٌر:   ، كفر حشاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45274اسامه رشدى دمحم الضوٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 --مركز طنطا بملن// عادل ابو الٌزٌد شتٌر  --الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45279اهٌم همازٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال عبد النبى حسن ابر -  187

 كفر الزٌات --شارع ابراهٌم واصل بملن// لٌلى كرم عزٌز تادرس  75وصف الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم  25191516وفً تارٌخ  45285عبد هللا دمحم عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 --مركز لطور بملن// صفاء ابراهٌم دمحم الجندى  --، عزبه نجم تبع حوٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45285مصطفى حامد سلٌمان خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 --ن// احمد مصطفى حامد خالف مركز طنطا بمل --الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  8251سعٌد عبد الفتاح محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

  --الـتأشٌر:   ، شارع نادى المعلمٌن من كفر عصام بملن// احمد ابراهٌم دمحم نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  16739اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الوهاب دمحم منطاش ، ت -  191

-مركز طنطا بملن// حسام طه مصطفى مشالى  --مسجد الحاجه هنٌه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / محله منوف 

 --ونشاطه تصنٌع بٌتزا ومعجنات  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  18759ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر السعٌد السٌد عبد الهاد -  192

 --مركز المحله الكبرى بملن// السعٌد السٌد عبد الهادى  --بشبٌش  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه الترزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45286وائل عزت دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 --مركز زفتى بملن / امٌنه دمحم الصاوى ابو عضٌمه  --الـتأشٌر:   ، سندبسط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45282اسالم دمحم عبد المادر الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 --مركز لطور بملن// احمد عبد المادر دمحم الشٌخ  --ه الـتأشٌر:   ، شبرا بلول

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  8251سعٌد عبدالفتاح محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

ونشاطه تمدٌم  -طنطا  --صار الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / نادى المعلمٌن مع كفر عصام بملن// احمد ابراهٌم دمحم ن

 --مشروبات بارده وساخنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45273احمد دمحم عبد الغفار النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 --مركز طنطا بملن // دمحم عبد الغفار الصاوى النجار  --الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45276ه دمحم ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نفٌس -  197

 -لطور  --الـتأشٌر:   ، شارع الفرن االلى بملن// ورثه السٌد دمحم السٌد سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516 وفً تارٌخ 45289عبٌر احمد دمحم ابراهٌم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 --مركز كفر الزٌات بملن// رمضان حامد لطب عبده  --الـتأشٌر:   ، الطالبٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45287ست احمد على احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 طنطا  --رحٌم بملن// سمٌر على مصفى الفخرانى شارع مساكن سٌدى عبد ال 9وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45278عادل عبد الواحد عبد العظٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --مركز السنطه بملن// احمد السٌد عبد المنعم عبد الغنى ابو الرٌش  --وصف الـتأشٌر:   ، شندالت 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45281السٌد على شولى جمال الدٌن حنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 كفر الزٌات  --عزبه حسٌبه بملن// رمضان شعبان عبد الحمٌد فتوه  -شارع داده النجار  5وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  4789،  سبك لٌده برلم     لدري دمحم بسٌونً عبده ، تاجر فرد -  252

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد الحمٌد ابراهٌم على الملٌجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  8251سعٌد عبدالفتاح محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

ونشاطه تمدٌم  -طنطا  --أشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / نادى المعلمٌن مع كفر عصام بملن// احمد ابراهٌم دمحم نصار الـت

 --مشروبات بارده وساخنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  8251سعٌد عبدالفتاح محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 --شٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسى االخر بجعله / تمدٌم مشروبات ساخنه وبارده الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45272ابراهٌم عماد عبد الشافى هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --دهد مركز زفتى بملن// عماد عبد الشافى سٌد احمد ه --وصف الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  45288دمحم عبد هللا دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

  --مركز لطور بملن/ اسماعٌل عبد النبى ابراهٌم الشركسى  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191516وفً تارٌخ  45275دمحم مسلم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 --مركز زفتى بملن// دمحم مسلم دمحم بدٌر  --، كفر ششتا 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45285عاٌده عبد الحلٌم ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 --المحله الكبرى  --خلف بنن الماهره بملن// ابراهٌم ابو هالل  -شارع الحنفى  2رلم  وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  45283دمحم ماهر ابراهٌم شعبان شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 --ابراهٌم مركز طنطا بملن// عصام الدٌن دمحم  --وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45296ابو العزم سعد ابو العزم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم سعد ابو العزم  --وصف الـتأشٌر:   ، ابو الغر 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45297محمود عماد الدٌن محمود الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 طنطا  --شارع حماده الخطٌب متفرع من شارع المعاهده بملن// ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم الجوهرى  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45548ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرسى عبد الرازق مرسى حس -  212

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن /  السٌد مرسى عبد الرازق حسٌن 

تعدٌل العنوان ,  تم 25191517وفً تارٌخ  45293فاتن عبد الرحمن ابو العنٌن الغاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 --مركز بسٌون بملن// عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد الغاٌش  --المضابه  -شارع بورسعٌد  1وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45355هانى مهدى عبد العزٌز عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 --مركز طنطا بملن// مهدى عبد العزٌز احمد عطوى  --ى وصف الـتأشٌر:   ، شون

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  24832دمحم احمد عبد العلٌم البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// دمحم دمحم رضا عبد الرازق الكفافى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45292 عبد العاطى عوض عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  216

 --مركز لطور بملن// صبحى دمحم فاٌد  --وصف الـتأشٌر:   ، صرد 

تعدٌل العنوان , تم  25191517وفً تارٌخ  45351اشرف عبد المجٌد احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 --مركز السنطه بملن// جمال احمد احمد بدوى --وصف الـتأشٌر:   ، الجمٌزه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45295سماره عبد السالم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 --روٌش احمد بدوى دروٌش مركز كفر الزٌات بملن// د --وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشوربجى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  45352دمحم احمد السٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 زفتى  --الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن// صالح وابراهٌم دمحم الهادى ابراهٌم جوشن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  23268سبك لٌده برلم    احمد ابو الٌزٌد على احمد ، تاجر فرد ،   -  225

 --مركز طنطا بملن// محمود دمحم ابو المكارم احمد  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله امام مولف سبطاس 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25191517وفً تارٌخ  33828دمحم عاطف ابراهٌم الشناط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// احمد دمحم احمد هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  4266وائل فتحً احمد دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

المحله  --ٌه بملن// سمٌر وعصام وصالح فاضل الفٌشاوى الجمهور -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع فاطمه الزهراء 

 -الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  37552ولٌد دمحم على البٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

السادس من اكتوبر بملن //  -الحى العاشر  2اسواق التعمٌر  -مبنى ز  d 15وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه محل رلم 

 --ونشاطه ممر ادارى لنشاط مصنع تجمٌع اللمبات اللٌد الموفره  --محمود دمحم اكمل عبد الجلٌل نور الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  45294ابراهٌم حمٌدو ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 --مركز زفتى بملن// سهام على راغب منا  --ششتا  الـتأشٌر:   ، كفر

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45299عاشور مصطفى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز بسٌون بملن// مصطفى احمد ابراهٌم سٌد احمد  --وصف الـتأشٌر:   ، الفرستك 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  45298زٌز دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معاذ جمال عبد الع -  226

 --مركز طنطا بملن// جمال عبد العزٌز دمحم الشٌخ  ---وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525 وفً تارٌخ 45313السٌد على عبدالغنى الوشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 بملن // خضره عبدهللا المصرى--مركز فزتى  -الـتأشٌر:   ، سند بسط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45312احمد فرحات دمحم ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 ٌنى عبدالمادر احمد عبدالعالبملن // الحس--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، كفر بلضم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191525وفً تارٌخ  45354اسامه سعد دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 السنطه --، شارع بورسعٌد بملن// تامر عبد المنعم غنٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  45353برلم     دمحم حسٌن جابر حسن ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  235

 --مركز لطور بملن// الوحده المحلٌه بابشواى الملك  --وصف الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  37552ولٌد دمحم على البٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ٌر:   ، ملن احمد دمحم اسماعٌل ابراهٌم هدهد وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45357السٌد رزق عبدالخالك زنتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بملن // صفٌه حسٌن غنٌم--زفتى  -الـتأشٌر:   ، شارع السٌد كشن 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  36451اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالمطلب عبدالعال فوده ، ت -  233

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ابراهٌم عبد الوهاب حموده 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  26495محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم عبد المادر فاٌد  --محله روح  -الـتأشٌر:   ، شارع الجامع  وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  26495محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

