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 ليود أفراد    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

عن  151111برلم  21111113، ليد فى  12111.111سعيد عبدالكريم عبدهللا ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 مماوالت عامه ، بجهة : مسجد وصيف بملن سعيد متولى عبدالرحمن العزب

عن تجاره  151126برلم  21111113، ليد فى  21111.111احمد جمال دمحم فتحى لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 شارع الجيش بنن المطرى بملن/جمال دمحم فتحى سيد لناوى 36تكييفات ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  151135برلم  21111113، ليد فى  111111.111احمد العرجاوى بدر مصطفى هواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 مماوالت عامه ، بجهة : كفرالحمام بملن/ مصطفى بدر مصطفى هواش

عن بماله ، بجهة :  151151برلم  21111114، ليد فى  21111.111اميره كامل دمحم خطيطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 شبرا النمبه ملن/ اسامه سعيد دمحم رمضان

عن استثمار  151115برلم  21111116، ليد فى  12111.111دمحم ايهاب السيد دمحم الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش بطرس بملن امال احمد المنشاوى 31عمارى ومماوالت ، بجهة : طنطا 

عن تجاره لعب اطفال ،  151153برلم  21111116، ليد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،   التالوى ديزنى  ، تاجر -  6

 الطريك السريع بملن مهيب ربيع مطر -بجهة : طنطا برج الشجره بجوار ميشالن 

عه عن مزر 131646برلم  21111116، ليد فى  111111.111ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 مواشى لاللبان ، بجهة : طنطا كفره العجيزى بملن صاحب الشان

عن مزرعه  131646برلم  21111116، ليد فى  111111.111ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 2113/1/1 مواشى لاللبان ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/ فايز على على ابوحشيش ونشاطه جزاره افتتح فى

عن مكتب  151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111هانى دمحم عبدالمعطى دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 رحالت داخليه ، بجهة : خرسيت شارع رياض غرابه من طريك شوبر بملن/ دمحم على شحاته على

عن مكتب  151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111هانى دمحم عبدالمعطى دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

بلمطرالشرليه بملن/ رزق عبدالونيس على عبده الستغالله تجاره سيارات افتتح فى  -رحالت داخليه ، بجهة : ابوحمص 

 21115تابع لرلم  2115/11/1

عن تجاره  151111برلم  21111111، ليد فى  41111.111شاديه صبحى ابوبكر عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 حدايد وبويات ، بجهة : شبرالاص بملن/عبدالهادى دمحم عبدالهادى الراعى

عن بماله  151113برلم  21111111، ليد فى  3111.111ابراهيم اسماعيل عبدالعزيز سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ، بجهة : كفر كال الباب بملن ماجد ابراهيم احمد الممدم

عن تجاره الفاكهه  151132برلم  21111113، ليد فى  21111.111بسيونى السيد دمحم خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 والخضروات بالجمله ، بجهة : سالمون ملن الطالب

حل عن م 151142برلم  21111113، ليد فى  5111.111عادل عبدالحميد فتوح فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عصير لصب ، بجهة : حنون ملن عبدالحميد فتوح فرج

عن مكتب نمل  151156برلم  21111114، ليد فى  51111.111اسماء على ابراهيم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 شبراطو بملن احمد سليمان احمد النجار -عماله ورحالت ، بجهة : الكوم االبيض 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151111برلم  21111111، ليد فى  511111.111جندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شادى دمحم عبدالاله ال -  16

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن ، بجهة : اكوه  6من المجموعه  36والفمره  11االستيراد فيما عدا المجموعه 

 الحصه شارع المسجد البحرى بملن/ هبه احمد ابراهيم رضوان

عن  151111برلم  21111111، ليد فى  111111.111ح عبداللطيف حليم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سما -  11

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن/ دمحم عطيه شعبان يونس

عن مزرعه  151115برلم  21111111، ليد فى  111111.111مسيوغه حسن دمحم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ عبدهللا صالح صالح صالحمواشى 

عن مكتب رحالت  151151برلم  21111115، ليد فى  3111.111عصام دمحم احمد عميره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش احمد الصاوى من حسن عفيفى بملن السيد ابراهيم دمحم الغول 1داخليه ، بجهة : طنطا 

عن مصنع  151212برلم  21111111، ليد فى  55111.111ابوحطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود احمد دمحم -  21

شارع عثمان بن عفان دلبشان بملن سعاد عبدالفتاح ابو الغيط  2بالستين )تحبيب وتجهيز خامات بالستين( ، بجهة : عمار رلم 

 العجان

عن تجاره  151226برلم  21111121، ليد فى  11111.111سامى رضا سليمان حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لطع غيار سيارات ، بجهة : شبراملس بملن/ سليمان رضا سليمان حجازى

برلم  21111121، ليد فى  11111.111المالح لتجهيز وتحضير مشروبات ساخنه وبارده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

شارع السالم خلف الوحده الزراعيه بملن/ سليمان  22وبارده ، بجهة : زفتى عن تجهيز وتحضير مشروبات ساخنه  151233

 احمد سليمان المالح

عن اكسسوار  151245برلم  21111124، ليد فى  51111.111مصطفى سعيد عليوه دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ىش الجمهوريه بملن ايمان دمحم احمد الساع 15محمول ، بجهة : السنطه 

عن  151261برلم  21111124، ليد فى  111111.111ابراهيم احمد عبدالخالك يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

العجيزى بملن صالح جالل -ش على عبدالوهاب 2تجاره وتوزيع مواد غذائيه ومستلزمات فندليه وتعبئه لدى الغير ، بجهة : طنطا 

 عبدالمطلب

عن  151143برلم  21111113، ليد فى  12111.111االعرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسماء يوسف عبدالفتاح -  25

 تجاره خردوات ، بجهة : طنطا شارع على عفت ياسين من ش السكه الجديده بملن/عادل عبدالحميد احمد الزينى

عن  151144برلم  21111114ى ، ليد ف 12111.111ابراهيم عبدالشافى ابوزيد ابوجميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

شارع رمضان ابوطالب منطمه االستاذ بملن/هيثم دمحم  5بيع مستحضرات طبيه ومستحضرات تجميل ماعدا االدويه ، بجهة : طنطا 

 مصطفى الخشن

مكتب عن  151151برلم  21111114، ليد فى  21111.111نهاد محفوظ سليمان دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 استشارات تسويميه وتجاريه فيما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : شمرف داير الناحيه بملن زكى دمحم دمحم مصطفى

عن توكيالت  151165برلم  21111115، ليد فى  11111.111السعيد جمعه السعيد مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 على مبارن مع ش سليمان ملن حسن دمحم توفيكش  63جرارات زراعيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن مصنع  151162برلم  21111115، ليد فى  51111.111احمد دمحم سليمان دمحم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مالبس جاهزه ، بجهة : ميت يزيد بملن/ سليمان دمحم سليمان سرحان

عن  151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى  ، تاجر -  31

 ثالجه بطاطس ، بجهة : مشال بملن الطالبه )غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى(

عن بماله ،  151141برلم  21111113، ليد فى  111111.111احمد سمير احمد الزرلانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 منوف بملن/ مدحت فتحى عبدالرازق حسنبجهة : محله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151163برلم  21111114، ليد فى  11111.111عبير احمد متولى محمود النبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 معرض حلويات ، بجهة : السنطه البلد بملن رضا الحسانين دمحم فرج الشاذلى

عن  151165برلم  21111111، ليد فى  111111.111دمحم عاطف ابوزيد عجمى يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه بملن/ ايمان دمحم شبل المراكبى

عن مطعم  151115برلم  21111111، ليد فى  51111.111دمحم عصمت غريب ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بيتزا وسندوتشات ، بجهة : طنطا شارع االسراف امام شركه المياه والصرف الصحى )برج الندى( بملن/ ابراهيم على عيد ندا

عن مخبز  151155برلم  21111111، ليد فى  5111.111ماجده علم الدين على علم الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن صاحب الشان)ماجده علم الدين على علم الدين ( بلدى ، بجهة : دمنهور الوحش

عن  151112برلم  21111115، ليد فى  111111.111ام هاشم عمر دمحم السيد عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ن بدرشارع فاطمه الزهراء العجيزى بملن/ احمد حسن حساني 25مماوالت وتوريدات حكوميه وتوكيالت تجاريه ، بجهة : طنطا 

عن  123114برلم  21111111، ليد فى  511111.111دمحم عاطف على الشناوى الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ورشه نمش وزخرفه زجاج ، بجهة : زفتى شارع سعد زغلول ملن احمد عبده دمحم فوده

عن  123114برلم  21111111ليد فى  ، 511111.111دمحم عاطف على الشناوى الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 فرسيس بملن/طارق عاطف على الشيخ -ورشه نمش وزخرفه زجاج ، بجهة : مدخل فرسيس 

عن  151242برلم  21111121، ليد فى  45111.111دمحم عبدالوهاب دمحم دمحم االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 هيم دمحم ابراهيم جمال الدينتجاره مواد بناء ، بجهة : شرشابه بملن ابرا

عن مطعم  151264برلم  21111125، ليد فى  15111.111دمحم فؤاد عيد الشافعى حسنين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شارع الجالء بملن/ فؤاد عيد الشافعى حسنين 25مشويات ، بجهة : 

عن تجاره  151251برلم  21111124، ليد فى  51111.111رائد عبدالعزيز دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ورق دشت وكرتون ، بجهة : كفر ابوداود بملن اسالم دمحم غريب يالوت

عن  151265برلم  21111125، ليد فى  11111.111كريم جمال عبدالحكيم شبيب سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ابوشرف الدين بملن مؤمن جمال عبدالحكيم شبيب -تى مكتب مماوالت وتوريدات عموميه ، بجهة : زف

عن مماوالت  151216برلم  21111126، ليد فى  21111.111البرعى لخدمات النمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 وخدمات نمل ، بجهة : زفتى شارع فلسطين بملن احمد ابراهيم ابراهيم البرعى

عن مكتب  151253برلم  21111126، ليد فى  51111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سيف النصر هندى دمحم  ، ت -  44

 مماوالت ، بجهة : طنطا شارع الكورنيش عطفه دمحم الديب بملن/ سيف النصر هندى دمحم عبدالسميع

مل عن مع 151251برلم  21111126، ليد فى  11111.111عزه رضا راشد االجرود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 تصنيع منتجات االلبان ، بجهة : السمالويه ملن خالد عبداللطيف عبدالرحمن سمره

عن  151312برلم  21111121، ليد فى  51111.111احمد مجدى عبداللطيف المجاعص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مكتب مماوالت ، بجهة : محله مرحوم ملن مجدى عبداللطيف دمحم المجاعص

عن  151315برلم  21111125، ليد فى  111111.111الشحات عبداللطيف العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال  -  41

 مزرعه مواشى ، بجهة : شبراريس بملن/ احمد جمال الشحات العربى

لم بر 21111113، ليد فى  511111.111سليمان عبدالرحمن ابراهيم حسن راشد لاطون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 عن استيراد معدات المصانع وخامات تصنيع االسالن والمسامير ، بجهة : كفور بلشاى بملن عبدالرحمن ابراهيم حسن 151131

عن بماله ،  151161برلم  21111115، ليد فى  1111.111اصالح ابراهيم مصطفى فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 -درويش  بجهة : ميت يزيد ملن الشناوى سيد احمد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151154برلم  21111114، ليد فى  25111.111عبدالمجيد عبدالمجيد مصطفى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مكتب تصدير ، بجهة : الدلجمون بملن/ عبدالحميد مصطفى شعبان

عن  151164برلم  21111115، ليد فى  5111.111عبدالغنى على ابوالفتوح المطاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لحافه بملن/طارق عبدالغنى على ابوالفتوح المطاهر-تجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : شارع الكورنيش 

عن  151161برلم  21111115، ليد فى  25111.111مهاب مجدى عبدالخالك الطيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 نطا عماره الزهراء شارع دمحم جابر ملن/ دمحم عبدالمادر شلبىصيانه اجهزه كهربائيه ومنزليه ، بجهة : ط

عن  121221برلم  21111115، ليد فى  11111.111حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 مان حلمى دمحم المصرىمكتب رحالت داخليه ، بجهة : طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت البوريفاج بملن اي

عن  121221برلم  21111115، ليد فى  11111.111حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مكتب رحالت داخليه ، بجهة : طنطا شارع البحر امام الكوبرى العلوى ملن احمد دمحم الشناوى ونشاطه مكتب تاجير سيارات

برلم  21111116، ليد فى  11111.111ل عبدالموجود السيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعزيز جما -  55

 كفر عنان بملن جمال عبدالموجود السيد -عن تجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : زفتى 151116

 151115برلم  21111116، ليد فى  11111.111منى اسماعيل سيد احمد اسماعيل زناطير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 عن تجاره مالبس اطفال ، بجهة : بسيون شارع الجمهوريه بملن اسماعيل سيد احمد اسماعيل زناطير

عن  151111برلم  21111116، ليد فى  11111.111السعيد عمر يوسف دمحم الشيخ يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/ عمر يوسف دمحم الشيختجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : كفر عنان 

عن جزاره ،  151112برلم  21111112، ليد فى  11111.111رشاد ربيع مصطفى البرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شارع دمحم المصرى من ابوزهرى بملن احمد حافظ احمد 33بجهة : طنطا 

عن تجاره  151111برلم  21111112، ليد فى  21111.111شيماء السيد لطفى الحسينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 شارع المستشار حسن رياض من كفر عصام بملن/ هادى عبدالرحيم جابر 1لطع غيار سيارات ، بجهة : طنطا 

عن مكتب  151121برلم  21111112، ليد فى  5111.111حمديه اسماعيل احمد خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 جهة : لسطا بملن/ احمد السيد ابراهيم الجدرحالت داخليه ، ب

عن مكتب  151136برلم  21111113، ليد فى  5111.111حليمه زاهر المتولى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 رحالت داخليه ، بجهة : الروضه بملن/عطيه الدسولى ابراهيم عبدهللا

عن تصنيع  151151برلم  21111114، ليد فى  111111.111عماد السيد السيد ابو يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش مسجد سويلم من ش صادومه ملن صباح زكى ابراهيم عيسه 11حلوى جافه ، بجهة : طنطا  

عن مكتب  151111برلم  21111115، ليد فى  11111.111عبدالرحمن طارق دمحم سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 طارق بن زياد بملن مجدى دمحم عبدالجواد حجاب 2خدمات نمل ماعدا خدمات نمل البريد والنمل السياحى ، بجهة : طنطا 

 151213برلم  21111111، ليد فى  21111.111كيرولس اشرف صبرى مرهم غطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ، بجهة : كفر الجنيدى بملن/دمحم دمحم فهمى الجنيدى عن منشار خشب

عن تركيب  151221برلم  21111121، ليد فى  5111.111احمد ماهر رمضان غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 وصيانه طاله شمسيه ، بجهة : كفر الديب بملن/صابر ابوالمعاطى عبدالغفار السعدنى

عن بماله  151232برلم  21111121، ليد فى  5111.111الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل فؤاد ابراهيم السيد -  66

 ، بجهة : شونى بملن/ السيد فؤاد ابراهيم الخطيب

عن مماوالت  151241برلم  21111121، ليد فى  11111.111امجد محمود فوزى ابوحمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لن/ دمحم السيد احمد اسماعيلعامه ، بجهة : حانوت م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع  151212برلم  21111125، ليد فى  12111.111سناء رجب دمحم الرجال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مالبس جاهزه ، بجهة : محله اللبن بملن/ محمود محمود محمود الشاذلى

عن  151212برلم  21111126، ليد فى  21111.111محمود عبدالحليم عبدالرازق صباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 تجاره لطع غيار واكسسوارات سيارات ، بجهة : طريك طنطا الجميزه ميت حواى ملن/ فؤاد طه نصير

عن بالى  151121برلم  21111113، ليد فى  11111.111جرجس ميخائيل اسعد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

نترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : طنطا شارع عبدهللا النجاشى بملن/ عمرو احمد استيشن فيما عدا خدمات اال

 دمحم صدلى دمحم

 151146برلم  21111114، ليد فى  25111.111السيد صابر عبدالعال العزب منصوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ارع الدسولى الغرابلى من سكه طنطا بملن/صابر عبدالعال منصورهعن مكتب مماوالت عامه وتوريدات ، بجهة : زفتى ش

 151121برلم  21111113، ليد فى  51111.111احمد انور عبدالصادق سعد الجيزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الجمهوريه ملن مجدى موسى اسماعيل مسلم -عن مطعم ، بجهة : زفتى 

عن  151115برلم  21111112، ليد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جمال محسن عبدالرحمن حسين  -  13

 مخبز بلدى حر ، بجهة : شبشير الحصه بملن/ محسن عبدالرحمن فرج ابو حسين

 151125برلم  21111112، ليد فى  11111.111دمحم عبدالرحيم عبدالرازق ابراهيم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 وميتال ، بجهة : شارع ابن الفارض تماطع مصطفى كامل بملن/ عبدالرحيم عبدالرازق ابراهيم رزقعن معرض ال

عن مصنع  131131برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم اسماعيل دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 نشاطه بيع حلوياتحلوى من عجين ، بجهة : فرانشو بملن/ اسماعيل دمحم اسماعيل الخولى و

عن مصنع  131131برلم  21111113، ليد فى  11111.111دمحم اسماعيل دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 حلوى من عجين ، بجهة : لرانشو ملن/ اسماعيل دمحم اسماعيل الخولى

عن لطع غيار  151131برلم  21111113 ، ليد فى 12111.111دمحم مصطفى يالوت دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سيارات مستعمله ، بجهة : حاره عبدالجواد حسن من رزق هللا بملن/ دمحم ابراهيم حسن

عن مكتب  151145برلم  21111114، ليد فى  51111.111احمد حامد ابراهيم كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 راهيم عبدالمجيد كسابمماوالت عامه ، بجهة : سالمون بملن حامد اب

عن  151151برلم  21111114، ليد فى  11111.111فاطمه صالح الدين دمحم المسلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ثالجه بطاطس ، بجهة : مشال بملن/ فاطمه صالح الدين دمحم المسلمانى

عن  151162برلم  21111114، ليد فى  11111.111راويه عبدالعظيم السعيد سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حضانه ، بجهة : كفر كال الباب بملن/ عادل حافظ حماد سالم

عن تصنيع نشاره  151151برلم  21111111، ليد فى  21111.111عصام دمحم شبل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ديد بملن/ سحر احمد بديع مرشدىشارع عمارات عبدالحكم جميل سكه صنا 6خشب ، بجهة : طنطا 

عن مصنع  151114برلم  21111115، ليد فى  51111.111مياده جمال السيد دمحم خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كرتون ، بجهة : اخناواى بملن/ دمحم احمد على الشطالوى

عن مزرعه  151245برلم  21111121ليد فى ،  111111.111دمحم دمحم عطيه شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 مواشى ، بجهة : حنون بملن الطالب ) دمحم دمحم عطيه شحاته (