ونشاطه  -او طنطا  -جٌزى بملن// مجدى دمحم ابراهٌم ابو سٌد احمد الع -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع المغربى 

 --/ تورٌد مواد غذائٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45311دمحم عماد الدٌن على غٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 د على طنشبملن // خالد عبدالمعبو--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  45358عبٌر اسماعٌل ابراهٌم احمد حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 بملن // ماهر عباس عبده عٌنر--مركز السنطه  -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45315   دمحم عبدالمادر ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  238

 بملن // محمود دمحم محمود دمحم الشامى--كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، شارع االمام على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45316ابراهٌم فتحى بسٌونى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 --مركز بسٌون بملن// فتحى بسٌونى بسٌونى دره  --عزبه السالم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45315عطٌه كمال عطٌه النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 --مركز السنطه بملن// عادل السعٌد ابرهٌم عطٌه بركات  --الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45359شادٌه مسعد سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن // سعد نصر فرج خلٌل --مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان عوض

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم احمد سالمه  -منشاه العٌارى  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه بطاح 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم احمد سالمه  -منشاه العٌارى  --، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه بطاح  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  12717المنٌاوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم احمد سالمه  -منشاه العٌارى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه بطاح 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  26495محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 اول طنطا --بوسٌد احمد العجٌزى بملن// مجدى دمحم ابراهٌم ا -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع المغربى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  26495محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 --مركز طنطا بملن// ابراهٌم دمحم عبد المادر فاٌد  --محله روح  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع الجامع 

 --شاطه / مصنع سناكس ون

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  22374هبه دمحم عفٌفى ابرهٌم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 --مركز طنطا بملن// دمحم امٌن النفٌاوى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مٌت حبٌش المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  45356عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد دمحم عز الدٌن -  248

 طنطا  --شارع الحدٌدى المتفرع من شارع على عفت ٌاسٌن بملن// ابراهٌم دمحم عرفات عبد العظٌم  6الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  38395برلم    مرفت السعداوى زكرٌا مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  249

 بملن// احمد سامى رجب ابو زٌاده--مركز لطور  -عزبه النزله  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ابشواى الملك 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  45317مصطفى عبد الرحمن بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --مركز زفتى بملن// السٌد صالح صالح الدٌب  --الـتأشٌر:   ، كفر الدٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  45314العرالى لتجارة االحذٌه والمالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 السنطه  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه بملن// وجدى عطٌه العرالى عطٌه فوده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  45552رضا عبد الحمٌد حسام الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// رضا عبد الحمٌد حسام الدٌن دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45321    عواطف جوده محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  253

 --مركز بسٌون بملن// سمٌر حسن ابراهٌم حسن شباط  --صالحجر  --الـتأشٌر:   ، انور العربى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  45326مصنع دمحم صالح للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 --مركز طنطا بملن// صالح ابراهٌم عبد العاطى الداودى  --كفر ابو داود  -لـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌه وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45329هشٌمه لتورٌدات اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 --لن// دمحم مصطفى سالمان هشٌمه مركز السنطه بم --الـتأشٌر:   ، عزبه ابو هشٌمه بلكٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45335حاتم طلعت حمدى دمحم سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 --مركز لطور بملن// دمحم حمدى دمحم سلومه  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45322سبك لٌده برلم     سمٌر احمد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  -  257

 --مركز لطور بملن// احمد سمٌر احمد دمحم  --الـتأشٌر:   ، عزبه كمنوسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  35514حمدى محمود على ابو غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 --مركز لطور بملن// احمد دمحم رضا دمحم ابراهٌم السٌد  --، تعدٌل العنوان بجعله / دماط  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  45324الست عبد الرحٌم عبد المهدى البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 --د حامد احمد الجرج مركز السنطه بملن// عما --وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45328على فتحى عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 --مركز لطور بملن// عبد هللا على عبده  --الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45331   فاٌزه ماهر عبد الوهاب البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  261

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم عبد اللطٌف ابراهٌم دٌاب  --الـتأشٌر:   ، كوم مهنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191521وفً تارٌخ  45332بماله احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

  --مركز طنطا بملن// السٌد عبد الحلٌم صالح  --مرحوم محله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45323طمان ابراهٌم الشحات عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 --مركز زفتى بملن// فتحى دمحم موافى على  --الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45327حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل عبد هللا  -  264

 --مركز طنطا بملن// شرٌف عادل حسب هللا  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25191521وفً تارٌخ  45325عادل عبد الحكٌم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 --مركز زفتى بملن// ست البلد ابو الفتوح باش  --وصف الـتأشٌر:   ، كفر نواى 

تم تعدٌل  25191521وفً تارٌخ  45318سعد عبد السالم عبد المعطى عطٌه النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 طنطا  --حسٌن مصطفى دمحم ابو زٌده الصاغه بملن//  --شارع سعد المساح  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  45319مجدى صبرى عبد الرحٌم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 المحله الكبرى  -بملن// حاتم السٌد دمحم -المنشٌه الجدٌده  -شارع دٌاب من شارع نعمان االعصر  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  45325هانى مختار رمضان الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 طنطا --كفر عصام بملن// محفوظ محمود الجوهرى  -شارع محفوظ الجوهرى  1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25191522وفً تارٌخ  45334عبد السمٌع عبد الحلٌم دمحم حسنٌن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

حاره درب العسال من شارع الصاغه بملن// عبد السمٌع عبد الحلٌم دمحم حسنٌن جاب هللا  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 طنطا  --

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  18559ستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمار لال -  275

ونشاطه /  -كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / الطرٌك السرٌع امام المرور بملن// بدر على دمحم سالم 

 --تجاره لطع غٌار سٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  18559دمحم دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر فهٌم -  271

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع امام المرور بملن// بدر على دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  18559ٌاسر فهٌم دمحم دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 --ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر  -مركز كفر الزٌات بملن// فهٌم دمحم دمحم عمار  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الدلجمون 

,  تم تعدٌل العنوان 25191522وفً تارٌخ  45347مروه مصطفى دمحم دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز فراره  --وصف الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45341دمحم ابراهٌم على حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 --حمٌده  مركز لطور بملن// احمد ابراهٌم على --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45339اٌمن نادى فوزى مجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 زفتى  -الـتأشٌر:   ، شارع الشركسى بملن// السٌد على السٌد الفوال 

تم تعدٌل  25191522وفً تارٌخ  45336برلم     مكتب الجزار للتشٌٌد والبناء والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  276

 --مركز بسٌون بملن// سامٌه ٌوسف عبد اللطٌف منموله  -نجرٌج  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجمعٌه الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45345دمحم فوزى الشٌن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 --مركز زفتى بملن// حسن العرالى حسن خفاجى  --لـتأشٌر:   ، نهطاى ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45345صفاء دمحم عطٌه عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 --كفر الزٌات  --شارع المالح بملن// وائل سعٌد احمد دمحم الجندى  77الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  45335كامل عبد الباسط سٌد احمد الضرٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 --كفر الزٌات  --وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن// صدٌك مبرون دمحم لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522ٌخ وفً تار 45348اٌمن رشدى دمحم سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 --مركز المحله الكبرى بملن// رشدى دمحم عطٌه سوٌدان  --محله ابو على  -الـتأشٌر:   ، ارض النمراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  35414احمد ماهر عبدالسالم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 --، تعدٌل الملن بجعله بملن// ماهر عبد السالم اسماعٌل ابو مصطفى    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  45337كرم فتحى دمحم عبد النبى الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 طنطا--حمود الجالء بملن// محمود الششتاوى م -شارع على بن ابى طالب  18وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  45343ابوالعزم عبد الجلٌل مجاهد ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 --مركز زفتى بملن// عبد الجلٌل ابو العزم عبد الجلٌل ابو العزم  --وصف الـتأشٌر:   ، نهطاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45349فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد النبى على دمحم جمعه ، تاجر -  284

 --مركز لطور بملن// شرٌف دمحم على جمعه  -منشاه العٌارى  -الـتأشٌر:   ، عزبه مجاهد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25191522وفً تارٌخ  8626احمد رمضان عبد الفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 --مركز لطور بملن// رمضان عبد الفتاح محمود فوده  --الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  8626احمد رمضان عبد الفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

ونشاطه معرض وتجاره  --/ رمضان عبد الفتاح دمحم فوده مركز لطور بملن/ --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / سماتاى 

 --سٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45344هانى دمحم دمحم الجزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع محب مع شارع الحلو بملن// اشرف محمود رضا عبد السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45344انى دمحم دمحم الجزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ه -  288

الصناعات الصغٌره منطمه ب ، ج مدٌنه العبور بملن// بنٌامٌن ابراهٌم  41الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه العبور لطعه رلم 

 --جاهزه  ونشاطه / تصنٌع مالبس --ابراهٌم الخولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  45355عبد الجواد شولى عبد الجواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 --مركز زفتى بملن// رحاب عبد الستار شدٌد عطوه  --وصف الـتأشٌر:   ، الضبابشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  8626رلم    احمد رمضان عبدالفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  295

ونشاطه مزرعه  --مركز لطور بملن// رمضان عبد الفتاح محمود فوده  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / سماتاى 

 --مواشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45338محرز حمدان دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 --مركز السنطه بملن// السٌد سالمه على سالم --الـتأشٌر:   ، طوخ مزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45346حافظ دمحم حافظ الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 --تماد عشماوى السٌد سلٌمان مركز زفتى بملن// اع --الـتأشٌر:   ، كفر السحٌمٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  45342السٌد اٌوب عبد الوهاب بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

  --مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا غازى السٌد عامر -العامرٌه  -الـتأشٌر:   ، عزبه راتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  45353مر عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سالمه كمال عا -  294

 كفر الزٌات  --شارع الشحات خلٌفه بملن// سالمه كمال عامر عطا  8الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 25191523وفً تارٌخ  35473احمد دمحم صالح الدٌن ٌحى مٌبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعى بملن// احمد دمحم عبد هللا عبد الحلٌم الملٌوبى 

 --طنطا /ونشاطه / مكتب تجاره وتوزٌع زٌوت سٌارات  --

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  16316اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

ونشاطه  -ثان طنطا  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شارع احمد فؤاد من شارع ام المرى بملن// اسامه ابراهٌم احمد 

 --مصنع لتعبئه وتغلٌف صلصه ) كاتشب ( 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  45354برلم    محمود دمحم احمد السجاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  297

 --مركز لطور بملن// خٌرى عابدٌن شرٌف  --الـتأشٌر:   ، نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  11631هشام دمحم نصر الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

ونشاطه / مكتب  --مساكن شٌراتون  -الدور الثالث  -شارع عبد الوهاب سلٌم البشرى  5 -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه / النزهه 

 -- استٌراد وتصدٌر واعمال نمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  17598حماده دمحم عبد الحمٌد البصال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد دمحم مصطفى عبد الجواد االكرت  --الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  17598سبك لٌده برلم     حماده دمحم عبد الحمٌد البصال ، تاجر فرد ،  -  355

 --ونشاطه مكتب رحالت  -مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد عبد الرحمن عبد هللا  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / لسطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523خ وفً تارٌ 45355دمحم مصطفى احمد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 --مركز لطور بملن/ مصطفى احمد عبد الرحمن الحشاش --الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  17598حماده دمحم عبد الحمٌد البصال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 -مركز كفر الزٌات بملن// احمد دمحم مصطفى عبد الجواد االكرت  --خر بناحٌه / كفور بلشاى الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى ا

 --ونشاطه / مصنع سحب ولحام اسالن 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523وفً تارٌخ  31785دمحم عاطف عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

طنطا بملن// رضا عبد الرسول بسٌونى  -شارع الطرٌك السرٌع اسكندرٌه الماهره  15نوان بجعله وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الع

 --الكومى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523وفً تارٌخ  45352انصاف خمٌس السٌد على ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 طنطا  --بملن// خالد فرٌد دمحم غراب  شارع حسٌن عزو من سٌف الدوله 38وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523وفً تارٌخ  35473احمد دمحم صالح الدٌن ٌحٌى مٌبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعى بملن// احمد دمحم عبد هللا عبد الحلٌم الملٌوبى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523وفً تارٌخ  35473احمد دمحم صالح الدٌن ٌحٌى مٌبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

ونشاطه / مصنع تعبئه زٌوت  --مركز طنطا بملن// هانى دمحم على المشد --وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / خرسٌت 

 --سٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191523وفً تارٌخ  45351، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء على دمحم ربٌع  -  357

 --مركز كفر الزٌات بملن// منصور رضوان حسٌن عبد الصادق  --، كفر المحروق 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25191523وفً تارٌخ  16316اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 ثان طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع احمد فؤاد من شارع ام المرى بملن// اسامه ابراهٌم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  16316اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

طنطا / ونشاطه  -بد العزٌز الغول من حسن رضوان بملن// اشرف احمد كشن شارع ع 53الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 --تجاره وتوزٌع مواد غذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25191524وفً تارٌخ  45357مركز االمٌر عبد المادر الخواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 طنطا --رٌده اسماعٌل محجوب شارع النحاس بملن/ ف 33وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  25191524وفً تارٌخ  45356وائل السٌد دمحم عبد الرؤوف عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 طنطا  --الترعه العرٌضه بملن// جٌهان سمٌر دمحم المهدى  -سٌجر  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرج العلٌمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  27535محمود حسٌن دمحم ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 -بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// اٌمن سامى عبد الفتاح غازى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191527وفً تارٌخ  25152امٌره السٌد محروس عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 بملن // حنفى سعد المالح--مركز طنطا  -طرٌك تال  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  45365عاٌده على مصطفى النمٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 بملن // عادل امٌن جعفر --مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه  

تم تعدٌل العنوان ,  25191527وفً تارٌخ  25152امٌره السٌد محروس عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 بملن // حنفى سعد المالح--مركز طنطا  -كفر الشٌخ سلٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه طرٌك تال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  11256احمد على احمد المطٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 بملن // احمد على احمد المطٌعى --مركز المحله الكبرى  -البنوان  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه الشرلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  45358رلم    دمحم على متولى العتوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  317

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

ف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 25191527وفً تارٌخ  45359كساره دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 بملن // ابراهٌم انور ابراهٌم داود--مركز لطور  -، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  21877محمود بالل بدٌر العتراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 --ملن// ام كلثوم منصور فرج مركز المحله الكبرى ب --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الجابرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191528وفً تارٌخ  35595دمحم احمدحامد هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 --مركز طنطا بملن// نوال احمد محمود النشرتى  --، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191528وفً تارٌخ  35595دمحم احمدحامد هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 --ونشاطه معمل تفرٌغ  --مركز طنطا بملن// زٌنب احمد حامد هطل  --، له محل رئٌسى بناحٌه برما 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25191528وفً تارٌخ  45361دمحم السٌد شعبان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 --مركز المحله الكبرى بملن// محمود المغازى على  --الـتأشٌر:   ، سامول 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191528وفً تارٌخ  31963دمحم احمد دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

ونشاطه / تصنٌع وتجمٌع  --عبد العزٌز خلٌل  شارع المروه بملن/ محمود عنتر 6، افتتاح محل رئٌسى اخربعنوان / بسٌون 

 --كراسى وترابٌزات حدٌد وزجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  45364دمحم عٌسوى عبد الحمٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 --فاٌد  مركز كفر الزٌات بملن// عٌسوى عبد الحمٌد عٌسوى --الـتأشٌر:   ، ابو الغر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  45375كٌرلس رافت ناعوم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 طنطا --شارع مكه المكرمه من شارع الحكمه بملن// دمحم فتوح السٌد رسالن  21الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  22611، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السما للدٌكور والدهانات والتورٌدات -  326

 ثان طنطا  --شارع فتحى باشا بملن// فؤاد دمحم حسن االغا  7وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  45363هدٌر صالح شفٌك احمد لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 طنطا --وصف الـتأشٌر:   ، مول جٌفال امتداد شارع البحر اسفل الكوبرى بملن// دمحم عبده السٌد معبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  45365لٌده برلم     دمحم عبد العظٌم دمحم ابو علم ، تاجر فرد ،  سبك -  328

 طنطا --شارع الماضى حاره المزٌن بملن// عبد العظٌم دمحم ابو علم  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  45369مدٌحه دمحم فتوح الششتاوى زعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 --مركز السنطه بملن/ احمد دمحم ابراهٌم خاطر  --صف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد و

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  45362ابراهٌم مصطفى دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 -- عطا مركز المحله الكبرى بملن// محمود شعبان طلعت دمحم --الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه 

تم تعدٌل  25191528وفً تارٌخ  31963راضى لتصنٌع وتجمٌع الكراسى والترابٌزات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