عن تعبئه  151262برلم  21111125، ليد فى  11111.111اسالم عبدالخالك طاهر بدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ن تامر عبدالخالك طاهر بدرانمواد غذائيه ، بجهة : حصه شبشير بجوار المعهد الدينى بمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مطعم ،  13661برلم  21111125، ليد فى  12111.111سامى عبدالمنعم السيد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 بجهة : طنطا شارع حسن حسيب بملن/ خالد فوده محمود ايوب

عن مطعم ،  13661برلم  21111125، ليد فى  12111.111سامى عبدالمنعم السيد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 1156/5/1بجهة : شارع دمحم فريد مع شارع صدلى بملن/ سامى دمحم مملد ونشاطه معرض تاجير سيارات افتتح فى 

عن ورشه لحام  151254برلم  21111126، ليد فى  5111.111رهام حسن السيد وهب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : ميت حبيش المبليه بملن/ سمير يونس يحى مرعى صمر وحداده ،

عن مزرعه  151211برلم  21111121، ليد فى  111111.111ايمن زكى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مواشى ، بجهة : كفر اخشا بملن صبحيه عبدالرازق عبدالجواد العربى

عن  151311برلم  21111121، ليد فى  511111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالوهاب محمود احمد النبراوى  ،  -  51

 مزرعه دواجن ، بجهة : السنطه البلد بملن صاحب الشان

عن تجاره  151131برلم  21111113، ليد فى  51111.111دمحم احمد احمد سليمان االكرت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الحدايد ، بجهة : كفور بلشاى بملن احمد احمد سليمان االكرت

 151165برلم  21111115، ليد فى  11111.111اسالم مصطفى عبدالغنى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن تجاره لعب اطفال ، بجهة : الدلجمون بملن مصطفى عبدالغنى دمحم عبدالعال

عن  151151برلم  21111116، ليد فى  111111.111رشا السيد عبدالممصود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 فياضمزرعه مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ حسن عبدالفتاح مصطفى 

عن  151111برلم  21111111، ليد فى  51111.111نسرين ماهر موسى برسوم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش سكه تال وهبه البوشى بملن مالن ميخائيل سالمه 1تجاره اكسسوار محمول ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  151113برلم  21111111، ليد فى  1111.111السيد عبدالعزيز حسن العجيزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مكرر شارع بطرس بملن/سلوى عبدالعليم حسن الشيخ 61حلويات ، بجهة : 

عن مخبز عيش  151155برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم سالمه حامد جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ى ابوطالبافرنجى ، بجهة : المرشيه بملن وليد جابر دمحم

 151216برلم  21111111، ليد فى  111111.111كريمان مصطفى عبدالسالم دمحم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 شارع عرابى بملن جمعه عبدالنبى العرالى 5عن تجاره فواكه وخضروات ، بجهة : كفر الزيات 

عن  151221برلم  21111121، ليد فى  11111.111،   ام احمد مختار ابراهيم السوسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  11

 ورشه تشغيل اخشاب ، بجهة : تفهنا العزب بملن السيد احمد احمد ادم

عن  151255برلم  21111124، ليد فى  5111.111راويه حسن عبدالممصود الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 داير السيد البدوى بملن/ عبداللطيف احمد مسعود شارع 34تجاره احذيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن بيع نشاره  151266برلم  21111125، ليد فى  11111.111احمد محمود احمد مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 خشب ، بجهة : برما بملن احمد فتوح لطب البحيرى

عن توريدات  151211برلم  21111126، ليد فى  15111.111نيفين سعيد بغدادى يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع الشيخ صالح بملن/ فيوليت فخرى جرجس111عموميه ، بجهة : كفرالزيات 

عن مكتب  151211برلم  21111126، ليد فى  51111.111دمحم على سعد على الفاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 يوليو بجوار كوبرى البسيونى بملن ايمن دمحم كيالنى 23تجاريه ، بجهة : بسيون ش  مماوالت عامه وتوريدات عامه وتوكيالت

عن  151316برلم  21111121، ليد فى  5111.111مجدى دمحم عبدالحليم مرسى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مصطفى احمد مصطفىالجالء ملن فاطمه  25حمدى مصطفى من ش  -تجاره مستلزمات طبيه ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151111برلم  21111113، ليد فى  51111.111مصطفى دمحم محمود اسماعيل عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مكتب مماوالت ، بجهة : بسيون ش المدارس بملن ابراهيم دمحم محمود اسماعيل عيد

عن مكتبه ، بجهة :  151155برلم  21111114فى  ، ليد 11111.111مكتبه مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 السنطه ش الجمهوريه ملن ابراهيم سعد ابراهيم حموده

عن بماله ، بجهة :  151141برلم  21111113، ليد فى  11111.111نورا دمحم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 -لليب ابيار ملن السيد ابراهيم السيد المدبولى 

عن بيع  151151برلم  21111114، ليد فى  21111.111اطمه حمدان فؤاد عبدالعزيز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ف -  116

 اجهزه الكترونيه ماعدا الكمبيوتر ، بجهة : ميت الليث بملن/ حمدان فؤاد عبدالعزيز اسماعيل

برلم  21111115، ليد فى  111111.111هانى رمضان رمضان شحاته السحيتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع حسن رضوان بملن/حسن عبدالرحمن عليان دمحم 15عن تجاره محمول واكسسوارات ، بجهة :  151163

 151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111عبدالوهاب عبدالحميد عبدالحميد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 براملس ملن/ عبدالحميد عبدالحميد راغبعن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : ش

عن  151114برلم  21111111، ليد فى  3111.111الهامى دمحم كمال عطيه عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 معرض حلويات ، بجهة : طنطا شارع النادى ناحيه شارع شهاب بجوار طنطا سكان بملن/احمد محمود احمد خطاب

عن مكتب رحالت داخليه  151131برلم  21111113، ليد فى  5111.111الت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء للرح -  111

 ، بجهة : تلبنت ليصر بملن/ ام هاشم سعد العمله

عن  151131برلم  21111113، ليد فى  5111.111عصام عبدالنبى السيد مرسى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ت والشروبات ، بجهة : شارع االشرف مع الحلو بملن/ ورثه شريف خالد المغاورىتمديم الماكوال

عن  151146برلم  21111114، ليد فى  1111.111حسن حلمى اسماعيل حسن الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مطعم فول وطعميه ، بجهة : دهتوره بملن/ اسماعيل حسن الجندى

عن مكتب  151151برلم  21111111، ليد فى  11111.111وزهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  يوسف دمحم دمحم اب -  113

 رحالت داخليه ، بجهة : شبشير الحصه بملن/ دمحم دمحم دمحم ابوزهره

عن مزرعه  151211برلم  21111115، ليد فى  55111.111ايمن محمود دمحم العماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : كفر نواى بملن/ نجوى زكى على ابوزهره مواشى ،

عن مكتب  151221برلم  21111121، ليد فى  51111.111احمد دمحم عبدالنبى الليثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مماوالت ، بجهة : كفر حشاد ملن عصام دمحم عبدالنبى يوسف الليثى

عن  151231برلم  21111121، ليد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،  السيد عبدالعزيز السيد الخولى  ، تاجر  -  116

 تجاره ادوات صحيه ، بجهة : سبطاس مركز طنطا ملن احمد عبدالعزيز السيد الخولى

 151313برلم  21111121، ليد فى  151111.111عبدالمنصف يوسف عبدالمادر خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : كفر كال الباب بملن يوسف عبدالمادر خليفه عن مزرعه مواشى ،

عن  151321برلم  21111125، ليد فى  111111.111سمير ابراهيم اسماعيل ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن/اشرف ابراهيم اسماعيل ابراهيم

عن  151121برلم  21111113، ليد فى  15111.111عبدالجيد عبدالستار عبدالجيد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شبراملس ملن/سليمان عبدالغنى دمحم عبيد

عن تجاره  151124برلم  21111113، ليد فى  51111.111دمحم مصطفى دمحم االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 كوبرى العشره ملن عاطف حسن عيد االشمونى -ش السيد الرخ  5ادوات كهربائيه ، بجهة : زفتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  151131برلم  21111113، ليد فى  5111.111رسميه عبدالمادر زكى زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ب بملن/فاروق زكى زايد حمدوشارع سيد لط 12رحالت داخليه ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  151113برلم  21111116، ليد فى  5111.111ربيع خيرى ابراهيم بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 خراطه ، بجهة : شنره البحريه بملن باتعه جمعه عبدالهادى عمار

عن تجاره  151155برلم  21111111يد فى ، ل 12111.111خالد محمود المرسى عصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لطع غيار سيارات ، بجهة : شبراملس بملن بهيه ابوريه عصر

عن تشكيل  132116برلم  21111111، ليد فى  11111.111محمود ابراهيم دمحم االحمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 معادن ، بجهة : كفر ديما ملن/عادل عبدالحليم على السنطى

عن تشكيل  132116برلم  21111111، ليد فى  11111.111محمود ابراهيم دمحم االحمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

تابع لرلم  2111/12/5معادن ، بجهة : كفر ديما ملن/صبحيه صبحى مبرون الستغالله تجاره اخشاب ومماوالت عامه افتتح 

132116 

 151115برلم  21111112، ليد فى  11111.111ده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالرحمن عبدالمعز عامر لي -  126

 عن تجاره اطارات كاوتش ، بجهة : ابيج ملن حسانين فتحى عبدالشافى فياض

عن مكتب  151116برلم  21111112، ليد فى  5111.111شاكر شاكر حامد لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 : كفر عصام شارع بسيونى العربى بملن/ جمال مصطفى الجندى رحالت داخليه ، بجهة

 151121برلم  21111112، ليد فى  51111.111حسام طه السيد امين رضوان الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 شارع الصهرجتى بملن/ طه السيد امين رضوان 24عن مكتب مماوالت حكوميه ، بجهة : طنطا 

عن بيع  151121برلم  21111113، ليد فى  111111.111هيم عبدالرازق عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابرا -  121

 لطع غيار جرارات والمعدات الزراعيه ، بجهة : لصر بغداد بملن/ نشات فتحى عبدالحليم عماره

عن بماله ،  151144برلم  21111113فى ، ليد  11111.111نجوى ابراهيم دمحم دمحم وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : شبراتنا بملن/ دمحم مظهر عبدالسالم ابراهيم

عن تجاره  151141برلم  21111114، ليد فى  15111.111يحى سعيد دمحم على يحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 وانتاج البذور والتماوى ، بجهة : كفر النصاريه بملن جمال محمود عوض يحى

عن  151165برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم سمير متولى السيد البسيونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش البهوتى بملن سمير متولى السيد البسيونى 5تجاره اخشاب ، بجهة : زفتى 

عن مكتب رحالت  151211برلم  21111115، ليد فى  5111.111ايمان دمحم احمد مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 داخليه ، بجهة : شوبر ملن/ ابراهيم على ابراهيم ياسين

عن  151115برلم  21111115، ليد فى  11111.111هشام على اسماعيل على عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 سمكتب رحالت داخليه ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن حبيب يونان حبيب جرج

عن ورشه  151213برلم  21111111، ليد فى  11111.111رباب سعيد حسن الدهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

حداده سيارات وتشغيل معادن ، بجهة : طنطا المرشحه الكورنيش بملن ورثه عبدالمنعم حافظ المطاهر مسعد وعبدالهادى ودمحم 

 عبدالمنعم حافظ

عن مكتب  151225برلم  21111121، ليد فى  5111.111مل ابوهالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء ابواليزيد كا -  136

 شارع بسيونى العربى مدخل كفر عصام من طريك شوبر بملن/حسن شحاته ابواليزيد المصرى 3رحالت ، بجهة : 

عن لطع غيار  151211برلم  21111125، ليد فى  51111.111محمود احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 واكسسوار السيارات ، بجهة : كفور بلشاى ملن/ دمحم احمد دمحم سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151215برلم  21111121، ليد فى  25111.111صبحى ابراهيم احمد الكفورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 راضى ورشه نجاره ، بجهة : بسيون ش سكه الوسط بملن حسن فتح هللا سليمان

عن مغسله  151312برلم  21111121، ليد فى  31111.111زياد دمحم على نجيب حيان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شارع دمحم فريد تماطع توت عنخ امون بملن ابراهيم محمود مصطفى الكومى 52سيارات ، بجهة : طنطا 

 151323برلم  21111125، ليد فى  111111.111رأس ماله ،  عبدالفتاح محمود عبدالحميد الكاشف  ، تاجر فرد ،  -  141

 عن مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : حصه اكوه بملن/ ربيع عبدالفتاح عبدالتواب ابوراضيه

عن  151125برلم  21111113، ليد فى  111111.111يسرى عبدالمنصف فرج الصياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 السنطه البلد ملن نبيه سعد دمحم عمر الصيادمزرعه مواشى ، بجهة : 

 151131برلم  21111113، ليد فى  1111.111نجالء صالح احمد عبدالمعطى درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 شارع الشهيد فكرى عبدالعظيم بملن/ عبدالحميد احمد عبدالحميد ندا 45عن بماله ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  151141برلم  21111114، ليد فى  45111.111بسيونى بسيونى الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مسعود  -  143

 خلط وتعبئه بويات على البارد ، بجهة : الفرستك بملن/دمحم اسماعيل سالمه

عن  151111برلم  21111115، ليد فى  511111.111احمد عبدالمنعم ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

شارع مسجد العشرى  1وتوريد كماليات السيارات ، بجهة : طنطا  11والمجموعه  6من المجموعه  36االستيراد فيما عدا الفمره 

 بملن/ سحر عبدالمنعم ابراهيم دمحم

ار عن منش 151151برلم  21111111، ليد فى  611.111عبدالحكيم عبدالحميد شريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 خشب ، بجهة : فرسيس بملن/حمدى عبدالحكيم عبدالحميد شريف

عن  151152برلم  21111116، ليد فى  111111.111زينب عبدالعزيز دمحم مسوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه ملن/ دمحم عبدالعزيز دمحم مسوده

عن  151114برلم  21111112، ليد فى  11111.111غنى شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محسن كامل عبدال -  141

 مصنع بسكويت ، بجهة : بسيون شارع عمر زعفان بملن/ دمحم صالح مرسى عبيد

عن  151125برلم  21111112، ليد فى  5111.111دمحم سعيد عبدالرازق عوض متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مكطتب رحالت داخليه ، بجهة : تطاى بملن/ سعيد عبدالرازق عوض متولى

 151143برلم  21111113، ليد فى  5111.111ابراهيم مجدى ابراهيم حامد الشرشابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عن ورشه الوميتال ، بجهة : نواج ملن/ دمحم احمد دمحم المنسى

عن بيع كرتون  151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111دمحم نجاح دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ورق ، بجهة : شنراق بملن/ عمرو ابراهيم دمحم حسين على

عن  151113برلم  21111115، ليد فى  51111.111حى دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محى الدين صب -  151

 مزرعه مواشى ، بجهة : برما بملن دمحم صبحى دمحم الجزار

 151211برلم  21111111، ليد فى  51111.111عبدالفتاح ابراهيم محمود حسن حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 شارع الخان درب الهياكله بملن/مصطفى السيد رمضان السيد 15اعه المالبس الجاهزه ، بجهة : طنطا عن تجاره وصن

عن تجاره  151214برلم  21111111، ليد فى  25111.111دمحم احمد بدوى جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 الحما بملن احمد بدوى بدوى جاب هللا مستحضرات تجميل وتصنيعها لدى الغير ماعدا االدويه ، بجهة : كفر

عن  151235برلم  21111121، ليد فى  111111.111عصام عبدالموجود عطيه زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مواشى حالبه ، بجهة : اكوه الحصه بملن اسماعيل عبدهللا اسماعيل زلزوق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن صيدليه  151235برلم  21111121، ليد فى  12111.111أس ماله ،  صيدليه د/ ايمان ايمن السيد  ، تاجر فرد ، ر -  155

 ، بجهة : طنطا شارع المحله الكبرى بجوار لسم ثان بملن/ ايمن السيد عبدهللا يوسف

معرض ماضى لتجاره السيارات والتروسيكالت ذو ثالث عجالت والتون تون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

عن تجاره السيارات والتروسيكالت ذو ثالث عجالت والتون تون ، بجهة  151253برلم  21111124، ليد فى  111111.111

 : بسيون ترعه السالمونى بملن عبدالفتاح عثمان شتا

عن بماله ، بجهة : تفهنا  151255برلم  21111126، ليد فى  5111.111بماله ايه الضمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 يل دمحم مرسى الضمرالعزب بملن خل

عن مزرعه  151324برلم  21111125، ليد فى  111111.111وليد دمحم دمحم دمحم الملينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 مواشى حالبه ، بجهة : مشله بملن/ امال صابر دمحم الملينى

عن  151142برلم  21111113، ليد فى  12111.111الوكيل لتجاره المعدات الثميله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 تجاره معدات ثميله ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/احمد صالح عبدالمجيد الجمال

عن  151115برلم  21111111، ليد فى  21111.111يوسف عبدالحميد يوسف شمس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 راد مع مصطفى كامل بملن/ نجاه عبدالرحمن دمحم نسبمشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : طنطا شارع احمد م

عن مطعم  151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111الرفاعى دمحم عبدالعال شورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 المادر فرجتجهيز وتحضير وبيع الماكوالت )فول وطعيمه(ومياه غازيه ، بجهة : طنطا ش توت عنخ امون بملن ماجده دمحم عبد

عن ورشه  151135برلم  21111113، ليد فى  5111.111عمرو عبدالحميد احمد الزينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 كهربائى سيارات ، بجهة : طنطا شارع رياض من شارع عنتر بن شداد بملن/ دمحم عرفه عويس

عن  151161برلم  21111114، ليد فى  11111.111ه ،  سعد السيد ابراهيم مصطفى كريم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  163

 مصنع تغليف بالستين ، بجهة : طنطا شارع الكورنيش امتداد الشهيد مصطفى ابوزهره بملن/عبدالوهاب سعد عبدالوهاب محمود

 151161برلم  21111111، ليد فى  111111.111منى موسى بهنسى عبدالعزيز خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : حصه اكوه حدود مشله بملن موسى بهنسى عبدالعزيز خلف

عن مكتب  151116برلم  21111111، ليد فى  5111.111اسالم دمحم محمود موسى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 المادر فرجرحالت داخليه ، بجهة : طنطا شارع شولى مع مصطفى كامل بملن/ ممدوح دمحم عبد

عن  151111برلم  21111115، ليد فى  12111.111المعتصم باهلل لمطع غيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 شارع ابن الفارض بملن/ فؤاد رمضان العزيزى 41بيع لطع غيار واكسسوار سيارات ، بجهة : 

عن بيع دواجن  151216برلم  21111111، ليد فى  5111.111  عادل سند السيد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  161

 شارع الحكمه بملن/السيد حسين اسماعيل بركات 45، بجهة : 