ونشاطه تجاره  -بسٌون  --ٌولٌو بملن// دمحم جمال غمرى حنجل  23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شارع 

  --كهربائٌه االدوات المنزلٌه وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25191528وفً تارٌخ  31963راضى لتصنٌع وتجمٌع الكراسى والترابٌزات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 بسٌون --شارع المروه بملن// محمود عنتر عبد العزٌز طاٌل  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191528وفً تارٌخ  35595ه برلم    دمحم احمد حامد هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  333

ونشاطه ثالجه لحوم واسمان ومواد  --مركز طنطا بملن// نوال احمد محمود النشرتى  --، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برما 

 --غذائٌه وتعبئه وتغلٌف 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  45367،  سبك لٌده برلم    نهى عبد العلٌم عامر عبد الداٌم ، تاجر فرد  -  334

 --مركز طنطا بملن// دمحم عبد المنعم مختار حمزه  --وصف الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  45368هٌثم فاٌز عبد الرازق على بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 زفتى  --ـتأشٌر:   ، كفر عنان بملن// جابر دمحم دمحم ابو صٌرى وصف ال

تم تعدٌل العنوان  25191529وفً تارٌخ  19551احمد دمحم مصطفى عبد الجواد االكرت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 , وصف الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل  25191529وفً تارٌخ  35558فرد ،  سبك لٌده برلم     منى عبد الغنى شهاب عبد الغنى شهاب السما ، تاجر -  337

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله ملن // احمد دمحم مصطفى عبدالجواد االكرت

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25191529وفً تارٌخ  22858محمود السٌد دمحم جنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // محمود السٌد دمحم جنه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191529وفً تارٌخ  45375الحسٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 بملن // مصطفى رجب حماده -مركز السنطه  -، اشناواى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  45371ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌهان فتحى دمحم الشافع -  345

 بملن //  هٌثم دمحم عباس الشرلاوى --مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، دلبشان 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25191535وفً تارٌخ  45375دمحم على عبدالعاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 بملن // سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد--مركز كفر الزٌات  -وصف الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  35328الشرلاوى لمص وتجاره الورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 -بملن // ابراهٌم السٌد ابراهٌم هشام  -طنطا  -ن ترعه سناره وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه الجوٌنى مع شارع البنا م

 ونشاطه لص وتجارة الورق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  35328العربى حامد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

ونشاطه  -بملن // ابراهٌم السٌد ابراهٌم هشام  -طنطا  -سناره الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه الجوٌنى مع شارع البنا من ترعه 

 لص وتجارة الورق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  35328الشرلاوى لمص الورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

ونشاطه  -بملن // ابراهٌم السٌد ابراهٌم هشام  -طنطا  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه الجوٌنى مع شارع البنا من ترعه سناره 

 لص وتجارة الورق

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  37652دمحم عبد هللا دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لن // ثرٌا السٌد على مصطفىبم--طنطا اول -شارع دمحم متولى الشعراوى مع سعد كبٌش  8الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  25191535وفً تارٌخ  45376كمال عبدالرسول دمحم عبدالرسول راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 بملن // هاشم عوض هاشم سلٌم--كفر الزٌات  -شارع الحاج سلٌم من شارع ابراهٌم واصل 5, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  35328ى لمص وتجارة الورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشرلاو -  347

 بملن // ابراهٌم السٌد ابراهٌم هشام--طنطا  -وصف الـتأشٌر:   ، الجوٌنى مع شارع البنا من ترعه سناره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  35244باسم عاشور خٌر هللا ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 بملن // اسامه احمد عباس اسماعٌل -اسوان  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه جبل تموق 

تم تعدٌل العنوان  25191535وفً تارٌخ  45374احمد عبدالمنعم مهدى السٌد البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 بملن // عبدالمنعم مهدى السٌد البحراوى --مركز بسٌون  -شٌر:   ، ابو حمر , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  4963سراج الغرباوى دمحم حسن الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ن // دمحم صبحى دمحم عبدهبمل--طنطا اول  -شارع بن الفارض  62وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

وفً تارٌخ  45378دمحم السٌد ابو المجد احمد حمزه لتجارة الخردوات ولعب االطفال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 بملن // حاتم مصطفى عفٌفى --طنطا  -شارع عثمان دمحم  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191531

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  33177د عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه محمو -  352

 بملن // اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل--كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  33177اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

بملن // اسامه محمود --كفر الزٌات  -بناحٌه ش سعد زغلول  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه بٌع احذٌه بالستٌكٌه 

 عبدهللا اسماعٌل

دٌل العنوان , وصف تم تع 25191531وفً تارٌخ  45379دمحم حسنى فتحى شبل الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 بملن // رضا دمحم سٌداحمد جوده--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  14735مصطفى دمحم عوض جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // دمحم جالل لطب

تم تعدٌل العنوان ,  25191531وفً تارٌخ  38555شٌماء الزعفرانى سعد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // ولٌد فتحى دمحم عبدالواحد لشطه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531تارٌخ وفً  45377دمحم دمحم دمحم احمد عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 بملن // دمحم دمحم دمحم احمد عموش--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  33177اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

بملن // اسامه  --كفر الزٌات -بناحٌه شارع سعد زغلول  -ئٌسى اخر ونشاطه تحضٌر وبٌع مشروبات الـتأشٌر:   ، افتتاح محل ر

 محمود عبدهللا اسماعٌل

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191551وفً تارٌخ  13555ممدوح دمحم شحاته ابوشنادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره كمالٌات سٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191551وفً تارٌخ  23885سامى زٌدان مصطفى ابوسٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 لغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله صٌانه غساالت وثالجات وا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191552وفً تارٌخ  15268احمد عبدالفتاح عبدالتواب طوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر حاصالت زراعٌه والغاء مادون ذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191553وفً تارٌخ  11496عرابى دمحم عرابى الفالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع تحمٌص وفرن وغربله حمص

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191553وفً تارٌخ  11496الفالح لتصنٌع الحمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع تحمٌص وفرن وغربله حمص

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191553وفً تارٌخ  38591دمحم البسٌونى حسن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله صٌانه غساالت وثالجات والغاء مادون ذلن

دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل تم تع25191557وفً تارٌخ  37467الشاذلى لمود البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 النشاط بجعله بٌع اسمنت وجبس والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191557وفً تارٌخ  12313محمود ناجح دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدٌل النشاط بجعله ورشه تصنٌع االالت الزراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191558وفً تارٌخ  31357عمرو حسن رمضان عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ورشه خراطه ولحام وتشكٌل معادن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191558ٌخ وفً تار 45523سامى نزٌه ابو المعاطى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله حظٌره مواشى والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191559وفً تارٌخ  15684مصطفً عباس رمضان الشبٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

وتصدٌر خضروات وفواكه ومواد  --19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 غذائٌه واالت زراعٌه وزجاج ومالبس جاهزه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191559وفً تارٌخ  45157احمد العزب مصطفى الملشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 غٌار سٌارات والغاء مادون ذلن التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191559وفً تارٌخ  45158احمد دمحم سكران عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار سٌارات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191559وفً تارٌخ  2138برلم   محمود عبدالمجٌد محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191559وفً تارٌخ  25261اٌمن فؤاد ربٌع البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 صنفات السمعٌه البصرٌه والبالى استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلناستغالل الم

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  36891امجد دمحم امل احمد فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط ساٌبر نت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  15672م ابو حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال مصطفى ابراهٌ -  17

 التأشٌر:  تعدل الى مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191513وفً تارٌخ  37944سالى مجدى زكى عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 ات والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره ورلٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191513وفً تارٌخ  24389عمرو دمحم دمحم احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله توزٌع ونشر كتب ماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف والغاء 

 مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191513وفً تارٌخ  13575اضى زكى دمحم العزونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب تصدٌر لطع غٌار سٌارات وتوكٌالت تجارٌه والغاء مادون ذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191514وفً تارٌخ  21419عبدالحمٌد احمدعبد الحمٌد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع بالستٌن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191514وفً تارٌخ  8182اٌمان عبده نصر جبران عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تبٌه وكابالت الكهرباء ومستلزماتها فٌما عدا ما ٌتعلك بالكمبٌوتر ومشتمالتهالتأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات االدوات لالجهزه المك

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191514وفً تارٌخ  38155هشام دمحم سلٌمان العرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استٌراد وتصدٌر وتجاره مستحضرات تجمٌل والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  36323احمد مصطفى عبدالوهاب ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