عن  151222برلم  21111121، ليد فى  511.111خضره عبدالفتاح مصطفى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ويشصالون حالله ، بجهة : نواج بملن خالد الخضرى در

عن  151224برلم  21111121، ليد فى  21111.111دمحم عبدالحميد عبدالحليم الورورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 تجاره وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : نفيا ملن/ محمود السيد محمود لرشم

عن  151231برلم  21111121يد فى ، ل 211111.111غاده ابراهيم الصاوى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مصنع طوب ، بجهة : كفرالنصاريه بملن احمد لبيب عبدالموى حماد

عن  151241برلم  21111121، ليد فى  25111.111احمد عادل يوسف ابراهيم سنجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن/ حسنى مغاورى احمد البربرىتجاره اكسسوار حريمى ، بجهة : زفتى الشهيد وليد ابوبكر الجمهوريه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بيع  151241برلم  21111124، ليد فى  51111.111احمد صبحى عليوه دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش الجمهوريه بملن ايمان دمحم احمد الساعى 15برفانات وعطور ، بجهة : السنطه 

عن مكتب  151241برلم  21111124، ليد فى  5111.111ماله ،   فاطمه ابراهيم ابراهيم باظه  ، تاجر فرد ، رأس -  113

 كفر سليمان بملن/صبحى اسماعيل ابراهيم باظه-رحالت داخليه ، بجهة : عزبه الشريف 

عن تجاره  151251برلم  21111126، ليد فى  11111.111دمحم المدثر دمحم جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : الطريك المديم برما بملن/ ابراهيم السعيد شمس الدين ماريهحدايد وبويات ، 

عن  151215برلم  21111126، ليد فى  111111.111تامر عبدالرحمن دمحم خير الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مزرعه مواشى ، بجهة : عزبه المنشاوى ملن البندارى ابارهيم دمحم سالم

عن مزرعه  151311برلم  21111121، ليد فى  51111.111اللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن خيرى عبد -  116

 مواشى ، بجهة : كفر نصير بملن خيرى عبداللطيف عبدالبر

عن بماله ،  151133برلم  21111113، ليد فى  21111.111مصطفى يوسف دمحم مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : منيه طوخ بملن يوسف دمحم محفوظ مطاوع

ه عن تجار 151141برلم  21111113، ليد فى  11111.111هشام دمحم رفاعى تهامى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 المالبس الجاهزه ، بجهة : كفر الزيات حى ابوساسا شارع جسرها بجوار فرن لطب بملن/ياسر دمحم رضا عبدالحميد دمحم رزق

عن تجاره  151122برلم  21111113، ليد فى  15111.111احمد سليمان عبدالغنى عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شبراملس بملن/ سليمان عبدالغنى دمحم عبيدالخردوات والمالبس بالتجزئه ، بجهة : 

عن  151114برلم  21111116، ليد فى  1111.111تحاسين ابوالفتوح عطيه الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مشتل زهور ونباتات زينه ، بجهة : كفور بلشاى بملن دمحم عبدالصمد عموشى

عن توريدات  151116برلم  21111111، ليد فى  11111.111ماله ،  مى عادل جوده شيحه  ، تاجر فرد ، رأس  -  151

 عموميه ، بجهة : كفر نواى بملن/ شريف عبدالعزيز شريف البسيونى

 151111برلم  21111111، ليد فى  11111.111غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لن الطالبه)غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى (عن ثالجه بطاطس ، بجهة : مشال بم

عن ورشه  151122برلم  21111112، ليد فى  21111.111عاصم حسن بسيونى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن/ هند سلطان احمد سلطان

عن  151145برلم  21111114، ليد فى  25111.111ماله ،  محمود صبرى محمود ابوريان  ، تاجر فرد ، رأس  -  154

 مصنع طوب ، بجهة : كفر حشاد بملن/ دمحم اسماعيل دمحم يحيى

عن  151166برلم  21111114، ليد فى  11111.111عمرو عبدالجليل حسن درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ن/ ابراهيم عبدالجليل حسن درويشمحله منوف بمل -ورشه نجاره ، بجهة : داير الناحيه 

عن تجاره  151111برلم  21111111، ليد فى  51111.111الشرلاوى للحدايد والبويات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

الحدايد والبويات ، بجهة : كفرالزيات امتداد شارع الجيش طريك كفور بلشاى بجوار مستشفى دار الشفا الدور االول بملن/ 

 ولى كمال خليل الشرلاوىعبدالم

عن  151114برلم  21111111، ليد فى  111111.111دمحم لطفى حسن دمحم المليجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 معرض لتجاره السيارات ولطع غيار السيارات ، بجهة : كفر مشله بملن/ محروس عبدالعظيم خليفه

 151244برلم  21111121، ليد فى  21111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مبروكه عبدالعظيم عبدالعظيم المالب  ، -  155

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ امال عبدالعظيم عبدالعظيم المالب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 151251برلم  21111124، ليد فى  11111.111دمحم عبدالرحمن عبدالغنى جمال الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

طبيه وتوريدات عموميه ، بجهة : طنطا ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز بملن امنيه لطفى السيد عن متلزمات 

 شهاوى

عن اصالح  151263برلم  21111125، ليد فى  21111.111حميده سيد احمد حسن غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ن سعده السيد الصيادمفاتيح ، بجهة : زفتى ش ابوالخير من ش فلسطين بمل

عن  151213برلم  21111125، ليد فى  51111.111دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع الصفا والمروه الترعه العريضه بملن البدرى السيد حسن الشاطر 1تصنيع احذيه ، بجهة : طنطا 

عن  141151برلم  21111125، ليد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  وليد دمحم صبرى مرسى صالح  ، تاج -  112

 شارع منصور محمود كفره المرشى ملن دمحم صبرى مرسى صالح حسين 42تجاره لطع غيار تكييف سيارات ، بجهة : 

عن  141151برلم  21111125، ليد فى  11111.111وليد دمحم صبرى مرسى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

امتداد حسن طه ملن/ السيد السيد دمحم الديب ونشاطه ورشه كهربائى سيارات  111تجاره لطع غيار تكييف سيارات ، بجهة : طنطا 

 2116/1/1افتتح فى 

عن  151214برلم  21111126، ليد فى  111111.111دمحم فتحى عبدالجواد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش ابن مالن بملن زكيه متولى مصطفى ابوالعز -برج النور -ه ادوات مكتبيه ومدرسيه ، بجهة : طنطا مكتبه وتجار

عن  151311برلم  21111121، ليد فى  25111.111فاطمه غازى نعيم غازى الغر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 يس ومحمود ومنى وساره اسامه خربشتجاره ادوات صحيه ولوازمها ، بجهة : مشال بملن ليلى دمحم زكى السا

عن  151315برلم  21111121، ليد فى  12111.111سعد عبدهللا عبدهللا المرسى بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 شارع كفر عصام بملن دمحم نبيل محمود 4تجاره تبريد وتكييف ، بجهة : طنطا

عن بماله ،  151123برلم  21111113، ليد فى  15111.111ماله ،   نعيمه حامد الجبالى خطاب  ، تاجر فرد ، رأس -  111

 بجهة : شبرا النمله بملن عادل عبدالعليم غنيم دمحم الشرلاوى

عن بماله ، بجهة :  151152برلم  21111114، ليد فى  1111.111ايه غباشى دمحم عطاهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 دهللا ابولطاريهشونى بملن/زينه عبدالغنى عب

عن تجاره  151134برلم  21111113، ليد فى  11111.111الجعار لالدوات الكهربائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 العجيزى ملن دمحم لمر دمحم الجعار -ش احمد البندارى  15عمار رلم  -ادوات كهربائيه ، بجهة : طنطا 

عن تصدير  151153برلم  21111114، ليد فى  25111.111جر فرد ، رأس ماله ،  فايز دمحم عبدالشفيع خليفه  ، تا -  211

 فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن ، بجهة : بنوفر ملن/ اكرامى دمحم احمد ابوعصا

 151112برلم  21111116، ليد فى  11111.111على صالح عبدالحميد ابراهيم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن تجاره مستحضرات تجميل فيما عدا االدويه ، بجهة : كفر الجنيدى بملن عاطف مبرون عدالن مبرون

عن  151115برلم  21111111، ليد فى  5111.111احمد فؤاد ابواليزيد ابوالعزم الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن صاحب الشان 32اصليه بحوض الشابوره رلم  131الدور االول علوى المطعه رلم -مماوالت ، بجهة : طنطا

عن تجهيز  151124برلم  21111112، ليد فى  25111.111رضا دمحم عطا احمد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 شارع السيد عبداللطيف بملن/ السيد دمحم عبدالحميد عماره 132وبيع كشرى ، بجهة : 

عن مكتب  151123برلم  21111112، ليد فى  5111.111بينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسن سعد حسن الش -  214

 رحالت داخليه ، بجهة : شوبر بملن/ حسن سعد حسن الشبينى

عن  151134برلم  21111113، ليد فى  251111.111كاظم كمال الدين بكر البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ، بجهة : ميت الليث بملن/ كريم كمال الدين بكر البرعى مماوالت عامه وتوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151141برلم  21111114، ليد فى  511111.111خالد جابر عبدالحميد دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين ، بجهة : زفتى شارع مدرسه  6من المجموعه  36والفمره  11االستيراد فيما عدا المجموعه 

 كشن بملن جابر عبدالحميد دمحم جاد

عن مكتب  151153برلم  21111114، ليد فى  12111.111مى فتحى محمود حنوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 أ ش دمحم سلطان بملن دمحم اسماعيل ابراهيم بيه 11رحالت داخليه ، بجهة : طنطا 

برلم  21111111ليد فى ،  12111.111عصام احمد عبدالسميع احمد مسعود حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عن بيع منظفات ، بجهة : ميت الليث بملن/احمد عبدالسميع احمد مسعود 151211

عن بماله ،  151215برلم  21111111، ليد فى  5111.111السيد السيد ابراهيم جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : كفر الحما ملن خديجه فتحى محمود الزيات

عن تجاره لطع  151225برلم  21111121، ليد فى  21111.111دمحم دمحم عبدهللا عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 غيار سيارات ، بجهة : شبرا اليمن بملن/ حمدان منير السباعى ابويوسف

برلم  21111121، ليد فى  511111.111ابراهيم ممدوح زكى خير الدين مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

والتصديّر ،  6من المجموعه  36والفمره  11عن مكتب مماوالت عامه واعمال محاجر واستيراد فيما عدا المجموعه  151231

 بجهة : زفتى ش الجيش  كوبرى العشره ملن ممدوح زكى خير الدين مصطفى

عن مكتب  151251برلم  21111124، ليد فى  51111.111مكتب عثمان للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مماوالت ، بجهة : كفر سليمان بملن فاطمه عبداللطيف حسن شتات

عن مكتب  151261برلم  21111124، ليد فى  151111.111العزب صالح دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 احمداسالن وكبالت وادوات كهرباء ، بجهة : فرسيس بملن/ حنان دمحم الشحات 

عن ثالجه  151311برلم  21111121، ليد فى  51111.111احمد حجاج احمد جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 فواكه ، بجهة : سنباط بملن حجاج احمد جابر

عن مكتب رحالت  151315برلم  21111121، ليد فى  5111.111هيام شناوه بهلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ه ، بجهة : لسطا بملن دمحم عاصم ابراهيم عبدهللاداخلب

عن  151322برلم  21111125، ليد فى  111111.111ناديه حسين حسين ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : حصه اكوه بملن/محروس دمحم حسين سليمان ابوالخير

عن  151151برلم  21111111، ليد فى  111111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود منير محمود الملينى  ، -  211

 مزرعه مواشى ، بجهة : مشله بملن/منير محمود ابوالفتح الملينى

عن  151121برلم  21111112، ليد فى  151111.111مؤسسه غنيم لتجاره الكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 تعمل ، بجهة : كفر ميت الحارون بملن/ دمحم عبدالمعطى رزق غنيمتجاره الكاوتش الجديد والمس

عن  151133برلم  21111113، ليد فى  21111.111هاله سليمان عبدالوهاب جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مماوالت عموميه متكامله ، بجهة : الدلجمون بملن عبدالعزيز ابراهيم على خلف

عن مكتبه ، بجهة :  151141برلم  21111113، ليد فى  511.111 الحدق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال متولى دمحم -  221

 اخناواى بملن محمود دمحم محمود الخولى

عن مزرعه  151151برلم  21111114، ليد فى  51111.111دمحم سمير لطفى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ملن سمير لطفى دمحم لاسممواشى ، بجهة : تلبنت ليصر ب

عن  151156برلم  21111111، ليد فى  1111.111صيدليه د/عبدالسالم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 االستاد بملن الطالب)عبدالسالم مصطفى محمود الطباخ (-االبراهيميه  -ش الثناء 1 -صيدليه ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مزرعه  151155برلم  21111111، ليد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،  رضا دمحم على عزام  ، تاجر  -  223

 مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن/ وائل دمحم على عزام

عن تجاره  151212برلم  21111115، ليد فى  11111.111طه محى السيد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ة : السنطه ش الجمهوريه بملن اسامه سعد بكرمستحضرات تجميل فيما عدا االدويه ، بجه

 151211برلم  21111121، ليد فى  111111.111معرض شاهين للمراتب والمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 عن مراتب ومفروشات ، بجهة : كفر الصارم مدخل ميت الرخا بملن عبدالرازق طه على الروينى

عن  151252برلم  21111124، ليد فى  51111.111راهيم ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منيره دمحم ابوزيد اب -  226
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 احمد الجوهرى

برلم  21111125، ليد فى  111111.111زاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صباح دمحم الشحات عبدالحميد الجي -  253

 عن مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : حصه اكوه بملن سمير عبدالرحمن عبدالرحمن سليمان 151325

عن تجاره  151115برلم  21111113، ليد فى  21111.111دمحم سعيد سليمان االلرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مكرر ش الفاتح بملن دمحم احمد حامد سويدان 4خشاب ، بجهة : طنطا اال

عن بيع  151141برلم  21111114، ليد فى  2111.111ابراهيم احمد ابراهيم الحكيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 مراتب ، بجهة : دفره بملن ايهاب عاطف بسطامى المليجى

عن تاجير  151145برلم  21111114، ليد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  غريب دمحم حمزه عمرو  ، تاجر  -  256

 يوليو بملن اسماعيل بدر حسن الماضى 23سيارات ومماوالت وتوريدات عامه ، بجهة : بسيون الديب من ش 

عن تجاره  151111برلم  21111111، ليد فى  5111.111دمحم سمير عبدالغفار الحجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن ، بجهة : تفهنا  6من المجموعه  36والفمره  11االستيراد فيما عدا المجموعه 

 العزب بملن احمد عيطه شادى عيطه

عن بيع  151152برلم  21111111، ليد فى  5111.111هبه درويش عبدالفتاح درويش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261
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 عن مكتب توريدات ادوات كهربائيه ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/ عبدالمنعم دمحم سيد احمد النويهى 151136
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 يوليو ملن عبدالرحمن يوسف بدر 23ش النجار من ش  -حالله ، بجهة : بسيون صالون 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 تجاره عطور ومستحضرات تجميل ، بجهة : شبرا اليمن ملن/ حسنيه عبدالرؤف عبدالممصود الخولى

عن  151151برلم  21111114، ليد فى  11111.111 سعيد حسن الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد دمحم -  251

 يوليو امام مجلس المدينه بملن/ اشرف دمحم اسماعيل شرف 23حدايد وبويات ، بجهة : بسيون متفرع من 

عن تشكيل  151152برلم  21111114 ، ليد فى 11111.111شيماء سعيد حسين الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251
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 بملن/ خالد دمحم زيدان رمضان تصنيع اكياس بالستين ، بجهة : كفر طرنه

عن  151151برلم  21111111، ليد فى  1111.111صيدليه د / يمنى خيرى نصير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253
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 151215برلم  21111111، ليد فى  511111.111عصام دمحم عبدالحفيظ محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 بجهة : كفر مشله بملن لطفى حسن المليجى عن مكتب تاجير معدات ثميله ،

عن عطاره ،  151211برلم  21111121، ليد فى  12111.111طارق مجدى على العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 بجهة : الرجديه بملن/دمحم المطب دمحم السيد اسماعيل

عن  151234برلم  21111121، ليد فى  11111.111دمحم نبيل على نصر السيد ربيع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مكتب مماوالت توريد عمال ، بجهة : زفتى شارع الجيش المبلى ملن/ نبيل على نصر السيد ربيع

عن  151254برلم  21111124، ليد فى  311111.111عبده ابراهيم عبدالمعبود الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ، بجهة : كفر يعموب بملن/ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم الفمى مكتب مماوالت نمل بضائع

عن مطعم  151311برلم  21111125، ليد فى  1111.111امال كمال دمحم ابوزهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مشويات ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/ دمحم عطيه نجا البهوار

 151215برلم  21111126، ليد فى  5111.111سعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناديه المصلحى محمود حجازى م -  211

 عن صناعه الموبليات من الخشب ، بجهة : كفر الحاج داود بملن سالمه سليمان عبدالسيد عبدالعاطى

 145515لم بر 21111121، ليد فى  51111.111ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن تجاره اطارات سيارات ، بجهة : ابيج ملن دمحم احمد عبداللطيف فياض

 145515برلم  21111121، ليد فى  51111.111ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مكتب مماوالت نملعن تجاره اطارات سيارات ، بجهة : ابيج ملن دمحم احمد عبداللطيف فياض ونشاطه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب  151132برلم  21111113، ليد فى  5111.111عطيه دمحم دمحم فرج عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 رحالت داخليه ، بجهة : كفور بلشاى بملن احمد دمحم دمحم فرج عطيه

عن مكتب رحالت  151161برلم  21111114، ليد فى  11111.111عطا على حداد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 داخليه ، بجهة : خرسيت بملن/على عبدالممصود سعد على

صيدليه عن  151161برلم  21111115، ليد فى  11111.111صيدليه الدكتور/ مينا رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ، بجهة : سنباط ملن/ رزق حنا رزق زيتون

عن متب  151111برلم  21111116، ليد فى  3111.111دمحم احمد ابراهيم الخبيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مستلزمات جراحه عظام ، بجهة : طنطا ش المنشاوى بملن منال محروس دمحم المشطى

عن مزرعه  151151برلم  21111116، ليد فى  111111.111جر فرد ، رأس ماله ،  رشا حلمى دمحم اللبان  ، تا -  211

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر اخشا بملن/ سعيد فتحى دمحم مدكور

عن تجاره  151112برلم  21111111، ليد فى  5111.111عزه دمحم عبدالسميع الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بجهة : شبرا ملس بملن ابراهيم عزت احمد حماد كتان وخامات بالستين ،

عن ورشه  151114برلم  21111111، ليد فى  11111.111اشرف سعد دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رخام ، بجهة : الجميزه بملن حازم سعيد على الكنز