وتصدٌر وتجاره الحاصالت الزراعٌه  -19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

وتصنٌع وفرز والزراعه واستصالح االراضى وتصنٌع وفرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه وتصدٌر وتجاره الصناعات الغذائٌه 

وتعبئه المواد الغذائٌه وتورٌدات زراعٌه وتورٌدات غذائٌه وتورٌدات وتجاره المستلزمات الطبٌه واالدوٌه واالجهزه العلمٌه 

 والمعملٌه وتورٌدات وتجاره المستلزمات المكتبٌه والكتابٌه وتوكٌالت تجارٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191515وفً تارٌخ  22225رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حامد خلٌفه ابو الخٌر ، تاجر ف -  25

 تعدٌل النشاط بجعله مماوالت عامه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  39855ابراهٌم دمحم ابو زٌد سعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اط بجعله تجاره ادوات منزلٌه والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النش

وفً تارٌخ  13993مؤسسه الغمرى للهندسه والتشٌٌد والبناء واالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 لنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه والغاء مادون ذ25191515

تم 25191515وفً تارٌخ  13993الغمرى للرحالت واالستثمار العمارى والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  13993ٌده برلم   مؤسسه الغمرى للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  29

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191515وفً تارٌخ  34337اسامه دمحم حسٌن تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

وتصدٌر الزبٌب والحاصالت  --19والمجموعه  6من المجموعه  36ع زبٌب واالستٌراد ماعدا الفمره تعدٌل النشاط بجعله مصن

 الزراعٌه والمواد الغذائٌه بجمٌع انواعها واللحوم واالسمان والدواجن المجمده والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515 وفً تارٌخ 28975هناء جمال احمد السٌد دعبوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره زٌوت وشحوم الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  35458احمد دمحم ابراهٌم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار سٌارات والغاء 

تم تعدٌل 25191515وفً تارٌخ  15966عبد الحمٌد عبد المحسن عبد الحمٌد ابو غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله استٌراد المشه غٌر منسوجه وتصدٌر شنط لماش غٌر منسوجه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  8251مود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد عبدالفتاح مح -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تمدٌم مشروبات ساخنه وبارده والغاء مادون ذلن

اط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النش25191515وفً تارٌخ  4881دمحم فوزي عبدالفتاح بمالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر مالبس جاهزه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191515وفً تارٌخ  3437ولٌد مرزوق محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع الومٌتال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191516وفً تارٌخ  15223فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب سعد دمحم احمد سعد ، تاجر -  37

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر اخشاب والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191516وفً تارٌخ  18759ماهر السعٌد السٌد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 لنشاط بجعله مكتب مماوالت عامه والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل ا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191516وفً تارٌخ  35641دمحم ابراهٌم خلٌل شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اضافه نشاط تجاره السٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191516وفً تارٌخ  6195لٌده برلم    السٌد عبدالجواد بٌومً زلط ، تاجر فرد ،  سبك -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر حاصالت زراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191517وفً تارٌخ  33896ماجد مصطفى دمحم احمد الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 بجعله محل عام مطعم بٌتزا والغاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191517وفً تارٌخ  33828دمحم عاطف ابراهٌم الشناط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره اعالف والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191517وفً تارٌخ  12895سبك لٌده برلم     اسامه على عبدهللا لبٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  43

 التأشٌر:  اضافه نشاط استٌراد وتجاره السٌارات والغاء التورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191525وفً تارٌخ  11256احمد على احمد المطٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 شاط تصنٌع اكواب ورلٌه الى النشاط االصلىاضافه ن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191525وفً تارٌخ  39914احمد اسماعٌل ٌوسف اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع تشكٌل وتكسٌر بالستٌن ومكانس ٌدوٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191525وفً تارٌخ  36451دالعال فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالمطلب عب -  46

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع وتصمٌم مشغوالت خشبٌه والغاء مادون ذلن

تعدٌل النشاط , وصف تم 25191521وفً تارٌخ  37551امٌر عبد المالن فرٌد عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191521وفً تارٌخ  35514حمدى محمود على ابو غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / خرازه بالستٌن والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  38986دمحم ابراهٌم السطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى  -  49

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره اسمده الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تأشٌر:  الغاء نشاط االستٌرادال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  12717رٌاض مصطفى على المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  12717المنٌاوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  39956امال رافت ابو طالب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 ر:  تعدٌل النشاط بجعله مدشه اعالف والغاء مادون ذلنالتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  15632رشاد السٌد السٌد السٌد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

اد غذائٌه وحاصالت التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب نمل بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ومو

 زراعٌه والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  28564عبد هللا السٌد عبد هللا بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار االجهزه الكهربائٌة والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191522وفً تارٌخ  5382بى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء طلعت دمحم شل -  56

 تعدٌل النشاط بجعله /تصدٌر خضروات وفاكهه ومواد غذائٌه  والغاء مادون ذلن

ارٌخ وفً ت 37449احمد غٌط الستٌراد وتصدٌر وتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع غٌار السٌارات والغاء مادون ذلن25191522

تم تعدٌل النشاط , 25191522وفً تارٌخ  37449احمد غٌط لتجاره لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 لطع غٌار السٌارات والغاء مادون ذلنوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191523وفً تارٌخ  31785دمحم عاطف عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مطعم مشوٌات والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191523وفً تارٌخ  17555ده برلم   عادل عبد المنعم حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع جلود والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191523وفً تارٌخ  6143دمحم فاروق زكً جنٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

وتصدٌر مالبس جاهزه وحاصالت زراعٌه  --19والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما

 واحذٌه ومعدات واالت ورمان بلى والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191523وفً تارٌخ  6143جنٌد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

وتصدٌر مالبس جاهزه وحاصالت زراعٌه  --19والمجموعه  6من المجموعه  36له االستٌراد فٌما عدا الفمره تعدٌل النشاط بجع

 واحذٌه ومعدات واالت ورمان بلى والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191523وفً تارٌخ  36927عماد على دمحم ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ل النشاط بجعله مكتبه وخردوات والغاء مادون ذلنتعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191527وفً تارٌخ  5528دمحم عرفه عبدالبالى السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191528وفً تارٌخ  31963لٌده برلم   دمحم احمد دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك  -  65

 الغاء نشاط تجاره الكمبٌوتر من النشاط االصلى وجعله ممتصر على تجاره االدوات المنزلٌه والكهربائٌة والغاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191535ٌخ وفً تار 1525عادل دمحم عبد الممصود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع مالبس رٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191535وفً تارٌخ  6643فادي فاٌز حمٌده الصفتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

ٌر موازٌن وحاصالت زراعٌه ومواد غذائٌه وتصد 6من المجموعه  36والفمره  19تعدل الى مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه 

 ومالبس جاهزه ومنسوجات ووبرٌات ومنتجات والمشغوالت الخشبٌه والمعدنٌه واالثاث المكتبى والمنزلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191535وفً تارٌخ  39811نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 ل الى مكتب تعالد لبٌع المالبس الجاهزهالتأشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , 25191535وفً تارٌخ  35478عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد المشطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تجارة وتوزٌع مستلزمات مطاعم وكافٌهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191535وفً تارٌخ  2571فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبد الشافى الحفنى البحٌرى ، تاجر  -  75

وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه والفاكهه  - 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  تعدل الى االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 والخضروات ولطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191535وفً تارٌخ  19968ده برلم   دمحم رجب عبد الهادى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  71

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة االت زراعٌه والمعدات الثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191531وفً تارٌخ  22493امانى دمحم احمد الجعبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 عٌه وفرزها وتعبئتهاالتأشٌر:  تعدل الى تصدٌر الحاصالت الزرا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191531وفً تارٌخ  38555شٌماء الزعفرانى سعد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر:  تعدل الى بماله والغاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191531خ وفً تارٌ 22477خالد دمحم رجائى خلٌفه دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات ادوات كهربائٌه وادوات نظافه وادوات كتابٌه ومفروشات ومالبس وكاوتش وبطارٌات واثاث 

 مكتبى ومعدنى وخشبى وادوات سباكه ونجاره وتجلٌد كتب الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191531وفً تارٌخ  3946ك لٌده برلم   مسعد السٌد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سب -  75

 تعدل الى مكتب تصدٌر مستلزمات مٌكانٌكا سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191531وفً تارٌخ  9943ادهم سعٌد رمضان الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والتوكٌالت  - 6من المجموعه  36والفمره  19ا المجموعه التأشٌر:  تعدل الى االستٌراد فٌما عد