عن تجاره  151111برلم  21111112، ليد فى  15111.111محمود ابراهيم احمد حميد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ادوات منزليه ، بجهة : لليب ابيار ملن/نعمه عبدالحليم عبدالستار العمرى

عن تجاره  151111برلم  21111112، ليد فى  11111.111ناديه على احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 سيجر بجوار لهوه الشاطر بملن/ صالح دمحم دمحم البدرى شارع 11االدوات الصحيه ولوازمها ، بجهة : 

عن مزرعه  151155برلم  21111114، ليد فى  51111.111محمود عاطف السيد مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 مواشى ، بجهة : برما بملن ناديه محمود ابراهيم الشيخ

عن بماله ،  151154برلم  21111111، ليد فى  11111.111له ،  نورا مصطفى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  313

 بجهة : الدلجمون ملن فايزه محمود مطر

برلم  21111115، ليد فى  211111.111مؤسسه مشرف لتصنيع معدات مزارع الدواجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 دهتوره بملن سالمه عبدالجيد عبدالموى-عزبه مشرف  عن تصنيع معدات مزارع الدواجن والمصانع ، بجهة : زفتى 145654

برلم  21111115، ليد فى  211111.111مؤسسه مشرف لتصنيع معدات مزارع الدواجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

تجاره  عن تصنيع معدات مزارع الدواجن والمصانع ، بجهة : كفرالدغايده بملن/ محمود صابر دمحم الدخاخنى ونشاطه 145654

 2111/1/11لوازم مزارع دواجن افتتح فى 

 151214برلم  21111111، ليد فى  111111.111نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 عن مكتب مماوالت عامه وتوريدات مواد بناء ، بجهة : اشناواى بملن/احمد عبدالحميد مصطفى ابوطالب

برلم  21111121، ليد فى  51111.111الموى الدمرداش عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى خالد عبد -  311

 عن مكتب مماوالت نمل ، بجهة : الدلجمون بملن/دمحم ربيع هجرس 151215

عن مركز  151246برلم  21111121، ليد فى  51111.111نورا دمحم على السيد دوبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

تنميه مهارات الطفل ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : زفتى التحرير من شارع البحر بملن/ 

 فؤاد احمد حسنين حله

عن  151265برلم  21111125، ليد فى  111111.111كامل عاطف عبدالحميد خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ر يعموب بملن عاطف عبدالحميد حمدى كامل خليلمماوالت ، بجهة : كف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  151211برلم  21111125، ليد فى  11111.111هند محمود رمضان السيد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مكتب مماوالت تشغيل سيارات وتوريدات رمل وسن ومواد بناء ، بجهة : زفت ش ابوالحسايب بملن فتحيه رمضان محمود حجازى

عن  151211برلم  21111126، ليد فى  111111.111ابراهيم عبدهللا المرسى حراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 مزرعه مواشى ، بجهة : المنشاه الكبرى بملن/ عمر عبدهللا المرسى حراز

عن  151255برلم  21111126 ، ليد فى 511111.111السيد عبده دمحم المتولى العدالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن ، بجهة : ميت  6من المجموعه  36والفمره  11االستيراد فيما عدا المجموعه 

 حبيش المبليه بملن عبدالحميد محمود ابراهيم دمحم

عن بماله ،  151314برلم  21111121، ليد فى  11111.111هاله عزت المتولى المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 سكخ سيجر بملن صالح رجب صالح فتح هللا -ش عادل فوده 1بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  151311برلم  21111125، ليد فى  111111.111السيد احمد السيد دمحم العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 / احمد السيد دمحم العترمزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم ابراهيم وشريكه   شركة  ،  مكتب لتجاره وتوزيع مستحضرات التجميل وتجاره المبيدات والمطهرات وتصنيعهم لدى  -  1

، عن مكتب لتجاره وتوزيع مستحضرات التجميل  151131م برل 21111113،ليدت فى  11111.111الغير  ،رأس مالها   

شارع االشول مع شارع ترعه سناره متفرع من ابن الفارض بملن/  1وتجاره المبيدات والمطهرات وتصنيعهم لدى الغير ، بجهة : 

 دمحم عبدهللا اغا

 11111.111ات العموميه  ،رأس مالها   شركه عالء عبدالحليم محمود عبدالاله وشريكه   شركة  ،  المماوالت والتوريد -  2

شارع كليه الزراعه االستاد  21، عن المماوالت والتوريدات العموميه ، بجهة : طنطا  151211برلم  21111126،ليدت فى 

 بملن/ عبدالجواد انور عبدالجواد الشاعر

 61111.111دمات نمل البريد  ،رأس مالها   احمد الشاعر وشريكه   شركة  ،   خدمات النمل والخدمات اللوجستيه ماعدا خ -  3

، عن خدمات النمل والخدمات اللوجستيه ماعدا خدمات نمل البريد ، بجهة : بنوفر بملن/  151135برلم  21111113،ليدت فى 

 صابرين عطا هللا السيد الشاعر

هشام سعيد جاب هللا البليهى وشركاه   شركة  ،  اعمال المماوالت العامه والتشطيبات واعمال الرخام والتوريدات العموميه   -  4

، عن اعمال المماوالت العامه والتشطيبات واعمال الرخام  151251برلم  21111126،ليدت فى  121111.111،رأس مالها   

 جريج بملن/ وليد دسولى دمحم البليهىوالتوريدات العموميه ، بجهة : ن

شركه ابواليزيد حمدان ابو اليزيد الغسال وشريكه   شركة  ،  تجاره االدويه البشريه ومستحضرات التجميل والمكمالت  -  5

، عن تجاره االدويه البشريه ومستحضرات التجميل  151243برلم  21111121،ليدت فى  31111.111الغذائيه  ،رأس مالها   

 اخر ش سعيد ملن ياسر ورانيا احمد دمحم -المكمالت الغذائيه ، بجهة : طنطا و

وليد وحيد ابراهيم وشريكيه   شركة  ،  تجاره االدويه البيطريه واضافات االعالف وتصنيعها لدى الغير   ،رأس مالها    -  6

اضافات االعالف وتصنيعها لدى الغير ، ، عن تجاره االدويه البيطريه و 151211برلم  21111121،ليدت فى  151111.111

 امتداد ش النادى بملن السعيد السيد حامد جاب هللا -بجهة : الدور االول علوى خلف ش لنديل 

،ليدت فى  21111.111ابراهيم عبدالحليم صادق المزين وشريكه   شركة  ،  الميام باعمال الدعايه واالعالن   ،رأس مالها    -  1

من شارع سالم من شارع النادى بملن/  14شارع  11، عن الميام باعمال الدعايه واالعالن ، بجهة :  151111برلم  21111116

 عالء مصطفى سليمان ابوزيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  21111112،ليدت فى  5111.111حسام السيد حسن الجميزى وشريكه   شركة  ،  مخبز بلدى  ،رأس مالها    -  5

 نشو بملن/ السيد حسن السيد الجميزى، عن مخبز بلدى ، بجهة : لرا 151111

عبدالمجيد صالح عبدالمجيد رحاب وشريكه   شركة  ،  مكتب لتجاره وتوزيع االدويه البشريه واالدويه اليطريه والكيماويات  -  1

 ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصيه والمستلزمات الطبيه والمطهرات والمبيدات الحشريه والمنظفات الصناعيه

واالسمده العضويه واالغذيه الطبيه واالغذيه البيطريه واالغذيه الخاصه واداره المستشفيات والتوكيالت التجاريه والميام باعمال 

التجاره والتوزيع لالدويه وتجاره وتوزيع االالت الطبيه والتعويضيه واجهزه ومستلزمات المعامل وتصنيع كل ماسبك لدى الغير   

، عن مكتب لتجاره وتوزيع االدويه البشريه واالدويه اليطريه  151116برلم  21111115،ليدت فى  21111.111،رأس مالها   

والكيماويات ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصيه والمستلزمات الطبيه والمطهرات والمبيدات الحشريه والمنظفات 

طريه واالغذيه الخاصه واداره المستشفيات والتوكيالت التجاريه والميام الصناعيه واالسمده العضويه واالغذيه الطبيه واالغذيه البي

باعمال التجاره والتوزيع لالدويه وتجاره وتوزيع االالت الطبيه والتعويضيه واجهزه ومستلزمات المعامل وتصنيع كل ماسبك لدى 

 نىالغير ، بجهة : طنطا شارع ابن الميم من شارع االزهر بملن/ خالد الدسولى بسيو

 11111.111ايه عبدالسالم عبدالسالم زلزوق وشركائها   شركة  ،  توزيع اسطوانات معباه بالغاز السائل   ،رأس مالها    -  11

، عن توزيع اسطوانات معباه بالغاز السائل ، بجهة : كفر جعفر شارع ترعه البسيونى  151213برلم  21111126،ليدت فى 

 زلزوق بملن/ عفاف عبدالسالم عبدالسالم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111113ريخ ، وفى تا   142613امينه عبدالمعطى مصطفى محمود رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره نهائيا 55112محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111113، وفى تاريخ    142613امينه عبدالمعطى مصطفى محمود رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 جاره نهائياالعتزاله الت 55112محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    12251وجيده امين عبدالتواب نعيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 للوفاه 55111تم محو الميد برلم 

محو/شطب  تم   21111113، وفى تاريخ    111311سامى دمحم سيد احمد المزين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    135151دمحم عبدالمولى جميل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزاله التجاره 55113تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    131252ر فرد  ،  سبك ليده برلم : حامد بركات حامد الذهبى  ،  تاج   - 6

 العتزاله التجاره 55114تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    144133اسماعيل سعيد عبدالممصود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    141116زكريا متولى حسين عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 العتزاله التجاره 55115تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111113تاريخ ، وفى    111155فرج ابوالفتوح شعبان الحشاش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره نهائيا 55115السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    113243ابراهيم ابراهيم دمحم خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله للوفاه 55116تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تاريخ    13164نبيل عبدالحى دمحم البتانونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 55111تم محو الميد بامر محورلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    121141رمضان حسين توفيك البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    141152دمحم جالل مسعد ابراهيم عبدربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره 55112السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    11151دى عبدالمادر فرج بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مج   - 14

 العتزاله التجاره 55113السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    11411محى عبدالمادر محمود الحفناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 55116السجل  تم محو الميد برلم 

محو/شطب  تم   21111115، وفى تاريخ    14413عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 لوفاه التاجر 55114السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    65566شاكر عبدالمنعم السيد ابوموسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 لوفاه التاجر 55121السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    111142،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   راضى عبدالرحيم السيد عتلم   - 15

 العتزاله التجاره نهائيا 55121السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    115121السيد السيد مصطفى حالوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55111محو الميد برلم  السجل  تم

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تاريخ    141624مايسه عبدهللا دمحم مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزالها التجاره 55115تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تاريخ    113444 صالح دمحم دمحم البدرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :   - 21

 العتزاله التجاره 55111تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    143511دمحم شعبان السيد ابوطالب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 العتزاله التجاره 55115السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    145334جب الغيطانى عبدالنبى شلش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ر   - 23

 العتزاله التجاره 2111/11/6فى  55126السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111116خ ، وفى تاري   126535محمود عبدالواحد عبدالرحمن على حواس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 55131محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    143215ياسمين جمال رشوان سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 العتزالها التجاره 55123السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تاريخ    124441النشار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ناهد امام جاد    - 26

 العتزالها التجاره 55125محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تاريخ    121362انشراح جبر على الزيات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 لوفاه التاجره 55121حو الميد بامر محو رلم تم م

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    141535رجب صبحى رجب ابوهبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 العتزاله التجاره 55134السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    113414برلم :  جمال الدين احمد عبدالعزيز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 21

 العتزاله التجاره 55125السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تاريخ    145652شيماء دمحم دمحم دسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 ارهالعتزاله التج 55124محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111116، وفى تاريخ    11651عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم ابوهالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 55133السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111116تاريخ ، وفى    145363وائل دمحم عبدهللا عبدالحميد فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 العتزاله التجاره 55121السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    135143محمود الحسن على محمود يوسف العزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 33

 5555محو/شطب السجل  تم محوالميد الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111111، وفى تاريخ    51365احمد دمحم عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 العتزاله التجاره 55131محو الميد برلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    135143محمود الحسينى على محمود يوسف العزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 5555و/شطب السجل  تم محوالميد الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير رلم مح

تم محو/شطب السجل  تم    21111111، وفى تاريخ    116235شولى غباشى خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 العتزاله التجاره 55135محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    121565فرد  ،  سبك ليده برلم : رضا الحسانين دمحم فرج الشانى  ،  تاجر    - 31

 العتزاله التجاره نهائيا 55131السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    143513ياسر احمد دمحم دمحم عثمان الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 2111/11/1فى  5521الغاء الفرع بطلب تاشير رلم محو/شطب السجل  تم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    131161عالء الدين ابراهيم حسن شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 55134السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تاريخ    133625يده برلم : دمحم حافظ السيد درويش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 41

 العتزاله التجاره 55135تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تاريخ    142216البنا لالستيراد والتصدير  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 ه التجاره نهائياالعتزال 55145تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    126145شاكر عبدالهادى عبدالرحمن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 العتزاله التجاره نهائيا 55144محو/شطب السجل  تم محو الميدبامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111111، وفى تاريخ    55165رجب ابراهيم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 43

 العتزاله التجاره 55141الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    11556هانم عبدالرحيم احمد المشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزاله التجاره نهائيا 55143السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    113413حسنى بيومى بيومى حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 العتزاله التجاره 55142السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    143143سمر شاكر عبدالممصود ابوالنور  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 46

 العتزالها التجاره 55145محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    121221ر السيد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : رضا عبدالشكو   - 41

 2111/11/11فى  1151السجل  الغاء المحل الرئيسى االخر بموجب طلب تاشير رلم 

م محو/شطب السجل  تم ت   21111111، وفى تاريخ    145113رباب دمحم دمحم الحدق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 العتزالها التجاره 55146محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111112، وفى تاريخ    54514دمحم عطا احمد عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 لوفاه التاجر 55151محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    143114اجر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم فوزى السيد دمحم عبدالرحيم  ،  ت   - 51

 العتزاله التجاره نهائيا 55151السجل  تم محو الميد بامر محورلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    111214رفيك دمحم وجيه عبدالجواد سكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 5133لغاء الفرع بموجب طلب تاشير رلم السجل  تم ا

تم محو/شطب    21111112، وفى تاريخ    141656وائل دمحم ابواليزيد ابو شريف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 العتزاله التجاره نهائيا 55141السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    146131سبك ليده برلم :   دمحم شعبان غنيم العتمى  ،  تاجر فرد  ،   - 53

 العتزاله التجاره 55156تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    112151هناء دمحم عبدالمادر دمحم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 العتزالها التجاره 55154محو رلم  السجل  تم محو الميد بامر

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    145111مى اسماعيل دمحم االلرع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزالها التجاره 55153تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    135111مدحت عبدالعزيز سليم الجعار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 56

 العتزاله التجاره 55155السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111113، وفى تاريخ    121515اسراء مصطفى عبدربه بخيت  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 55151السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تاريخ    141615نسرين دمحم ابراهيم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزاله التجاره 55152تم محو الميد برلم 

لسجل  تم محو/شطب ا   21111114، وفى تاريخ    146132طنش لالدوات المنزليه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 55161تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111114، وفى تاريخ    144151محمود رافت الصاوى البكيمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره 55155السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111114، وفى تاريخ    121536،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : شيماء عبدالحميد زكى عبدالحميد زغلول     - 61

 العتزالها التجاره نهائيا 55151محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21111114، وفى تاريخ    11112الحمامى للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 العتزاله التجاره 55151يد بامر محو رلم محو الم

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    11141فوزيه ابراهيم احمد مطاوع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 العتزاله التجاره 55165السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    146164يده برلم : احمد فوزى مصطفى لطب غنيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 64

 العتزاله التجاره 55164السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    145312دمحم احمد عبدالعزيز ابواليزيد لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 اله التجارهالعتز 55165محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111111، وفى تاريخ    114151وجيه عبدالمنعم دياب السرنجاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 للوفاه 55161محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21111111 ، وفى تاريخ   121115جمعه عبدالستار لطب عبدالعزيز عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره 55161محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    121115ماجده ابراهيم ماهر حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 العتزاله التجاره 55163السجل  تم محو الميد برلم 
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 العتزاله التجاره 55162محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    122615دمحم صالح سند ابراهيم بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55166د برلم السجل  تم محو المي

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تاريخ    114512دمحم محمود توفيك عبيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55114تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    121145محاسن ابراهيم فريد الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    14155احمد عبدالمنعم مرسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره 55112السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111115، وفى تاريخ    121131هيثم كمال السباعى خفاجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 55113السجل  تم محو الميد برلم 

طب السجل  تم محو/ش   21111111، وفى تاريخ    122651الفت حسن دمحم الشكعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره نهائيا 55115تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    146515دمحم حسن جالل حسن سمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    141424تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد فتحى دمحم دمحم شرالى  ،     - 11

 العتزاله التجاره 55115السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    143351ايمن مصطفى عبدالسالم نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    135161دمحم عبدالرحيم عبدالغنى عجيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 55151السجل  تم محو الميد بامر محورلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    143351لم : ايمن مصطفى عبدالسالم نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده بر   - 51

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    121116ايمن خليفه العوضى خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 1111السجل  تم محو الفرع بموجب طلب تاشير رلم

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    114166جده عبدالعال عبدالرازق دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ما   - 52

 العتزاله التجاره نهائيا 55151السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    141411عبدالشهيد صابر ابراهيم داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 العتزاله التجاره 55153السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    135131اشرف فتحى دمحم شكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 العتزاله التجاره 55152تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    12131تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  يحيى عبدالمادر امين البنا  ،    - 55

 العتزاله التجاره نهائيا 55154تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111121، وفى تاريخ    146355احمد رضا احمد عبدالحليم العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 56

 العتزاله التجاره 55111تم محو الميد بامر محو رلم محو/شطب السجل  

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تاريخ    144445دمحم دمحم دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 55151محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    134211بك ليده برلم : مختار على الدسولى عياد  ،  تاجر فرد  ،  س   - 55

 العتزاله التجاره 55156السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111121، وفى تاريخ    115513زيزى الخضرى عبدالرحمن عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزالها التجاره 55151م محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رل

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    142121السيد دمحم السيد شاهين  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55115تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111124، وفى تاريخ    141441رلم : معتمد كامل معتمد سليمان عبدالرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده ب   - 11

 العتزاله التجاره 55116محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    55132ياسر حسن ابرهيم البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 هالعتزاله التجار 55114تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    125251رضا احمد السعيد رباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره نهائيا 515111تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    145513احمد المطب دمحم البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 55115السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    11655امل راضى عبدالحميد عبدالغنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 55112السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    133654مصطفى على ابوزهره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  زكريا   - 16

 العتزاله التجاره 55113السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تاريخ    111165صابر عطيه احمد حراز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55115محو الميد برلم تم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111124، وفى تاريخ    131131ياسر رجب رمضان عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    111441احمد مصطفى عبدالمعز عموش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    126654اشرف فتحى ابراهيم االلفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111125، وفى تاريخ    123115عبدالسالم عبدالسالم دمحم زلزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 للوفاه 55115محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تاريخ    145312ماهر دمحم دمحم الشيمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 العتزاله التجاره 55113تم محو الميد برلم 

حو/شطب تم م   21111125، وفى تاريخ    115362حمديه دمحم بسيونى الطويل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزالها التجاره 55112السجل  تم محو الميد امر محو برلم 

تم    21111126، وفى تاريخ    146141باسم عبدالرؤف ابراهيم العايدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزاله التجاره 55111محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    115155د عبدالكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : فاطمه دمحم فؤا   - 115

 العتزالها التجاره 55115السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    111522عبدالمنعم سليمان على الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 116

 العتزاله التجاره 55116م محو الميد بامر محو رلم السجل  ت

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 2111/11/21فى  1455السجل  الغاء المحل الرئيسى االخر بموجب طلب التاشير رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    111134االلرع  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :  مجدى فتحى ابراهيم   - 115

 العتزاله التجاره 55115السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    14115عادل ابراهيم السيد الشنوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 55111تم محو الميد بامر محو رلم   السجل

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    121111فوزيه عبدالفتاح حامد العسر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزالها التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111126، وفى تاريخ    51164،  سبك ليده برلم :   السيد عباس  مصطفى الجندى  ،  تاجر فرد   - 111

 للوفاه 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    141116دمحم مليجى دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 112

 تجارهالعتزاله ال55116تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    131635نزيه السيد ابوالمكارم العيسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 113

 العتزاله التجاره 55111السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    56351دمحم السيد غريب الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 114

 العتزاله التجاره 55113تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111121، وفى تاريخ    111164على ابراهيم على الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزاله التجاره 55114السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تاريخ    124615جر فرد  ،  سبك ليده برلم : دمحم على دمحم حجازى  ،  تا   - 116

 العتزاله التجاره 55115تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    11153سعيد بيومى دمحم السمالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 111

 العتزاله التجاره 55111لم السجل  تم محو الميد بامر محو ر

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    141536شاديه دمحم عبدالرؤف عشبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 115

 العتزالها التجاره 55121السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21111125، وفى تاريخ    145111برلم :  ابراهيم مصطفى عبدالغنى ابورحمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 111

 العتزاله التجاره نهائيا 55115محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21111125، وفى تاريخ    111421عادل عبدالموى السيد ابوسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 121

 العتزاله التجاره 55111لم السجل  تم محو الميد بامر محو ر

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال   21111113وفي تاريخ ،   134454شعبان عبدالعظيم عبدالرؤف عزب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   51111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   135541هدى ابراهيم عبدالمنعم التمنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   142221دمحم عبدالمحسن الدسولى بدر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   21111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   141144محمود يسن ابوالنجاه لطب منيسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   31111.111ح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب

تم تعديل رأس المال , وصف   21111113وفي تاريخ ،   145141نوال محمود محمود غنيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   12111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111114وفي تاريخ ،   142111حازم احمد دمحم اماره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   133626اسامه نعيم دمحم مصطفى طاحون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   11111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111115وفي تاريخ ،   115311عبيرالسيد دمحم ابوالخير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111116وفي تاريخ ،   11565دمحم فوزى شبل دمحم رضوان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   211111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111116وفي تاريخ ،   111115سيد احمد احمد دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   4111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111116يخ ، وفي تار  144666عبدالحميد سالمه يوسف سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   111162حنان عباس رياض السيد السرنجاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   21111.111ماله ، المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   131414وليد حسن حلمى على يوسف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   141163احمد ابراهيم محمود سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   145651فاروق حسن ابراهيم السيد سليم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   11111.111ليصبح رأس ماله ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال

تم تعديل رأس   21111111وفي تاريخ ،   141611ناصر بسيونى دمحم عبدالمادر ابوبسيونى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   151111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111112وفي تاريخ ،   141451،، سبك ليده برلم دمحم راشد دمحم راشد  تاجر فرد  -  11

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   145315صبحى محمود عبدالمادر حموده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   25111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  وصف التأشير: 

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   121314الحمزاوى لتجاره المواد الغذائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111113وفي تاريخ ،   121314مزاوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم نظمى دمحم الح -  21

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111113وفي تاريخ ،   135642دمحم احمد ابوشعيشع  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   15111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111113وفي تاريخ ،   141515مجدى دمحم زكى فايد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   141514تاجر فرد ،، سبك ليده برلم   دمحم فوزى منصور العادلى -  23

 جنيه   151111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111113وفي تاريخ ،   126641لولو عبدالشهيد حنين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   111111.111شير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،التأ

تم تعديل رأس المال ,   21111113وفي تاريخ ،   141516هاجر محمود سامى دمحم رمضان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   25111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21111114وفي تاريخ ،   151121رضوان الكومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  حسام طه السيد امين -  26

 جنيه   211111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدي  21111114وفي تاريخ ،   145121اسماعيل ابراهيم اسماعيل دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   21111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     21111114وفي تاريخ ،   142511الوميتال سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   11111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111114وفي تاريخ ،   146142حليم عبدالمنعم حسان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم عماد عبدال -  21

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111114وفي تاريخ ،   151115احمد فؤاد ابواليزيد ابوالعزم الشيخ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   111111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   66553اسماعيل دمحم الجوهرى زعير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   25111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111111وفي تاريخ ،   141352هانم احمد دمحم النكالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111115وفي تاريخ ،   146541اشرف عطيه احمد شحاته  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111115وفي تاريخ ،   145525سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   51111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21111115وفي تاريخ ،   145525سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   51111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111111وفي تاريخ ،   141115شبل ربيع شبل عزب الجلداوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

 جنيه   111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111111وفي تاريخ ،   141116سحر احمد دمحم الشنديدى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

  21111121وفي تاريخ ،   141515مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الغذائيه جمله ولطاعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

 جنيه   61111.111بح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص

تم تعديل رأس المال   21111121وفي تاريخ ،   145525سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   45111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   125315، سبك ليده برلم االمير دمحم ابراهيم سالم جادو  تاجر فرد ، -  41

 جنيه   5111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   15621جابر السيد دمحم مبارن  سعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   151111.111عديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   ت

تم تعديل رأس المال , وصف   21111124وفي تاريخ ،   145514جمال عطيه الشحات بلح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111124وفي تاريخ ،   126513د ،، سبك ليده برلم عادل محمود الجبلى امام  تاجر فر -  43

 جنيه   41111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   141511الرفاعى يحى موسى حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

 جنيه   151111.111ديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تع

تم تعديل رأس المال   21111124وفي تاريخ ،   144165عبدالفتاح غريب عبدالفتاح شرف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   511111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111124وفي تاريخ ،   142115اجر فرد ،، سبك ليده برلم مصطفى عادل صبرى السيد  ت -  46

 جنيه   11111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف   21111124وفي تاريخ ،   144152السيد ابراهيم السيد التلب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   151111.111تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ال

تم تعديل رأس المال , وصف   21111124وفي تاريخ ،   136561عفاف اسماعيل دمحم زيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  45

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   121155توق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم درويش السيد درويش مع -  41

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   121155درويش السيد درويش الشناوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111125وفي تاريخ ،   114466دمحم احمد اسماعيل عثمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   1511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111125وفي تاريخ ،   145125 هجرس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم حسن جمال دمحم -  52

 جنيه   131111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

, وصف تم تعديل رأس المال   21111125وفي تاريخ ،   11535السعيد ابراهيم دمحم تمام  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   12111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   125615حنان محمود السيد موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   2111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   145121لمحالوى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد دمحم لطب ا -  55

 جنيه   251111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

مال , تم تعديل رأس ال  21111126وفي تاريخ ،   141611ابوشوشه لالستيراد والتصدير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   141611عماد محمود دمحم ابوشوشه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111126وفي تاريخ ،   151264ؤاد عيد الشافعى حسنين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم ف -  55

 جنيه   25111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , تم ت  21111126وفي تاريخ ،   143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111126وفي تاريخ ،   16551طارق كمال نجيب ابادير  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   21111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   145155احمد دمحم عبداللطيف عطاهللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   46111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111121وفي تاريخ ،   131515تحسين دمحم السيد عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

 جنيه   111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111121وفي تاريخ ،   141155احمد سند احمد الفار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

 جنيه   25111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21111121وفي تاريخ ،   126122على سعيد على بيومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  64

 جنيه   511111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال ,   21111121وفي تاريخ ،   11524ابراهيم شفيك ابراهيم محمود  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   511111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   146234رباب احمد دمحم احمد مبرون  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

 جنيه   51111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   145436طارق سعد ابراهيم دمحم الطور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

 جنيه   211111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21111125وفي تاريخ ،   131241زينب التهامى زكى النميب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

 جنيه   1111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151142الوكيل لتجاره المعدات الثميله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/احمد صالح عبدالمجيد الجمال

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151121جمال دمحم دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتأشير:   ، شنره البحريه بملن/بهاء الدين طلعت المتولى ابوسعد

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151133مصطفى يوسف دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتأشير:   ، منيه طوخ بملن يوسف دمحم محفوظ مطاوع 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  131131 اسماعيل دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  4

الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه لرانشو مركز بسيون ملن اسماعيل دمحم اسماعيل الخولى ونشاطه مصنع حلوى من 

 عجين

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  151136نويهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى عبدالمنعم دمحم سيد احمد ال -  5

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ عبدالمنعم دمحم سيد احمد النويهى

يل العنوان , تم تعد 21111113وفي تاريخ  151121احمد انور عبدالصادق سعد الجيزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 الجمهوريه ملن مجدى موسى اسماعيل مسلم -وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  125113عمرو الدمحمى عرابى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

بملن عمرو الدمحمى دمحم دمحم  31.25المطعه رلم العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى طريك المالحه بحوض الجزيره 

 عرابى وتعديل نشاطه الى تصنيع عبوات بالستين

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151121عبدالجيد عبدالستار عبدالجيد حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 دوصف الـتأشير:   ، شبراملس ملن/سليمان عبدالغنى دمحم عبي

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151115دمحم سعيد سليمان االلرع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 مكرر ش الفاتح بملن دمحم احمد حامد سويدان  4الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111113 وفي تاريخ 151131دمحم احمد احمد سليمان االكرت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن احمد احمد سليمان االكرت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151125انصاف رزق سعد دمحم عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 صطفى وصف الـتأشير:   ، شنره البحريه بملن/ بهاء الدين طلعت المتولى م

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  111565مختار حسين دمحم ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الكورنيش خلف المنشاوى بملن فتحيه دمحم حسين خالد 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151121    جرجس ميخائيل اسعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  13

 الـتأشير:   ، طنطا شارع عبدهللا النجاشى بملن/ عمرو احمد دمحم صدلى دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151111سعيد عبدالكريم عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 سجد وصيف بملن سعيد متولى عبدالرحمن العزبوصف الـتأشير:   ، م

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151134الجعار لالدوات الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 العجيزى ملن دمحم لمر دمحم الجعار -ش احمد البندارى  15عمار رلم  -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151141 عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نورا دمحم دمحم -  16

 -الـتأشير:   ، لليب ابيار ملن السيد ابراهيم السيد المدبولى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  111565مختار حسين دمحم ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

تأشير:   ، تعديل عنوان الفرع الكائن بخرسيت مركز طنطا بملن/دمحم صالح دمحم شوشه بجعله شارع الكورنيش امام المنشاوى الـ

 بملن/وفيه احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  111565مختار حسين دمحم ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

يل العنوان الفرع الكائن بخرسيت مركز طنطا بملن/سونيا على عبدالكريم بجعله شارع الكورنيش خلف المشاوى الـتأشير:   ، تعد

 بملن/فتحيه دمحم حسين خالد

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151126احمد جمال دمحم فتحى لناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 شارع الجيش بنن المطرى بملن/جمال دمحم فتحى سيد لناوى 36مار رلم الـتأشير:   ، طنطا ع

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151122احمد سليمان عبدالغنى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن/ سليمان عبدالغنى دمحم عبيد

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  151131هيم حسن راشد لاطون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سليمان عبدالرحمن ابرا -  21

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن عبدالرحمن ابراهيم حسن 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151125يسرى عبدالمنصف فرج الصياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد ملن نبيه سعد دمحم عمر الصياد

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  151135احمد العرجاوى بدر مصطفى هواش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 , وصف الـتأشير:   ، كفرالحمام بملن/ مصطفى بدر مصطفى هواش

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151135نهى السيد طه محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، شارع سعد الدين بملن/منى ابراهيم احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151124 االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مصطفى دمحم -  25

 كوبرى العشره ملن عاطف حسن عيد االشمونى -ش السيد الرخ  5الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151141هشام دمحم رفاعى تهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 الـتأشير:   ، كفر الزيات حى ابوساسا شارع جسرها بجوار فرن لطب بملن/ياسر دمحم رضا عبدالحميد دمحم رزق

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151143اسماء يوسف عبدالفتاح االعرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 شارع على عفت ياسين من ش السكه الجديده بملن/عادل عبدالحميد احمد الزينى وصف الـتأشير:   ، طنطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  111565مختار حسين دمحم ايوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الكورنيش امام المنشاوى بملن وفيه احمد دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151132عطيه دمحم دمحم فرج عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن احمد دمحم دمحم فرج عطيه 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  151131نجالء صالح احمد عبدالمعطى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 شارع الشهيد فكرى عبدالعظيم بملن/ عبدالحميد احمد عبدالحميد ندا 45العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151111مصطفى دمحم محمود اسماعيل عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 يون ش المدارس بملن ابراهيم دمحم محمود اسماعيل عيد وصف الـتأشير:   ، بس

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  125113عمرو الدمحمى دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 دمحم دمحم عرابىبملن عمرو الدمحمى  31.25الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طريك المالحه بحوض الجزيره المطعه رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151131رسميه عبدالمادر زكى زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 شارع سيد لطب بملن/فاروق زكى زايد حمدو 12الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111113في تاريخ و 151123نعيمه حامد الجبالى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 الـتأشير:   ، شبرا النمله بملن عادل عبدالعليم غنيم دمحم الشرلاوى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151151نهاد محفوظ سليمان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 بملن زكى دمحم دمحم مصطفى وصف الـتأشير:   ، شمرف داير الناحيه 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21111114وفي تاريخ  151155مكتبه مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 السنطه ش الجمهوريه ملن ابراهيم سعد ابراهيم حموده

تم تعديل العنوان , وصف  21111114تاريخ  وفي 151145دبور النتاج عسل النحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الـتأشير:   ، طنطا شارع سعيد بملن الطالب

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151156ابراهيم دمحم احمد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 ف بدريوليو ملن عبدالرحمن يوس 23ش النجار من ش  -الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151152ايه غباشى دمحم عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 الـتأشير:   ، شونى بملن/زينه عبدالغنى عبدهللا ابولطاريه

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151153فايز دمحم عبدالشفيع خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 الـتأشير:   ، بنوفر ملن/ اكرامى دمحم احمد ابوعصا 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  151151مروان للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ، خرسيت ملن/ دمحم على شحاته دمحم

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  151146وره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    السيد صابر عبدالعال العزب منص -  42

 , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع الدسولى الغرابلى من سكه طنطا بملن/صابر عبدالعال منصوره

تعديل العنوان , وصف  تم 21111114وفي تاريخ  151141ابراهيم احمد ابراهيم الحكيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 الـتأشير:   ، دفره بملن ايهاب عاطف بسطامى المليجى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151144ابراهيم عبدالشافى ابوزيد ابوجميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

  مصطفى الخشنشارع رمضان ابوطالب منطمه االستاذ بملن/هيثم دمحم 5وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111114وفي تاريخ  151161عطا على حداد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 ، خرسيت بملن/على عبدالممصود سعد على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  151154عبدالمجيد عبدالمجيد مصطفى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/ عبدالحميد مصطفى شعبان 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151141مسعود بسيونى بسيونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن/دمحم اسماعيل سالمه

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151145حمزه عمرو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     غريب دمحم -  45

 يوليو بملن اسماعيل بدر حسن الماضى  23الـتأشير:   ، بسيون الديب من ش 

يل العنوان , تم تعد 21111114وفي تاريخ  151151فاطمه حمدان فؤاد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، ميت الليث بملن/ حمدان فؤاد عبدالعزيز اسماعيل 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151151اميره كامل دمحم خطيطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، شبرا النمبه ملن/ اسامه سعيد دمحم رمضان 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151155نور محسن دمحم احمد محسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، كنيسه شبراطو بملن محسن دمحم احمد محسن 

العنوان , وصف تم تعديل  21111114وفي تاريخ  142111حازم احمد دمحم اماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ عبوده احمد دمحم اماره شبراملس

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  134454شعبان عبدالعظيم عبدالرؤف عزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 حمد غريب مرسال بنفس العنوانوصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله كفر سليمان عوض بملن/ نعيمه ا

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  121221الشيخ لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الـتأشير:   ، افتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت البوريفاج بملن ايمان حلمى دمحم

 المصرى ونشاطه مكتب رحالت داخليه 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  121221حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

ن وصف الـتأشير:   ، افتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت البوريفاج بملن ايما

 حلمى دمحم المصرى ونشاطه مكتب رحالت داخليه 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  121221الشيخ لتاجير السيارات والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

وريفاج بملن ايمان وصف الـتأشير:   ، افتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت الب

 حلمى دمحم المصرى ونشاطه مكتب رحالت داخليه 

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  151165اسالم مصطفى عبدالغنى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن مصطفى عبدالغنى دمحم عبدالعال 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  121221ير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الشيخ لتاج -  55

الـتأشير:   ، افتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت البوريفاج بملن ايمان حلمى دمحم 

 المصرى ونشاطه مكتب رحالت داخليه 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151165عيد جمعه السعيد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    الس -  51

 ش على مبارن مع ش سليمان ملن حسن دمحم توفيك 63الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115خ وفي تاري 151162احمد دمحم سليمان دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن/ سليمان دمحم سليمان سرحان

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151161صيدليه الدكتور/ مينا رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 الـتأشير:   ، سنباط ملن/ رزق حنا رزق زيتون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  121221فى عبدالعزيز لطب الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حاتم مصط -  62

 , وصف الـتأشير:   ، طنطا اخر ش البحر امام الكوبرى العلوى امام محالت البوريفاج بملن ايمان حلمى دمحم المصرى 

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  121221بك ليده برلم    حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب الشيخ ، تاجر فرد ،  س -  63

 , وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع البحر امام الكوبرى العلوى ملن احمد دمحم الشناوى ونشاطه مكتب تاجير سيارات 