 التجارٌه

تم 25191531وفً تارٌخ  9943الشرلاوى لالستٌراد  والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

والتصدٌر للحاصالت  - 6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى االستٌراد فٌما عدا 

 الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45185ٌاسر عبد المادر عٌد عرالٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191522وفً تارٌخ  45334عبد السمٌع عبد الحلٌم دمحم حسنٌن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 شٌر: خاصالشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45325هانى مختار رمضان الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  45362ابراهٌم مصطفى دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45232سعد خلف سعد الخلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45277سٌد احمد دمحم سٌد احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45284فت العدوى على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45144حسٌن دمحم غٌط حنٌش حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45239 العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا فتحى زكى دمحم -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191515وفً تارٌخ  25581رامون لالعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191557وفً تارٌخ  45186جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ورشه الجوهرى لتصلٌح االسطوانات ، تا -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45193رحاب لطفى مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45319سبك لٌده برلم   مجدى صبرى عبد الرحٌم وهدان ، تاجر فرد ،   -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191528وفً تارٌخ  31963راضى لتصنٌع وتجمٌع الكراسى والترابٌزات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45271د ،  سبك لٌده برلم   شرٌف عادل جورجى مٌخائٌل ، تاجر فر -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191514وفً تارٌخ  45253عبد الناصر عبد الفتاح عبد المجٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45254د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم السٌد عبد الممصو -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  45219حسن ابراهٌم حسن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191515وفً تارٌخ  32525، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌز دمحم دمحم عبد العال عموش -  19

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45158احمد دمحم سكران عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  45159،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المحسن رجب خطاب ، تاجر فرد -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  18559ٌاسر فهٌم دمحم دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  45347لٌده برلم    مروه مصطفى دمحم دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191524وفً تارٌخ  45357مركز االمٌر عبد المادر الخواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45299ٌده برلم   عاشور مصطفى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45298معاذ جمال عبد العزٌز دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  45172برلم    مصطفى خٌرى حسن على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  45173هٌثم دمحم عبد الفتاح فرٌح الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  45313السٌد على عبدالغنى الوشالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  45255نوره عبد الرؤف مصطفى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45256سهٌر دمحم على العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191553وفً تارٌخ  45177عبد الفتاح السٌد عبد الفتاح السٌد العرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45255السٌد حسن دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  45353دمحم حسٌن جابر حسن ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25191522وفً تارٌخ  45336الجزار للتشٌٌد والبناء والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب  -  35

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45327دمحم عادل عبد هللا حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45294ابراهٌم حمٌدو ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  45231دمحم فرج عبد الهادى العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191524وفً تارٌخ  45356وائل السٌد دمحم عبد الرؤوف عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45143سامى دمحم اسماعٌل ابو عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191531وفً تارٌخ  45379دمحم حسنى فتحى شبل الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  45245مبارن عبد الغنى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191527وفً تارٌخ  25152امٌره السٌد محروس عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  8251سعٌد عبد الفتاح محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45168دمحم سمٌر امٌن مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45258السٌد محمود احمد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45179تولى ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا احمد م -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45252السٌد عبد الجواد عبد العظٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45242دمحم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان بسٌونى  -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45326مصنع دمحم صالح للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45292عوض عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد العاطى -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  45361دمحم السٌد شعبان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45233، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد احمد غالى -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45145على السٌد عبد العزٌز دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191558وفً تارٌخ  45215فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم الدٌب ، تاجر -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع 25191515وفً تارٌخ  45269دمحم منصور عبد المنعم ٌوسف عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 25191513وفً تارٌخ  45238ٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عصام الدٌن صبحى ابراه -  57

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191523وفً تارٌخ  17598حماده دمحم عبد الحمٌد البصال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45351اشرف عبد المجٌد احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45175سامى طلبه نبٌه خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  45181سعد عبد الفتاح المهدى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45196مكتب رضا حامد دمحم مسلم للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45345دمحم فوزى الشٌن عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45323طمان ابراهٌم الشحات عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  45243احمد الدلجمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان شحاته -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45147عمر عبد الحمٌد عبد الحى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  35328وتجارة الورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الشرلاوى لمص  -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45212نورا ابراهٌم خلٌل الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  45363لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدٌر صالح شفٌك احمد  -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  45365دمحم عبد العظٌم دمحم ابو علم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191523وفً تارٌخ  35473ٌى مٌبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم صالح الدٌن ٌح -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45151السٌد عبد الجٌد السٌد دمحم سعاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  45357لك زنتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد رزق عبدالخا -  73

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25191515وفً تارٌخ  45261عبد هللا دمحم عبد هللا عبد الهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  45227د مصطفى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى احم -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45285مصطفى حامد سلٌمان خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45164تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مسعد احمد وفا ، -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  45255حاتم فتحى حامد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45178بك لٌده برلم   باسم فوزى فتوح رجب ، تاجر فرد ،  س -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191559وفً تارٌخ  45217باتعه اسماعٌل الشاذلى بسٌونى النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45342د ،  سبك لٌده برلم   السٌد اٌوب عبد الوهاب بلح ، تاجر فر -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45241حازم دمحم عبد السالم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45293فرد ،  سبك لٌده برلم   فاتن عبد الرحمن ابو العنٌن الغاٌش ، تاجر  -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191513وفً تارٌخ  45235دمحم السعٌد دمحم هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191516وفً تارٌخ  45275برلم   دمحم مسلم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  85

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  45353دمحم سالمه كمال عامر عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45355هانى مهدى عبد العزٌز عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45153عماد حامد عز الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  45172دمحم السٌد احمد عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  45375دمحم على عبدالعاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  45317مصطفى عبد الرحمن بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191514وفً تارٌخ  45259عبد الحمٌد رمضان بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه -  93

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45198امٌره مجدى صبحى غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191531وفً تارٌخ  45377 دمحم احمد عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45338محرز حمدان دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  45229ٌم مخلوف لتصنٌع اكسسوار الحرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ورشه ابراهٌم ابراه -  97

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25191513

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45272ابراهٌم عماد عبد الشافى هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  45149رضا الهادى ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45246ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحوٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45214عزت فرج حمزه العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  35595دمحم احمدحامد هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45183 الكاشف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف دمحم فتح هللا -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  45354محمود دمحم احمد السجاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45288د هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد هللا دمحم عب -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45356السٌد دمحم عز الدٌن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191515وفً تارٌخ  45263رى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن ابراهٌم احمد الهمش -  157

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45321عواطف جوده محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  45166د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انهار عبد الرازق ابراهٌم ابو زٌ -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  3141دمحم مجاهد عبد الحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191515وفً تارٌخ  32525عال عموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العزٌز دمحم دمحم عبد ال -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191515وفً تارٌخ  45267عبد العزٌز سالمه عبد العزٌز بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45282بد المادر الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم ع -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45331فاٌزه ماهر عبد الوهاب البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191552وفً تارٌخ  45156بو العنٌن شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عرفات ا -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191521وفً تارٌخ  45332بماله احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191559وفً تارٌخ  45225ونٌسه على عبد الجواد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191514وفً تارٌخ  45252مصطفى محمود مصطفى عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 اص, وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45345صفاء دمحم عطٌه عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191557وفً تارٌخ  45188احمد سمٌر عبد الوهاب السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  45254امانى سعد الدٌن احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  26495محمود مجاهد عبد الرازق دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45251ابراهٌم احمد احمد لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  45266الجناٌنى لتجاره المنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25191522وفً تارٌخ  45335كامل عبد الباسط سٌد احمد الضرٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191521وفً تارٌخ  45324الست عبد الرحٌم عبد المهدى البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45328على فتحى عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45286وائل عزت دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  45146نهاد مصطفى دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191531وفً تارٌخ  33177اسامه محمود عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45248 بسٌونى عبد المادر دمحم عبٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45165معاذ غرٌب دمحم ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45348ٌمن رشدى دمحم سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  45224دمحم دمحم عباس خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  45275السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو السعٌد انور -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191523وفً تارٌخ  45352انصاف خمٌس السٌد على ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  31125لتكٌٌف وصٌانه لطع الغٌار واالجهزه المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معارض عماد سلٌمان ل -  137