يل العنوان , وصف تم تعد 21111115وفي تاريخ  111156اسامه احمد عبدالغنى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

 طنطا ثان بملن دمحم دياب دمحم وهدان -برج الصفوه  -ش الجالء  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151164عبدالغنى على ابوالفتوح المطاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 لحافه بملن/طارق عبدالغنى على ابوالفتوح المطاهر-ش وصف الـتأشير:   ، شارع الكورني

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151161اصالح ابراهيم مصطفى فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 -وصف الـتأشير:   ، ميت يزيد ملن الشناوى سيد احمد درويش 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  141465سبك ليده برلم      وائل ابراهيم السيد المشد ، تاجر فرد ، -  61

 السنطه ملن سعيد دمحم البابلى المشد-اول طريك عزبه بلوس الهوى  23الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط بجعله / عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115ي تاريخ وف 151166سميحه دمحم دمحم حسن العنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 الـتأشير:   ، كفر المنشى المبلى بملن دمحم حسن ابراهيم الحناوى 

تم تعديل  21111115وفي تاريخ  151163هانى رمضان رمضان شحاته السحيتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 /حسن عبدالرحمن عليان دمحمشارع حسن رضوان بملن 15العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151161مهاب مجدى عبدالخالك الطيار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، طنطا عماره الزهراء شارع دمحم جابر ملن/ دمحم عبدالمادر شلبى

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151111،  سبك ليده برلم     احمد عبدالمنعم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد -  11

 شارع مسجد العشرى بملن/ سحر عبدالمنعم ابراهيم دمحم  1الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  151115منى اسماعيل سيد احمد اسماعيل زناطير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ن , وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع الجمهوريه بملن اسماعيل سيد احمد اسماعيل زناطيرالعنوا

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21111116وفي تاريخ  151153التالوى ديزنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 ر الطريك السريع بملن مهيب ربيع مط -طنطا برج الشجره بجوار ميشالن 

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  151152زينب عبدالعزيز دمحم مسوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 الـتأشير:   ، اكوه الحصه ملن/ دمحم عبدالعزيز دمحم مسوده 

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  133465عادل احمد ابوالفتوح عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 -الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى ش الماضى حاره عبدالجواد ملن انور عاشور نصر 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  151114تحاسين ابوالفتوح عطيه الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 بدالصمد عموشى وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن دمحم ع

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  151113ربيع خيرى ابراهيم بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، شنره البحريه بملن باتعه جمعه عبدالهادى عمار 

تم تعديل العنوان , وصف  21111116تاريخ وفي  151111دمحم احمد ابراهيم الخبيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، طنطا ش المنشاوى بملن منال محروس دمحم المشطى 

تم تعديل  21111116وفي تاريخ  151116عبدالعزيز جمال عبدالموجود السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 جمال عبدالموجود السيد  كفر عنان بملن -العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  131646ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 الـتأشير:   ، طنطا كفره العجيزى بملن صاحب الشان

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  131646ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 2113/1/1الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ فايز على على ابوحشيش ونشاطه جزاره افتتح فى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  151151    رشا حلمى دمحم اللبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  52

 الـتأشير:   ، كفر اخشا بملن/ سعيد فتحى دمحم مدكور

تم تعديل العنوان , وصف  21111116وفي تاريخ  131646ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 اط مزرعه مواشى لاللبان الكائن فى طنطا كفره العجيزى بملن صاحب الشان الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نش

تم تعديل العنوان  21111116وفي تاريخ  151112على صالح عبدالحميد ابراهيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 , وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدى بملن عاطف مبرون عدالن مبرون 

تم تعديل العنوان ,  21111116وفي تاريخ  151151سيد عبدالممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رشا ال -  55

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ حسن عبدالفتاح مصطفى فياض

العنوان , وصف  تم تعديل 21111116وفي تاريخ  151115دمحم ايهاب السيد دمحم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 ش بطرس بملن امال احمد المنشاوى 31الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان  21111116وفي تاريخ  151111السعيد عمر يوسف دمحم الشيخ يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 , وصف الـتأشير:   ، كفر عنان بملن/ عمر يوسف دمحم الشيخ

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111كر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شاديه صبحى ابوب -  55

 الـتأشير:   ، شبرالاص بملن/عبدالهادى دمحم عبدالهادى الراعى

ن , تم تعديل العنوا 21111111وفي تاريخ  151111نسرين ماهر موسى برسوم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ش سكه تال وهبه البوشى بملن مالن ميخائيل سالمه 1وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111دمحم سمير عبدالغفار الحجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، مسجد وصيف بملن سمير عبدالغفار الحجر

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151151الحميد شريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالحكيم عبد -  11

 الـتأشير:   ، فرسيس بملن/حمدى عبدالحكيم عبدالحميد شريف

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  132515دمحم طلعت دمحم الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 لـتأشير:   ، تعديل اسم المالن الى عيشه دمحم حجاب الكومى كفر ابوداودا

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151151محمود منير محمود الملينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، مشله بملن/منير محمود ابوالفتح الملينى

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  143513عثمان الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ياسر احمد دمحم دمحم -  14

 --وصف الـتأشير:   ، اليوجد 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151115اسامه ابراهيم دمحم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ده بملن صاحب الشانالـتأشير:   ، المنشاه الجدي

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151155خالد محمود المرسى عصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الـتأشير:   ، شبراملس بملن بهيه ابوريه عصر 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151113السيد عبدالعزيز حسن العجيزى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 مكرر شارع بطرس بملن/سلوى عبدالعليم حسن الشيخ 61وصف الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151114اشرف سعد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، الجميزه بملن حازم سعيد على الكنز 

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  135143مود الحسينى على محمود يوسف العزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مح -  11

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151112عزه دمحم عبدالسميع الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ، شبرا ملس بملن ابراهيم عزت احمد حماد   الـتأشير:

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  135143محمود الحسن على محمود يوسف العزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151115احمد فؤاد ابواليزيد ابوالعزم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 بملن صاحب الشان 32اصليه بحوض الشابوره رلم  131الدور االول علوى المطعه رلم -وصف الـتأشير:   ، طنطا

ن , تم تعديل العنوا 21111111وفي تاريخ  151116مغاورى دمحم عبدهللا عبدهللا االلرع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 وصف الـتأشير:   ، لرانشو بملن دمحم عبدهللا االلرع 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151155لمره دمحم ابراهيم مسعود نبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن اسالم رسمى ناجى عبدالجيد

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151156داوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامح رسمى دمحم على الج -  115

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه ملن/هشام دمحم طه الشنشورى

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151115يوسف عبدالحميد يوسف شمس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 ، طنطا شارع احمد مراد مع مصطفى كامل بملن/ نجاه عبدالرحمن دمحم نسب   وصف الـتأشير:

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  151111غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 , وصف الـتأشير:   ، مشال بملن الطالبه )غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى(

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  121221رضا عبدالشكور السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمنهور الوحش بملن اعتماد الدسولى صالح 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  121221رضا عبدالشكور السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  132116محمود ابراهيم دمحم االحمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 :   ، كفر ديما ملن/عادل عبدالحليم على السنطىالـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  132116محمود ابراهيم دمحم االحمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

بع لرلم تا 2111/12/5الـتأشير:   ، كفر ديما ملن/صبحيه صبحى مبرون الستغالله تجاره اخشاب ومماوالت عامه افتتح 

132116  

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151114الهامى دمحم كمال عطيه عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع النادى ناحيه شارع شهاب بجوار طنطا سكان بملن/احمد محمود احمد خطاب

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151116فرد ،  سبك ليده برلم    مى عادل جوده شيحه ، تاجر  -  113

 الـتأشير:   ، كفر نواى بملن/ شريف عبدالعزيز شريف البسيونى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111هانى دمحم عبدالمعطى دومه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 ،  خرسيت شارع رياض غرابه من طريك شوبر بملن/ دمحم على شحاته علىالـتأشير:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111هانى دمحم عبدالمعطى دومه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

تابع لرلم  2115/11/1سيارات افتتح فى بلمطرالشرليه بملن/ رزق عبدالونيس على عبده الستغالله تجاره  -الـتأشير:   ، ابوحمص 

21115 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151111الرفاعى دمحم عبدالعال شورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش توت عنخ امون بملن ماجده دمحم عبدالمادر فرج 

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  151111د حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالوهاب عبدالحميد عبدالحمي -  111

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شبراملس ملن/ عبدالحميد عبدالحميد راغب

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  151111غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 صف الـتأشير:   ، مشال بملن الطالبه)غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى (, و

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  132116محمود ابراهيم دمحم االحمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

السنطى عن نشاط تشكيل معادن براس مال لدره  الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه كفر ديما ملن/عادل عبدالحليم على

 عشره االف جنيه 11111

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  146143عال منيع سليمان عباده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 على سليمان الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله / عزبه عبده مصطفى تبع كفور بلشاى ملن حسن سالم دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  145651فاروق حسن ابراهيم السيد سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن نجيب الدسولى مرزوق الغرابلى بنفس العنوان 

تم  21111111وفي تاريخ  133313تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف مصطفى ، -  122

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله /امينه دمحم عبدالجبار مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151112سعيد ابراهيم عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 صف الـتأشير:   ، ميت الحارون بملن/ حامد ابراهيم عبدالحميد و

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151113ابراهيم اسماعيل عبدالعزيز سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 وصف الـتأشير:   ، كفر كال الباب بملن ماجد ابراهيم احمد الممدم 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151113ز اسماعيل الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالعزي -  125

 وصف الـتأشير:   ، مشال ملن/ شيماء عبدالعزيز اسماعيل الشريف

تعديل تم  21111112وفي تاريخ  151125دمحم عبدالرحيم عبدالرازق ابراهيم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع ابن الفارض تماطع مصطفى كامل بملن/ عبدالرحيم عبدالرازق ابراهيم رزق

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  135161بيشوى عاطف غبلاير سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 مكه من الحكمه بملن/عاطف غبلاير سعدشارع  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  151121حسام طه السيد امين رضوان الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 شارع الصهرجتى بملن/ طه السيد امين رضوان 24العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151111رد ،  سبك ليده برلم    حماده احمد جبر عبدالخالك ، تاجر ف -  121

 شارع طه الحكيم بمبن/ ابراهيم عبدالسميع عبدالعال 11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151122عاصم حسن بسيونى البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 ، دفره بملن/ هند سلطان احمد سلطان  الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151115دمحم على عبدالمعطى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 شارع المحطه الجديده بملن/ دمحم دمحم عبدالحميد نعيم 5الـتأشير:   ، بسيون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151111ر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود ابراهيم احمد حميد ، تاج -  132

 الـتأشير:   ، لليب ابيار ملن/نعمه عبدالحليم عبدالستار العمرى

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151123دمحم حسن سعد حسن الشبينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 :   ، شوبر بملن/ حسن سعد حسن الشبينى وصف الـتأشير

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151112رشاد ربيع مصطفى البرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 شارع دمحم المصرى من ابوزهرى بملن احمد حافظ احمد  33الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  135451فرد ،  سبك ليده برلم    ابتسام حسن منشتح سليمان ، تاجر  -  135

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله/ دمحم جمعه بدوى الزنكلونى بنفس العنوان

تم تعديل  21111112وفي تاريخ  151115احمد عبدالرحمن عبدالمعز عامر ليده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  136

 ان , وصف الـتأشير:   ، ابيج ملن حسانين فتحى عبدالشافى فياضالعنو

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  111214رفيك دمحم وجيه عبدالجواد سكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصف الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151116شاكر شاكر حامد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 الـتأشير:   ، كفر عصام شارع بسيونى العربى بملن/ جمال مصطفى الجندى

تم تعديل العنوان ,  21111112خ وفي تاري 151126شيماء محمود عبدالمطلب العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصف الـتأشير:   ، شبرا اليمن ملن/ حسنيه عبدالرؤف عبدالممصود الخولى

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151114احمد محسن كامل عبدالغنى شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

  صالح مرسى عبيدوصف الـتأشير:   ، بسيون شارع عمر زعفان بملن/ دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151111ناديه على احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 شارع سيجر بجوار لهوه الشاطر بملن/ صالح دمحم دمحم البدرى 11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  114151    ناجى السيد احمد ابوالسيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  142

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن السيد احمد ابراهيم بنفس العنوان

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  141451دمحم راشد دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 اق لطب مرسى عبدالدايم الـتأشير:   ، كتامه بملن ارز

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151121حمديه اسماعيل احمد خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 وصف الـتأشير:   ، لسطا بملن/ احمد السيد ابراهيم الجد

تم تعديل العنوان ,  21111112ي تاريخ وف 151121مؤسسه غنيم لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 وصف الـتأشير:   ، كفر ميت الحارون بملن/ دمحم عبدالمعطى رزق غنيم

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151115جمال محسن عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 من فرج ابو حسينوصف الـتأشير:   ، شبشير الحصه بملن/ محسن عبدالرح

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151124رضا دمحم عطا احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 شارع السيد عبداللطيف بملن/ السيد دمحم عبدالحميد عماره  132الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111112وفي تاريخ  151125يده برلم    دمحم سعيد عبدالرازق عوض متولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  145

 وصف الـتأشير:   ، تطاى بملن/ سعيد عبدالرازق عوض متولى

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  151111شيماء السيد لطفى الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ر حسن رياض من كفر عصام بملن/ هادى عبدالرحيم جابرشارع المستشا 1الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21111113وفي تاريخ  151131عصام عبدالنبى السيد مرسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 , وصف الـتأشير:   ، شارع االشرف مع الحلو بملن/ ورثه شريف خالد المغاورى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  143411 عطيه العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دعاء عبدالمنعم دمحم -  151

 وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه حانوت ملن/عصام عمر عمر البكر عن نشاط مخزن لتجاره االعالف

تم تعديل العنوان , وصف  21111113تاريخ وفي  151141جمال متولى دمحم الحدق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 الـتأشير:   ، اخناواى بملن محمود دمحم محمود الخولى 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151144نجوى ابراهيم دمحم دمحم وافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 اهيم وصف الـتأشير:   ، شبراتنا بملن/ دمحم مظهر عبدالسالم ابر

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151121دمحم ابراهيم عبدالرازق عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 وصف الـتأشير:   ، لصر بغداد بملن/ نشات فتحى عبدالحليم عماره

تم تعديل العنوان , وصف  21111113 وفي تاريخ 151136حليمه زاهر المتولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 الـتأشير:   ، الروضه بملن/عطيه الدسولى ابراهيم عبدهللا  

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151132بسيونى السيد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 الـتأشير:   ، سالمون ملن الطالب

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151142وح فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عادل عبدالحميد فت -  151

 الـتأشير:   ، حنون ملن عبدالحميد فتوح فرج

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  11345فرغل دمحم احمد احمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 تتاح فرع كائن بالعنوان المحله الكبرى شارع الشيخ سالم مع سوق الكرشه من سوق الخضار احمد سليمان فرغل الـتأشير:   ، اف

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111113وفي تاريخ  151131عالء للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 ، تلبنت ليصر بملن/ ام هاشم سعد العمله

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  11345فرغل دمحم احمد فرغل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان المحله الكبرى شارع الشيخ سالم مع سوق الكرشه من سوق الخضار احمد سليمان فرغل 

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151135رد ،  سبك ليده برلم    عمرو عبدالحميد احمد الزينى ، تاجر ف -  161

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع رياض من شارع عنتر بن شداد بملن/ دمحم عرفه عويس

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151141احمد سمير احمد الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 ـتأشير:   ، محله منوف بملن/ مدحت فتحى عبدالرازق حسنال

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151134كاظم كمال الدين بكر البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 وصف الـتأشير:   ، ميت الليث بملن/ كريم كمال الدين بكر البرعى

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  151133، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     هاله سليمان عبدالوهاب جميل -  164

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن عبدالعزيز ابراهيم على خلف

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  151143ابراهيم مجدى ابراهيم حامد الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 الـتأشير:   ، نواج ملن/ دمحم احمد دمحم المنسى العنوان , وصف

تم تعديل العنوان ,  21111113وفي تاريخ  143411دعاء عبدالمنعم دمحم عطيه العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 وصف الـتأشير:   ، حانوت ملن/عصام عمر عمر البكر

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  131131دمحم اسماعيل دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتأشير:   ، فرانشو بملن/ اسماعيل دمحم اسماعيل الخولى ونشاطه بيع حلويات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111113في تاريخ و 131131دمحم اسماعيل دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 الـتأشير:   ، لرانشو ملن/ اسماعيل دمحم اسماعيل الخولى

تم تعديل العنوان , وصف  21111113وفي تاريخ  151131دمحم مصطفى يالوت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

  ابراهيم حسنالـتأشير:   ، حاره عبدالجواد حسن من رزق هللا بملن/ دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151153مى فتحى محمود حنوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 أ ش دمحم سلطان بملن دمحم اسماعيل ابراهيم بيه  11الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151141 خالد جابر عبدالحميد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع مدرسه كشن بملن جابر عبدالحميد دمحم جاد

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151162راويه عبدالعظيم السعيد سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 بملن/ عادل حافظ حماد سالم وصف الـتأشير:   ، كفر كال الباب 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  134211دمحم العشماوى سيد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 زفتى بملن فكرى العشماوى سيد احمد -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ش خالد بن الوليد 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151155، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     محمود عاطف السيد مهنى -  114

 الـتأشير:   ، برما بملن ناديه محمود ابراهيم الشيخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151152شيماء سعيد حسين الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 بسيون ش ترعه السالمونيه بملن احمد دمحم احمد عبدالحميد صحصاح  الـتأشير:   ،

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  145121اسماعيل ابراهيم اسماعيل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 دمحم عبداللطيف عبدالواحد ابوسمره الترعه العريضه ملن/هدى-شارع السيد البيسى  21وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151154جابر يحى دمحم حافظ البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، طريك مصر اسكندريه الزراعى ميت غزال ملن/عادل على محمود تركى

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  11156، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم عبدالمنعم  احمد النوسانى  -  115

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن الطالب)دمحم عبدالمنعم احمد النوسانى(

تأشير:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـ 21111114وفي تاريخ  142511الوميتال سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 السنطه بنفس الملن -تعديل العنوان بجعله ش سليمان ابوالعزم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151161سعد السيد ابراهيم مصطفى كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 وهاب سعد عبدالوهاب محمودوصف الـتأشير:   ، طنطا شارع الكورنيش امتداد الشهيد مصطفى ابوزهره بملن/عبدال

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151151دمحم سمير لطفى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، تلبنت ليصر بملن سمير لطفى دمحم لاسم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151163عبير احمد متولى محمود النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن رضا الحسانين دمحم فرج الشاذلى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151151سعيد دمحم سعيد حسن الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  153

 ليو امام مجلس المدينه بملن/ اشرف دمحم اسماعيل شرفيو 23وصف الـتأشير:   ، بسيون متفرع من 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151161صحصاح للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 يوليو بملن/دمحم يوسف صحصاح 23شارع  3الـتأشير:   ، بسيون عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151166ر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو عبدالجليل حسن درويش ، تاج -  155

 محله منوف بملن/ ابراهيم عبدالجليل حسن درويش -وصف الـتأشير:   ، داير الناحيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ان , تم تعديل العنو 21111114وفي تاريخ  151164دمحم موسى شعبان ابراهيم بحبيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 شارع دمحم يوسف العجيزى بملن/ فردوس دمحم مخلوف2وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151145محمود صبرى محمود ابوريان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 وصف الـتأشير:   ، كفر حشاد بملن/ دمحم اسماعيل دمحم يحيى

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151145ابراهيم كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد حامد  -  155

 الـتأشير:   ، سالمون بملن حامد ابراهيم عبدالمجيد كساب 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  151155دمحم سالمه حامد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، المرشيه بملن وليد جابر دمحمى ابوطالب 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151165دمحم سمير متولى السيد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ش البهوتى بملن سمير متولى السيد البسيونى  5وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151151ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     عماد السيد السيد -  111

 ش مسجد سويلم من ش صادومه ملن صباح زكى ابراهيم عيسه 11وصف الـتأشير:   ، طنطا  

ديل العنوان , وصف تم تع 21111114وفي تاريخ  151156اسماء على ابراهيم غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 شبراطو بملن احمد سليمان احمد النجار  -الـتأشير:   ، الكوم االبيض 

تم تعديل العنوان , وصف  21111114وفي تاريخ  111545العسال للمستلزمات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 ن العسال( بنفس العنوانالـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان )فوزى موسى حس

تم تعديل العنوان  21111114وفي تاريخ  151146حسن حلمى اسماعيل حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 , وصف الـتأشير:   ، دهتوره بملن/ اسماعيل حسن الجندى

تم تعديل العنوان , وصف  21111114اريخ وفي ت 151141يحى سعيد دمحم على يحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 الـتأشير:   ، كفر النصاريه بملن جمال محمود عوض يحى 

تم تعديل العنوان ,  21111114وفي تاريخ  151151فاطمه صالح الدين دمحم المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 وصف الـتأشير:   ، مشال بملن/ فاطمه صالح الدين دمحم المسلمانى 

تم تعديل العنوان ,  21111111خ وفي تاري 151152هبه درويش عبدالفتاح درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 سالمون بملن عبدالستار لطب عبدالعزيز عوض -ترعه السالمونيه -وصف الـتأشير:   ، بسيون

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151155ماجده علم الدين على علم الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 بملن صاحب الشان)ماجده علم الدين على علم الدين (وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  145115سهيله زكريا ابراهيم زعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 33الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله سنتر الشروق محل رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  145115فرد ،  سبك ليده برلم    سهيله زكريا ابراهيم زعير ، تاجر  -  211

 شارع سعيد بملن/ احمد جالل دمحم خليل ومعتز دمحم جالل دمحم خليل 15الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21111111ريخ وفي تا 151112هنيات دمحم كامل ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، كفر طرنه بملن/ خالد دمحم زيدان رمضان 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111شادى دمحم عبدالاله الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 حمد ابراهيم رضوان الـتأشير:   ، اكوه الحصه شارع المسجد البحرى بملن/ هبه ا

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  131111نجاح محمود عبدهللا الخواجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله ش احمد شعبان نور بملن دمحم توفيك فوزى الرفاعى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151154د ،  سبك ليده برلم    نورا مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فر -  214

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون ملن فايزه محمود مطر

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151153دمحم احمد عيطه شادى عيطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 احمد عيطه شادى عيطه  وصف الـتأشير:   ، تفهنا العزب بملن

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111دمحم نجاح دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الـتأشير:   ، شنراق بملن/ عمرو ابراهيم دمحم حسين على 

تم تعديل العنوان ,  21111111تاريخ  وفي 151111سماح عبداللطيف حليم رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن/ دمحم عطيه شعبان يونس

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151165دمحم عاطف ابوزيد عجمى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن/ ايمان دمحم شبل المراكبى

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111111وفي تاريخ  115113خالد على ادم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 بركه السبع بملن شولى ابراهيم دمحم  -، افتتاح فرع بناحيه ش امبابى انور 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151111الشرلاوى للحدايد والبويات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

الـتأشير:   ، كفرالزيات امتداد شارع الجيش طريك كفور بلشاى بجوار مستشفى دار الشفا الدور االول بملن/ عبدالمولى كمال خليل 

 الشرلاوى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151155رضا دمحم على عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ وائل دمحم على عزام

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151114دمحم لطفى حسن دمحم المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 وصف الـتأشير:   ، كفر مشله بملن/ محروس عبدالعظيم خليفه

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151151يمنى خيرى نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صيدليه د /  -  213

 وصف الـتأشير:   ، طنطا ش كفر عصام ملن خيرى محمود سعد نصير

ان تم تعديل العنو 21111111وفي تاريخ  151161منى موسى بهنسى عبدالعزيز خلف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 , وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه حدود مشله بملن موسى بهنسى عبدالعزيز خلف

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151116اسالم دمحم محمود موسى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 فرجوصف الـتأشير:   ، طنطا شارع شولى مع مصطفى كامل بملن/ ممدوح دمحم عبدالمادر 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  131111نجاح محمود عبدهللا الخواجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله ش احمد شعبان نور بملن دمحم توفيك فوزى الرفاعى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151115م    مسيوغه حسن دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  211

 الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ عبدهللا صالح صالح صالح

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  151113ابراهيم احمد عبداللطيف دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 درب الجنازره التحتانى )الصاغه( بملن/ ابراهيم احمد عبداللطيف دمحم المهدى شارع 15, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151156صيدليه د/عبدالسالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 سالم مصطفى محمود الطباخ (االستاد بملن الطالب)عبدال-االبراهيميه  -ش الثناء 1 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  145651تيسير صالح محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 المجمع التجارى)مول طنطا( المنطمه التجاريه بملن شركه مركز الدلتا للمشروعات العماريه  -الـتأشير:   ، طنطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151151شبل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام دمحم  -  221

 شارع عمارات عبدالحكم جميل سكه صناديد بملن/ سحر احمد بديع مرشدى 6الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  145111دمحم منصور السعدونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 الجالء بملن انتصار رياض عبدالحميد الصغير 25الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع مكه من شارع 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151161خضره دمحم راضى زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 بملن/ عاطف مصطفى عبدالممصود شعيب الـتأشير:   ، حصه اكوه

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151115دمحم عصمت غريب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  224

 الـتأشير:   ، طنطا شارع االسراف امام شركه المياه والصرف الصحى )برج الندى( بملن/ ابراهيم على عيد ندا

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151151يوسف دمحم دمحم ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 الـتأشير:   ، شبشير الحصه بملن/ دمحم دمحم دمحم ابوزهره

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151114مياده جمال السيد دمحم خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 الـتأشير:   ، اخناواى بملن/ دمحم احمد على الشطالوى

تم تعديل العنوان  21111115وفي تاريخ  151115هشام على اسماعيل على عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 , وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن حبيب يونان حبيب جرجس 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  111153دمحم عبدالمنعم حامد دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن سعاد سعد ابراهيم بسيونى المالح 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151151عصام دمحم احمد عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 ش احمد الصاوى من حسن عفيفى بملن السيد ابراهيم دمحم الغول  1الـتأشير:   ، طنطا 

تم  21111115وفي تاريخ  145654مؤسسه مشرف لتصنيع معدات مزارع الدواجن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 دهتوره بملن سالمه عبدالجيد عبدالموى -زبه مشرف تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى ع

تم  21111115وفي تاريخ  145654مؤسسه مشرف لتصنيع معدات مزارع الدواجن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

اجن افتتح فى تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفرالدغايده بملن/ محمود صابر دمحم الدخاخنى ونشاطه تجاره لوازم مزارع دو

2111/1/11 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151211ايمان دمحم احمد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  232

 الـتأشير:   ، شوبر ملن/ ابراهيم على ابراهيم ياسين

تم تعديل العنوان , وصف  21111115خ وفي تاري 151111دمحم شعبان دمحم راره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 ش الحكمه بملن شعبان دمحم راره  53الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151111عبدالرحمن طارق دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 واد حجاب طارق بن زياد بملن مجدى دمحم عبدالج 2وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151113محى الدين صبحى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 وصف الـتأشير:   ، برما بملن دمحم صبحى دمحم الجزار 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151112ام هاشم عمر دمحم السيد عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  236

 شارع فاطمه الزهراء العجيزى بملن/ احمد حسن حسانين بدر 25وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151212طه محى السيد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 بكر  الـتأشير:   ، السنطه ش الجمهوريه بملن اسامه سعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151211ايمن محمود دمحم العماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 الـتأشير:   ، كفر نواى بملن/ نجوى زكى على ابوزهره 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151115دمحم جابر حسين عبدالمادر سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 وصف الـتأشير:   ، زفتى متولى جوشن من ش الجيش بملن جابر حسين عبدالمادر 

تم تعديل  21111115وفي تاريخ  145654مصطفى سالمه عبدالجيد عبدالموى مشرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

حيه دهتوره سالمه عبدالجيد عبدالموى ونشاطه تصنيع معدات مزارع العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بنا

 الدواجن والمصانع 

تم تعديل  21111115وفي تاريخ  145654مؤسسه مشرف لتجاره مستلزمات الدواجن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

بدالجيد عبدالموى ونشاطه تصنيع معدات مزارع العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه دهتوره سالمه ع

 الدواجن والمصانع 

تم تعديل العنوان ,  21111115وفي تاريخ  151111المعتصم باهلل لمطع غيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 شارع ابن الفارض بملن/ فؤاد رمضان العزيزى 41وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21111115وفي تاريخ  151111يه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رضا مرسى عط -  243

 الـتأشير:   ، بملن/ مصطفى مرسى عطيه حسين

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  151215عصام دمحم عبدالحفيظ محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 :   ، كفر مشله بملن لطفى حسن المليجى , وصف الـتأشير

تم  21111111وفي تاريخ  151211عصام احمد عبدالسميع احمد مسعود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ميت الليث بملن/احمد عبدالسميع احمد مسعود

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  151216، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     كريمان مصطفى عبدالسالم دمحم نوفل -  246

 شارع عرابى بملن جمعه عبدالنبى العرالى 5العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  141115شبل ربيع شبل عزب الجلداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 شارع نجيب محفوظ المنطمه الثامنه شرق بملن/الجازولى محمود رزق فايد بنشاط صيدليه 11صف الـتأشير:   ، و

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151214نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 صطفى ابوطالبوصف الـتأشير:   ، اشناواى بملن/احمد عبدالحميد م

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  151211عبدالفتاح ابراهيم محمود حسن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 شارع الخان درب الهياكله بملن/مصطفى السيد رمضان السيد 15العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151215ليده برلم    نوره احمد حسن الصريطى ، تاجر فرد ،  سبك  -  251

 وصف الـتأشير:   ، شمرف ملن صاحب الشان

تم تعديل  21111111وفي تاريخ  151213كيرولس اشرف صبرى مرهم غطاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الجنيدىالعنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الجنيدى بملن/دمحم دمحم فهمى 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  151215السيد السيد ابراهيم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

 وصف الـتأشير:   ، كفر الحما ملن خديجه فتحى محمود الزيات 

تم تعديل العنوان  21111111وفي تاريخ  151211احمد اشرف دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 , وصف الـتأشير:   ، ميت الليث بملن دمحم اشرف دمحم عبدالممصود 

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151212محمود احمد دمحم ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 شارع عثمان بن عفان دلبشان بملن سعاد عبدالفتاح ابو الغيط العجان 2الـتأشير:   ، عمار رلم 
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151214    دمحم احمد بدوى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  255

 الـتأشير:   ، كفر الحما بملن احمد بدوى بدوى جاب هللا

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151211دمحم سيد اسماعيل سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 -دااوهاب الـتأشير:   ، صناديد ملن جندى نادى حسين عب

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  123114دمحم عاطف على الشناوى الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 فرسيس بملن/طارق عاطف على الشيخ -وصف الـتأشير:   ، مدخل فرسيس 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  123114دمحم عاطف على الشناوى الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع سعد زغلول ملن احمد عبده دمحم فوده

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151213رباب سعيد حسن الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 بدالمنعم حافظ المطاهر مسعد وعبدالهادى ودمحم عبدالمنعم حافظالـتأشير:   ، طنطا المرشحه الكورنيش بملن ورثه ع

تم تعديل العنوان , وصف  21111111وفي تاريخ  151216عادل سند السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 شارع الحكمه بملن/السيد حسين اسماعيل بركات 45الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111111وفي تاريخ  123114الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عاطف على الشناوى -  261

فرسيس  ملن طارق عاطف على الشيخ ونشاطه ورشه نمش  -وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان مدخل فرسيس 

 وزخرفه زجاج

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151226رلم    سامى رضا سليمان حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  262

 وصف الـتأشير:   ، شبراملس بملن/ سليمان رضا سليمان حجازى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151225عالء ابواليزيد كامل ابوهالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 ى مدخل كفر عصام من طريك شوبر بملن/حسن شحاته ابواليزيد المصرىشارع بسيونى العرب 3وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  121115ابراهيم عزالدين السيد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 وصف الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن والء عبدالتواب كامل عبدالحميد فراج 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  151215منى خالد عبدالموى الدمرداش عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/دمحم ربيع هجرس

العنوان , وصف تم تعديل  21111121وفي تاريخ  151211طارق مجدى على العزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 الـتأشير:   ، الرجديه بملن/دمحم المطب دمحم السيد اسماعيل

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151221احمد دمحم عبدالنبى الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتأشير:   ، كفر حشاد ملن عصام دمحم عبدالنبى يوسف الليثى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151225 عبدهللا عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم دمحم -  265

 الـتأشير:   ، شبرا اليمن بملن/ حمدان منير السباعى ابويوسف 

وان , وصف تم تعديل العن 21111121وفي تاريخ  121116ايمن خليفه العوضى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع محمود مسلم بملن/احمد ابراهيم عمران عبدالمادر الهوارى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  121116ايمن خليفه العوضى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  151222مصطفى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     خضره عبدالفتاح -  211

 , وصف الـتأشير:   ، نواج بملن خالد الخضرى درويش 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

ير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر الكائن ببلكيم بملن/ مديحه وجيه دمحم عبدالعزيز عن نشاط مزرعه مواشى براس مال وصف الـتأش

 مائه الف جنيه 111111لدره 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  121115ابراهيم عزالدين السيد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 ، تعديل اسم المالن بجعله ملن والء عبدالتواب كامل عبدالحميد فراجوصف الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151224دمحم عبدالحميد عبدالحليم الورورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 وصف الـتأشير:   ، نفيا ملن/ محمود السيد محمود لرشم

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  115136 بر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم امين دمحم -  215

 الـتأشير:   ، طنطا شارع معاويه بملن/دمحم عبدالمنعم صبرى امين رضوان

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  151211معرض شاهين للمراتب والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 لعنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الصارم مدخل ميت الرخا بملن عبدالرازق طه على الروينى ا

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، بلكيم بملن/ مديحه وجيه دمحم عبدالعزيز

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  143351جيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    و -  215

 2111/1/21وصف الـتأشير:   ، بلكيم بملن/ احمد حمدى عبدالوكيل عدالغفار ونشاطه مكتب مماوالت لفتتح فى 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151221برلم     ام احمد مختار ابراهيم السوسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  211

 وصف الـتأشير:   ، تفهنا العزب بملن السيد احمد احمد ادم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151223حنان على سيد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 من الجالء بملن/ منير سعد عبدهللا نصر منصور شارع الدلاق 45الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  115136صيدليه د/احمد بر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان طنطا شارع معاويه بملن/دمحم عبدالمنعم صبرى امين رضوان

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111121وفي تاريخ  151221يل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    العربى تراف -  252

 شونى بملن/ صبحى شحاته الحسينى صالح -، المنشيه الجديده 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151232عادل فؤاد ابراهيم السيد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  253

 وصف الـتأشير:   ، شونى بملن/ السيد فؤاد ابراهيم الخطيب

تم تعديل العنوان  21111121خ وفي تاري 151244مبروكه عبدالعظيم عبدالعظيم المالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 , وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ امال عبدالعظيم عبدالعظيم المالب

تم  21111121وفي تاريخ  151233المالح لتجهيز وتحضير مشروبات ساخنه وبارده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 الم خلف الوحده الزراعيه بملن/ سليمان احمد سليمان المالحشارع الس 22تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  151231ابراهيم ممدوح زكى خير الدين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  256

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى ش الجيش  كوبرى العشره ملن ممدوح زكى خير الدين مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151241مجد محمود فوزى ابوحمده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ا -  251

 وصف الـتأشير:   ، حانوت ملن/ دمحم السيد احمد اسماعيل

ان , تم تعديل العنو 21111121وفي تاريخ  151125يسرى عبدالمنصف فرج الصياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 وصف الـتأشير:   ، نعديل الملن بجعله ملن/ الطالب يسرى عبدالمنصف فرج الصياد
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151234دمحم نبيل على نصر السيد ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 ربيعوصف الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش المبلى ملن/ نبيل على نصر السيد 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151245دمحم دمحم عطيه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، حنون بملن الطالب ) دمحم دمحم عطيه شحاته (

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151231غاده ابراهيم الصاوى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، كفرالنصاريه بملن احمد لبيب عبدالموى حماد

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151236امل عبدالرحمن سعد الجاريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 ابراهيم بغاغو محله مرحوم بملن هناء شعبان  -وصف الـتأشير:   ، سيدى عبدهللا الغريب 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151241احمد عادل يوسف ابراهيم سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 وصف الـتأشير:   ، زفتى الشهيد وليد ابوبكر الجمهوريه بملن/ حسنى مغاورى احمد البربرى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151235سبك ليده برلم     صيدليه د/ ايمان ايمن السيد ، تاجر فرد ،  -  214

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع المحله الكبرى بجوار لسم ثان بملن/ ايمن السيد عبدهللا يوسف

, تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  134611دمحم حمدى احمد السيد زويل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله الطريك السريع امام عطوان كفر عصام البلد ملن/ رضا عزت محمود شاهين 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151231السيد عبدالعزيز السيد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 احمد عبدالعزيز السيد الخولىوصف الـتأشير:   ، سبطاس مركز طنطا ملن 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151242دمحم عبدالوهاب دمحم دمحم االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، شرشابه بملن ابراهيم دمحم ابراهيم جمال الدين 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21111121وفي تاريخ  134611اوتو زويل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 تعديل العنوان بجعله الطريك السريع امام عطوان كفر عصام البلد ملن/ رضا عزت محمود شاهين 