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25191553

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  45369مدٌحه دمحم فتوح الششتاوى زعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 تأشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45311دمحم عماد الدٌن على غٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  45257محمود صبرى محمود جبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45174معتز احمد دمحم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  45234دمحم بسٌونى دمحم السٌد رامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45285عاٌده عبد الحلٌم ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45283دمحم ماهر ابراهٌم شعبان شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527وفً تارٌخ  45358دمحم على متولى العتوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191527وفً تارٌخ  45359كساره دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  45157احمد العزب مصطفى الملشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191559وفً تارٌخ  45221عمار سالم عبد الواحد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  45251بماله وتموٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45346حافظ دمحم حافظ الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191557وفً تارٌخ  45191دل دمحم المدبولى ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه عا -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  45237احمد محسن احمد احمد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  45371ٌهان فتحى دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ج -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45296ابو العزم سعد ابو العزم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191517وفً تارٌخ  45297مود عماد الدٌن محمود الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  45314العرالى لتجارة االحذٌه والمالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45265دمحم عادل بسٌونى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45199صٌدلٌه د/ امل دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45354سامه سعد دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  159

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  45378دمحم السٌد ابو المجد احمد حمزه لتجارة الخردوات ولعب االطفال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 صف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و25191531

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45339اٌمن نادى فوزى مجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  45245مها احمد لطفى رشدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  45211المصلحى احمد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  45213رضا سعٌد لتجاره مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  45351اسماء على دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191523وفً تارٌخ  16316اسامه دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45155 على عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191515وفً تارٌخ  45262حسٌن ابراهٌم حسٌن السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45325ٌم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبد الحك -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  45226دمحم ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191516وفً تارٌخ  45291فرج احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب عبد العاطى -  171

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191552وفً تارٌخ  45165عبد الفضٌل بسٌونى ابراهٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45167نى فهمى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عو -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  45218بهاء عباس حامد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  45341دمحم ابراهٌم على حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45274اسامه رشدى دمحم الضوٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191516وفً تارٌخ  45279 عبد النبى حسن ابراهٌم همازٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  177

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45285عبد هللا دمحم عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  45247مد عبد هللا دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191515وفً تارٌخ  45225كرٌم عبدالرحمن عبدربه مصطفى البنهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45185الكاشف لتجاره المالبس الحرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45187صٌدلٌه د/ عاء سعٌد دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45192نهى عبد الودود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191557وفً تارٌخ  45194احمد عبد الحكٌم عبد الحمٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191535وفً تارٌخ  45374احمد عبدالمنعم مهدى السٌد البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191551وفً تارٌخ  45152نارٌمان مبارن عبد الحلٌم حسن السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 صف التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع 25191521وفً تارٌخ  45318سعد عبد السالم عبد المعطى عطٌه النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25191528وفً تارٌخ  45367نهى عبد العلٌم عامر عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  45368هٌثم فاٌز عبد الرازق على بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو25191525وفً تارٌخ  45312احمد فرحات دمحم ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45257صفوت عبد الفتاح جاد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25191557وفً تارٌخ  45253عٌسى لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191517وفً تارٌخ  45352دمحم احمد السٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  45295سماره عبد السالم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191514وفً تارٌخ  45255ابراهٌم ابراهٌم عبد المطلب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف25191522وفً تارٌخ  45344هانى دمحم دمحم الجزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191522وفً تارٌخ  45355عبد الجواد شولى عبد الجواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 , وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة25191558وفً تارٌخ  45259صٌدلٌه د/ اٌمان مصطفى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  19534جمال راغب سٌد احمد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191523وفً تارٌخ  45355دمحم مصطفى احمد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45359شادٌه مسعد سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45155حفصه محمود عباس رماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45162سامح محمود دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191552وفً تارٌخ  45169عبد الرحٌم طاهر عبد الرحٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45195خٌرى السعٌد دمحم احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  45197حسام دمحم جنٌدى شلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم 25191553وفً تارٌخ  45182مصنع محمود رضا زٌد الستخالص الزٌوت العطرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191522وفً تارٌخ  45337كرم فتحى دمحم عبد النبى الجنزورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 صف التأشٌر: خاص, و

تم تعدٌل نوع الشركة 25191513وفً تارٌخ  45244محمود السٌد عبد المنعم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كة , تم تعدٌل نوع الشر25191513وفً تارٌخ  45228خلٌل لتجاره الحداٌد والبوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45273احمد دمحم عبد الغفار النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25191551وفً تارٌخ  45148دمحم على مصطفى ابو عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  45364دمحم عٌسوى عبد الحمٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  45184اٌمان جمعه على عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45289عبٌر احمد دمحم ابراهٌم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة25191525وفً تارٌخ  45358عبٌر اسماعٌل ابراهٌم احمد حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45322سمٌر احمد دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  45276نفٌسه دمحم ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  45176ٌاسمٌن دمحم حسن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  45329هشٌمه لتورٌدات اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191521وفً تارٌخ  45335حاتم طلعت حمدى دمحم سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45235اٌمن السٌد دمحم البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  45236م شاكر ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌ -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191516وفً تارٌخ  45278عادل عبد الواحد عبد العظٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191516وفً تارٌخ  45281د على شولى جمال الدٌن حنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌ -  225

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  45222صالح بٌومى بسٌونى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45189بد الحمٌد على الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ع -  227

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  45195حماده دمحم الدسولى الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191515وفً تارٌخ  45268براهٌم رمضان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌمان ا -  229

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  45375الحسٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191527وفً تارٌخ  45365مٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاٌده على مصطفى الن -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  45375كٌرلس رافت ناعوم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45315عطٌه كمال عطٌه النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45256احمد عبد الحمٌد دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191514وفً تارٌخ  45258مكتب الشٌتوى للتشطٌب والدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191522وفً تارٌخ  45343ابوالعزم عبد الجلٌل مجاهد ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 ر: خاصالشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع 25191535وفً تارٌخ  45376كمال عبدالرسول دمحم عبدالرسول راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191514وفً تارٌخ  45249عبد المادر شمس الدٌن عبد المادر حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 شركة , وصف التأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191559وفً تارٌخ  45223فرٌد شولى سٌد احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  45349عبد النبى على دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45215اسامه عباس السٌد العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  45216احمد ابراهٌم دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  45287ست احمد على احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  8626احمد رمضان عبد الفتاح فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  45154اسماعٌل الشافعى عبد الغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45315دمحم عبدالمادر ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45161احمد دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  45163دمحم عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  45316ابراهٌم فتحى بسٌونى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 الى: المتحده لصٌانه الغساالت   23885تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191551،  فى تارٌخ :   -  1

الى: المتحده لمماوالت النمل والمعدات وتاجٌر  17496تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191551،  فى تارٌخ :   -  2

 السٌارات  

 الى: الٌــــــوجـــــد   13555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191551فى تارٌخ :   ،  -  3

 الى: مكتب الرٌاض للرحالت   19519تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191553،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: الفالح لتصنٌع الحمص   11496تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191553،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: المجد لتصنٌع الورق   37598تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191557،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: ابٌات لبٌع االدوات الصحٌه والسٌرامٌن   36324لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا25191557،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: الحسن لتشكٌل المعادن   31357تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191558،  فى تارٌخ :   -  8

 سسه الرواد مٌدٌكال  الى: مؤ 45155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191558،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: الصفوه لتجاره لطع غٌار السٌارات   45158تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191559،  فى تارٌخ :   -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: الشنوانى الستٌراد وتصدٌر الحاصالت  22558تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191559،  فى تارٌخ :   -  11

 راعٌه  الز

 الى: جٌم اوفر   25261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191559،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: مطعم سهر اللٌالى   15672تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: مصنع سندرٌال للمالبس الجاهزه   15892ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش25191515،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: الممدم لتجارة الورلٌات   23669تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  15

مد عبدالمجٌد حسٌن عوض الى: اٌهاب اح 35546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  16

 لخدمات ما بعد الطباعه  

 الى: مطبعه الهضبه   14636تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: العشرى لالعالف   27522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191513،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: الٌـــــوجـــد   27522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191513ارٌخ : ،  فى ت  -  19

 الى: تبارن للكرتون المضلع   18845تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191514،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: مؤسسه الغمرى للرحالت الداخلٌه   13993برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25191515،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: سٌتى وود للمماوالت العامه   22225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  22

 اصالت الزراعٌه  الى: الشروق لتصدٌر الح 6195تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191516،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: المهندس لتصنٌع الومٌتال   3437تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191516،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: مكتب بٌرامٌدز للمماوالت   18759تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191516،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: الفتح لتصنٌع منتجات االلبان   38395تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191525،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: االمٌر للرحالت   7146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191525،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: الٌــــوجــــد   35514 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25191521،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: مطبعه الفرلان   22357تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191522،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: الشرٌف للتصدٌر   5382تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191522،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: مطبعه دهب   36153التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم25191522،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: احمد غٌط لتجاره لطع غٌار السٌارات   37449تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191522،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: الٌـــــوجــــد   31785تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191523،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: مؤسسه شارى للتسوٌك االلكترونى   26375تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191527،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: مصنع المروه لالعالف   39225عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت25191529،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: مصنع الفهد للمالبس الرٌاضٌه   1525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191535،  فى تارٌخ :   -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ونست برنت لخدمات ما لبل الطباعه  الى: ا 22623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191535،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: توشه لفرش السٌارات   14735تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191531،  فى تارٌخ :   -  38

الى: الشرلاوى لالستٌراد  والتصدٌر  9943تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191531،  فى تارٌخ :   -  39

 ت التجارٌه  والتوكٌال

الى: مكتب الروان لتصدٌر الحاصالت  22493تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191531،  فى تارٌخ :   -  45

 الزراعٌه وفرزها وتعبئتها  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25191553، وفى تارٌخ    15644سامح سامى عبدالسمٌع احمد داود وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25191553، وفى تارٌخ    15644سامح سامى عبد السمٌع احمد داود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    25191553، وفى تارٌخ    15644سامح سامى عبد السمٌع احمد داود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191553، وفى تارٌخ    15644البركه لالستٌراد والتصدٌر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    11886ك لٌدها برلم : حسنه السٌد سعٌد راشد وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سب   - 5

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25191559، وفى تارٌخ    26591محمود عبد الفتاح السٌد الخولى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25191513، وفى تارٌخ    5832اسامه عنتر كمال وصال وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25191517، وفى تارٌخ    37875مصطفى الطاٌفه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌافض 

تم محو/شطب السجل     25191521، وفى تارٌخ    15557امٌر الشرٌف وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 اعتزاله التجاره بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25191521خ ، وفى تارٌ   15557وادى النٌل للصناعات الغذائٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره بموجب طلب تاشٌر

تم    25191524، وفى تارٌخ    18916دمحم احمد عاصم عابد الطنطاوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25191527، وفى تارٌخ    22645، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة دمحم سعد عبدهللا وشرٌكه     - 12

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25191528، وفى تارٌخ    25171باسم نبٌل دمحم على لاسم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 نهائٌا السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26625احمد حسنى ابو العنٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26625حماده دمحم اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514،  وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26625احمد حسنى ابو العنٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   25555550555لها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26625حماده دمحم اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26625دها برلم ،احمد حسنى ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  6

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25191531وفً تارٌخ   ، 33625ٌاسر دمحم عبد العزٌز حماد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   المال , وصف التأشٌر:

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 اول طنطا  --ٌل العنوان بجعله شارع النادى برج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى وصف الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625حماده دمحم اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 اول طنطا  --ج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع النادى بر

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 اول طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع النادى برج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625ٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد حسنى ابو العنٌن وشر -  4

 اول طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع النادى برج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625لم    حماده دمحم اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  5

 اول طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع النادى برج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 اول طنطا  --وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع النادى برج الفؤاد الدور الثامن بملن// دمحم فؤاد على الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  15557شركه امٌر الشرٌف وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 --مركز طنطا بملن// السٌد احمد البدوى والتاشٌر بجعله الٌـــــوجـــد  --، الغاء الفرع الكائن بناحٌه / نواج    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  15557امٌر الشرٌف وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 --مركز طنطا بملن// السٌد احمد البدوى والتاشٌر بجعله الٌـــــوجـــد  --/ نواج  الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بناحٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دها ٌاسر دمحم عبد العزٌز حماد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لكل ما سبك الى النشاط االصلى ،  سبك لٌ -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191531وفً تارٌخ  33625برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  33625ٌاسر دمحم عبد العزٌز حماد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لكل ما سبك ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191531تارٌخ 

تم 25191531وفً تارٌخ  33625ٌـــــوجـــــد ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر لكل ما سبك ،  سبك لٌدها برلم   ال -  3

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 المانونً   الكٌان   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25191514وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

ن المانونى  , وصف التأشٌر: تم تعدٌل الكٌا25191514وفً تارٌخ  26625حماده دمحم اسماعٌل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25191514وفً تارٌخ  26625احمد حسنى ابو العنٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: احمد حسنى ابو العنٌن  26625شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191514:  ،  فى تارٌخ  -  1

 وشرٌكه

الى: احمد حسنى ابو العنٌن  26625توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191514،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: صبحى راغب هاشم  35358توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191523،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

ضامن  شرٌن متضامن  منضم ـــــ كما خرج من ضم الى عضوٌه الشركه / حسام عالء الدٌن عبد المادر الكٌالنى  شركة ت -  1

 15351برلم       25191557عضوٌه الشركه / بالل احمد احمد دمحم وتخالص بكافه حموله تجاه الشركه ، تارٌخ : 

تعدلت صفه الشرٌن / صبحى راغب على هاشم  من شرٌن موصى الى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ــــــ كما خرج من  -  2

شركه / دمحم دمحم دمحم موسى خلٌفه واستلم كافه حموله تجاه الشركه وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها عضوٌه ال

للشرٌن / صبحى راغب على هاشم له وحده حك االداره والتولٌع نٌابه عن الشركه وتمثٌلها امام جمع الجهات الحكومٌه وغٌرها وله 

 35358برلم       25191523راه مناسبا الداره وتشغٌل المخبز وكل ما ٌلزمه ، تارٌخ : حك اٌجار المخبز وتوكٌل من ٌ

تعدلت صفه الشرٌن / صبحى راغب على هاشم  من شرٌن موصى الى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ــــــ كما خرج من  -  3

وتخالص ـــــ كما تعدل حك االداره والتولٌع بجعلها  عضوٌه الشركه / دمحم دمحم دمحم موسى خلٌفه واستلم كافه حموله تجاه الشركه

للشرٌن / صبحى راغب على هاشم له وحده حك االداره والتولٌع نٌابه عن الشركه وتمثٌلها امام جمع الجهات الحكومٌه وغٌرها وله 

 35358برلم       25191523حك اٌجار المخبز وتوكٌل من ٌراه مناسبا الداره وتشغٌل المخبز وكل ما ٌلزمه ، تارٌخ : 

ضم الى عضوٌه الشركه / طارق دمحم عوض محمود دمحم المراكبى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ـــ كما ضم الى عضوٌه  -  4

االسكندرٌه ) شرٌن متضامن (      ـــ  27857165255378رلم لومى  1978/7/16الشركه / ماجد بخٌت على دٌاب مولود فى 

لتولٌع بجعله لكال من / سامح دمحم االمام البسطوٌسى واشرف دمحم مختار عبد الحمٌد السما مجتمعٌن اما كما تعدل بند االداره وا

 35124برلم       25191528االداره الفنٌه فهى للطرف االول نهاد جمعه سلٌمان احمد عبد الجواد وحدها ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21833برلم       25191551، تارٌخ :  5623  2524/8/7اسالم ابراهٌم ٌحٌى جمال  سارى حتى  -  1

 5556برلم       25191551، تارٌخ :  5652  2514/1/12سعٌد على عكه  سارى حتى  ابوالعزم -  2

 5556برلم       25191551، تارٌخ :  5653  2519/1/12ابوالعزم سعٌد على عكه  سارى حتى  -  3

 6927برلم       25191551، تارٌخ :  5615  2524/15/24عالء الدٌن المطب علً دروٌش  سارى حتى  -  4

 5192برلم       25191551، تارٌخ :  5657  2524/2/8احمد ابراهٌم عبدالفتاح بدوى  سارى حتى  -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عبالتعديل أو النشز أو إعادة الط منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 17195برلم       25191551، تارٌخ :  5658  2523/3/31ضٌاء الدٌن دمحم عبد العزٌز ابو الفتوح  سارى حتى  -  6

 17195لم   بر    25191551، تارٌخ :  5658  2523/3/31الٌوجد  سارى حتى  -  7

 5717برلم       25191551، تارٌخ :  5656  2522/12/24ٌوسف دمحم دمحم عبد الحمٌد عاٌد  سارى حتى  -  8
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