, وصف تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  151246نورا دمحم على السيد دوبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، زفتى التحرير من شارع البحر بملن/ فؤاد احمد حسنين حله

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151235عصام عبدالموجود عطيه زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن اسماعيل عبدهللا اسماعيل زلزوق

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151231ن احمد فؤاد حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حس -  311

 شارع مصطفى كامل بملن/ دولت سيف الدين احمد ابوالعنين 11وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  151245مصطفى سعيد عليوه دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 ش الجمهوريه بملن ايمان دمحم احمد الساعى  15الـتأشير:   ، السنطه 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  131156ستوته احمد شحاته احمد نعيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

  جمعه رمضان بنفس العنوان وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن/ السعيد دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151261ابراهيم احمد عبدالخالك يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 العجيزى بملن صالح جالل عبدالمطلب -ش على عبدالوهاب 2وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151255ر فرد ،  سبك ليده برلم    راويه حسن عبدالممصود الشنوانى ، تاج -  315

 شارع داير السيد البدوى بملن/ عبداللطيف احمد مسعود 34وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

ل العنوان , تم تعدي 21111124وفي تاريخ  144165عبدالفتاح غريب عبدالفتاح شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 وصف الـتأشير:   ، عزبه السبيل كفر سبطاس بملن/ابراهيم ابوالمعاطى زكى شلبى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151256دمحم عطيه عبدالرحيم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 طفى ابوالسعدوصف الـتأشير:   ، شنره البحريه ملن/ بهاء الدين طلعت المتولى مص

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  145421السباعى عبدالمنعم السباعى نور الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن الطالب السباعى عبدالمنعم السباعى نور الدين بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151252راهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    منيره دمحم ابوزيد اب -  311

 شارع الجمهوريه بملن/ايمان دمحم احمد الساعى 15وصف الـتأشير:   ، 

العنوان , تم تعديل  21111124وفي تاريخ  151251هانى احمد سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، شبرالاص ملن/تامر سعيد فتوح الغزالى

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  151251مكتب عثمان للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، كفر سليمان بملن فاطمه عبداللطيف حسن شتات

 151253معرض ماضى لتجاره السيارات والتروسيكالت ذو ثالث عجالت والتون تون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيون ترعه السالمونى بملن عبدالفتاح عثمان شتا  21111124وفي تاريخ 

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  151251سبك ليده برلم      رائد عبدالعزيز دمحم جمعه ، تاجر فرد ، -  313

 الـتأشير:   ، كفر ابوداود بملن اسالم دمحم غريب يالوت 

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  15211عماد دمحم احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ن/ بجعله ملن الطالب ) عماد دمحم احمد الغرباوى ( بنفس العنوانالـتأشير:   ، تعديل المل

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  144165عبدالفتاح غريب عبدالفتاح شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 كى شلبىوصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه عزبه السبيل كفر سبطاس بملن/ابراهيم ابوالمعاطى ز

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  151241احمد صبحى عليوه دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 ش الجمهوريه بملن ايمان دمحم احمد الساعى  15الـتأشير:   ، السنطه 

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151254عبده ابراهيم عبدالمعبود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، كفر يعموب بملن/ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم الفمى

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  144152السيد ابراهيم السيد التلب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 ب الشان السيد ابراهيم السيد التلببنفس العنوان الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاح

تم تعديل العنوان , وصف  21111124وفي تاريخ  151261العزب صالح دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، فرسيس بملن/ حنان دمحم الشحات احمد

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151241ليده برلم    فاطمه ابراهيم ابراهيم باظه ، تاجر فرد ،  سبك  -  321

 كفر سليمان بملن/صبحى اسماعيل ابراهيم باظه-وصف الـتأشير:   ، عزبه الشريف 

تم تعديل  21111124وفي تاريخ  151251دمحم عبدالرحمن عبدالغنى جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 تأشير:   ، طنطا ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز بملن امنيه لطفى السيد شهاوى العنوان , وصف الـ

تم تعديل العنوان ,  21111124وفي تاريخ  151255فاطمه لطفى عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن/ خيرى فؤاد حموده حسين

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151211محمود احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى ملن/ دمحم احمد دمحم سالم

, وصف  تم تعديل العنوان 21111125وفي تاريخ  116152احمد عيد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن دمحم عيد دمحم عمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  111351دمحم احمد محمود عبود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 عبود الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله زفتى ش مستجد من ش دمحم الغربلى بملن دمحم احمد محمود 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151262اسالم عبدالخالك طاهر بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 وصف الـتأشير:   ، حصه شبشير بجوار المعهد الدينى بملن تامر عبدالخالك طاهر بدران

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  146511على بلتاجى دمحم برغش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ مصطفى بلتاجى دمحم برغش شمرف

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151211هند محمود رمضان السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 ب بملن فتحيه رمضان محمود حجازىوصف الـتأشير:   ، زفت ش ابوالحساي

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151214عبدالجواد حامد عبدالجواد البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، كفر حانوت بحرى بملن عزيزه الدمحمى عبدالرحمن شوشان 

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  143411، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    شيماء نبيل ابراهيم عبدالممصود دمحم  -  331

, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طنطا شارع السالم من شارع رياض غرابه خلف المماولون العرب بملن/ سلوى توفيك 

 محمود دمحم

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151265م    كامل عاطف عبدالحميد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  331

 وصف الـتأشير:   ، كفر يعموب بملن عاطف عبدالحميد حمدى كامل خليل

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  145125حسن جمال دمحم هجرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 الديب بملن احمد ماهر فريد دياب  الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفر

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151212سناء رجب دمحم الرجال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 الـتأشير:   ، محله اللبن بملن/ محمود محمود محمود الشاذلى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  141116رلم    الدسولى السيد السعيد عاده ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  334

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/ طه ابراهيم دمحم دمحم 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151261حسن عبده جمعه على زينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 ايب اخر شارع فندق السالم بملن/ احمد عبده جمعه على زينهوصف الـتأشير:   ، زفتى شارع ابوالحس

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  141151وليد دمحم صبرى مرسى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

محمود كفره شارع منصور  42وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر ونشاطه تجاره لطع غيار تكييف سيارات طنطا 

 المرشى بملن/ دمحم صبرى مرسى صالح حسين

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151263حميده سيد احمد حسن غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتأشير:   ، زفتى ش ابوالخير من ش فلسطين بملن سعده السيد الصياد

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  13661ان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سامى عبدالمنعم السيد عثم -  335

 الـتأشير:   ، افتتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط مطعم الكائن فى طنطا شارع حسن حسيب بملن/ خالد فوده محمود ايوب

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151213دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 شارع الصفا والمروه الترعه العريضه بملن البدرى السيد حسن الشاطر 1وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151264دمحم فؤاد عيد الشافعى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 شارع الجالء بملن/ فؤاد عيد الشافعى حسنين 25:   ، وصف الـتأشير

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  141151وليد دمحم صبرى مرسى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 شارع منصور محمود كفره المرشى ملن دمحم صبرى مرسى صالح حسين 42وصف الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  141151وليد دمحم صبرى مرسى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 2116/1/1امتداد حسن طه ملن/ السيد السيد دمحم الديب ونشاطه ورشه كهربائى سيارات افتتح فى  111وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  151265يمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم جمال عبدالحكيم شبيب سل -  343

 ابوشرف الدين بملن مؤمن جمال عبدالحكيم شبيب  -, وصف الـتأشير:   ، زفتى 

, وصف  تم تعديل العنوان 21111125وفي تاريخ  13661سامى عبدالمنعم السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتأشير:   ، طنطا شارع حسن حسيب بملن/ خالد فوده محمود ايوب

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  13661سامى عبدالمنعم السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 1156/5/1اجير سيارات افتتح فى الـتأشير:   ، شارع دمحم فريد مع شارع صدلى بملن/ سامى دمحم مملد ونشاطه معرض ت

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151266احمد محمود احمد مناع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 الـتأشير:   ، برما بملن احمد فتوح لطب البحيرى

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  151261لم    صالح الدين سمير عبدالفتاح دمحم المشالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  341

 شارع الجبانه البحرى بملن عاصم سمير عبدالفتاح المشالوى 41العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفرالزيات

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  116113مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  345

 ابيار بملن الطالب -أشير:   ، تعديل العنوان بجعله عزبه الخلفالعنوان , وصف الـت

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151215تامر عبدالرحمن دمحم خير الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 وصف الـتأشير:   ، عزبه المنشاوى ملن البندارى ابارهيم دمحم سالم

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151211 المرسى حراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم عبدهللا -  351

 وصف الـتأشير:   ، المنشاه الكبرى بملن/ عمر عبدهللا المرسى حراز

وصف تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  13125محسن مصطفى على طلعت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

شارع دمحم عبده دمحم سليمان بملن/ عبدالمنعم دمحم فريد وجرجس انيس عبدالسيد وخيرى احمد  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

 عصر

تم تعديل العنوان  21111126وفي تاريخ  151212محمود عبدالحليم عبدالرازق صباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 ، طريك طنطا الجميزه ميت حواى ملن/ فؤاد طه نصير   , وصف الـتأشير: 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151255السيد عبده دمحم المتولى العدالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش المبليه بملن عبدالحميد محمود ابراهيم دمحم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111126وفي تاريخ  151255مر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    بماله ايه الض -  354

 ، تفهنا العزب بملن خليل دمحم مرسى الضمر 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  131116دمحم مصطفى مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 ، تعديل الملن بجعله ملن / سمير احمد حسن الشرلاوى بنفس العنوان  وصف الـتأشير: 

تم تعديل  21111126وفي تاريخ  151215ناديه المصلحى محمود حجازى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر الحاج داود بملن سالمه سليمان عبدالسيد عبدالعاطى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151211نيفين سعيد بغدادى يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 شارع الشيخ صالح بملن/ فيوليت فخرى جرجس111الـتأشير:   ، كفرالزيات 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151256احمد رمضان امام حسن نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 وصف الـتأشير:   ، دفره مركز طنطا ملن سعد احمد ابو الغيط راشد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151253احمد سيف النصر هندى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 صر هندى دمحم عبدالسميعوصف الـتأشير:   ، طنطا شارع الكورنيش عطفه دمحم الديب بملن/ سيف الن

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151254رهام حسن السيد وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، ميت حبيش المبليه بملن/ سمير يونس يحى مرعى صمر

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151114    احمد محسن كامل عبدالغنى شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  361

 بسيون بنفس الملن  -كفر جعفر -امتداد عمر زعفان  4وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151211دمحم على سعد على الفاره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 يوليو بجوار كوبرى البسيونى بملن ايمن دمحم كيالنى  23الـتأشير:   ، بسيون ش 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  145141نوال محمود محمود غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 نوال محمود محمود غنيمالـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله ملن عماد وطارق دمحم اسماعيل المهر و

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  364

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله بلكيم بملن مديحه وجيه دمحم عبدالعزيز 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  143351ليده برلم    وجيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  365

 وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151251انور دمحم مهدى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 الـتأشير:   ، شبرابيل بملن فكرات عبدالحميد رضوان 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151251ضا راشد االجرود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عزه ر -  361

 الـتأشير:   ، السمالويه ملن خالد عبداللطيف عبدالرحمن سمره 

, وصف  تم تعديل العنوان 21111126وفي تاريخ  16551طارق كمال نجيب ابادير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 ش شمس الدين ملن جيهان شفيك سعد  124الـتأشير:   ،  طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151252احمد يحيى ابوالمعاطى شامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، االنبوطين بملن يحيى ابوالمعاطى السباعى شامه 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151216البرعى لخدمات النمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، زفتى شارع فلسطين بملن احمد ابراهيم ابراهيم البرعى 

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  16551طارق كمال نجيب ابادير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ش شمس الدين بملن جيهان شفيك سعد ونشاطه تجاره لطع غيار سيارات  124الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151215احمد عدلى دمحم عبدالموجود كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 أشير:   ، طنطا ش سعيد مع الفالوجه بملن عايده دمحم سامى دمحم حسين حشاد وصف الـت

تم تعديل العنوان , وصف  21111126وفي تاريخ  151251دمحم المدثر دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 الـتأشير:   ، الطريك المديم برما بملن/ ابراهيم السعيد شمس الدين ماريه

تم تعديل العنوان ,  21111126وفي تاريخ  151214دمحم فتحى عبدالجواد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ش ابن مالن بملن زكيه متولى مصطفى ابوالعز -برج النور -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121تاريخ وفي  151311احمد حجاج احمد جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتأشير:   ، سنباط بملن حجاج احمد جابر

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151313مصطفى عبده محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن عبده محمود عبده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151311عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ايمن خيرى -  311

 الـتأشير:   ، كفر نصير بملن خيرى عبداللطيف عبدالبر

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  11524ابراهيم شفيك ابراهيم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 طنطا بملن احمد دمحم عبدالمعطى السجان  -ش الصبان من ش النحاس  23لـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ا

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151311دمحم خليل حسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 دالجواد عمارهالـتأشير:   ، كفر الزيات  ش جاد فتح الباب ملن دمحم عب

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  131561محمود شعبان محمود جنيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن الى ملن حياه دمحم محمود الحلبى

تم تعديل العنوان ,  21111121تاريخ  وفي 151311فاطمه غازى نعيم غازى الغر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 وصف الـتأشير:   ، مشال بملن ليلى دمحم زكى السايس ومحمود ومنى وساره اسامه خربش

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  116144دمحم حسن كمال البمرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  352

 ثان طنطا بملن سالمه صابر شحاته  -السيد شحاته  -ش المخرطه  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  145515ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 , وصف الـتأشير:   ، ابيج ملن دمحم احمد عبداللطيف فياض

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  145515السيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ابراهيم على عبدالجواد -  354

 , وصف الـتأشير:   ، ابيج ملن دمحم احمد عبداللطيف فياض ونشاطه مكتب مماوالت نمل 

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  145515ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  355

 , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان ابيج بملن دمحم احمد عبداللطيف فياض ونشاطه تجاره اطارات سيارات 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151312زياد دمحم على نجيب حيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  356

 شارع دمحم فريد تماطع توت عنخ امون بملن ابراهيم محمود مصطفى الكومى 52، طنطا الـتأشير:   

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151311امل كمال عبدالسالم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 وصف الـتأشير:   ، كفر عصام البلد ملن نزيه السيد ابو المكارم

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  141612 صبحى عبدالنبى السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم -  355

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن/ ايمن صبحى عبدالنبى السعدنى

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151311عبدالوهاب محمود احمد النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن صاحب الشان

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151314مكتب الجوهرى للتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الجوهرىشارع احمد الجمل من ش طه الحكيم بملن محمود السعيد احمد  3الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  123561رومانى خليل معوض ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 طنطا بملن ايليا خليل معوض ميخائيل-وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع الحكمه مع شارع علم الدين 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151315، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     سعد عبدهللا عبدهللا المرسى بدر -  312

 شارع كفر عصام بملن دمحم نبيل محمود 4وصف الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151312احمد مجدى عبداللطيف المجاعص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 شير:   ، محله مرحوم ملن مجدى عبداللطيف دمحم المجاعصوصف الـتأ

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21111121وفي تاريخ  151315هيام شناوه بهلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 ، لسطا بملن دمحم عاصم ابراهيم عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  151313سبك ليده برلم      عبدالمنصف يوسف عبدالمادر خليفه ، تاجر فرد ، -  315

 , وصف الـتأشير:   ، كفر كال الباب بملن يوسف عبدالمادر خليفه

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151315فاطمه دمحم السيد حافظ عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 سيجر ملن سطيفه احمد لنديل -ش اباظه  12مار رلم الـتأشير:   ، طنطا ع

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151211ايمن زكى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الـتأشير:   ، كفر اخشا بملن صبحيه عبدالرازق عبدالجواد العربى 

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  151215رد ،  سبك ليده برلم    صبحى ابراهيم احمد الكفورى ، تاجر ف -  315

 وصف الـتأشير:   ، بسيون ش سكه الوسط بملن حسن فتح هللا سليمان راضى 

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  151316مجدى دمحم عبدالحليم مرسى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 الجالء ملن فاطمه مصطفى احمد مصطفى 25حمدى مصطفى من ش  -, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21111121وفي تاريخ  151314هاله عزت المتولى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 سكخ سيجر بملن صالح رجب صالح فتح هللا  -ش عادل فوده 1الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  143513دمحم عبدالحميد محرز نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 تعديل الملن بجعله بملن الطالب )دمحم عبدالحميد محرز نصير ( بنفس العنوانوصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21111125وفي تاريخ  151325صباح دمحم الشحات عبدالحميد الجيزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن سمير عبدالرحمن عبدالرحمن سليمان 

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151315جمال الشحات عبداللطيف العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 وصف الـتأشير:   ، شبراريس بملن/ احمد جمال الشحات العربى

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151321سمير ابراهيم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/اشرف ابراهيم اسماعيل ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151311امال كمال دمحم ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ دمحم عطيه نجا البهوار

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151311السيد احمد السيد دمحم العتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ احمد السيد دمحم العتر

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  133416مغاورى عبدالعزيز اسماعيل النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المحل الرئيسى االخر بجعلها طريك لطور كفر الشيخ بملن/طاهر صالح زكى النجار

تم تعديل العنوان  21111125وفي تاريخ  151323عبدالفتاح محمود عبدالحميد الكاشف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 ر:   ، حصه اكوه بملن/ ربيع عبدالفتاح عبدالتواب ابوراضيه, وصف الـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151322ناديه حسين حسين ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن/محروس دمحم حسين سليمان ابوالخير

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  151324لملينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد دمحم دمحم دمحم ا -  411

 الـتأشير:   ، مشله بملن/ امال صابر دمحم الملينى

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  131241زينب التهامى زكى النميب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ، تعديل عنوان المحل الرئيسى بجعله دهتوره ملن احسان دمحم المصلحى احمد عفان  الـتأشير: 

تم تعديل العنوان , وصف  21111125وفي تاريخ  131241زينب التهامى زكى النميب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله الزنكلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان ,  21111125وفي تاريخ  151321الل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو ابراهيم ه -  413

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/ فوزى عبدالفتاح احمد االشمر

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , 21111113وفي تاريخ  145612ر فرد ،  سبك ليده برلم   كريم مصطفى احمد امام الشرلاوى ، تاج -  1

 وصف التأشير:  تعديل النشاط الى مكتب توريد وتركيب ادوات كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21111113وفي تاريخ  131351دمحم هانىء محمود خيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 اط بجعله مكتب خدمات نظافهالتأشير:  تعديل النش

تم تعديل النشاط , وصف 21111113وفي تاريخ  125113عمرو الدمحمى دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير:  تعديل النشاط الى تصنيع عبوات بالستين

تم تعديل 21111114وفي تاريخ  146612عبدالحميد سليمان عبدالحميد سليمان حواس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مطبعه فيماعدا خدمات االنترنت فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه 

 والمصاحف بعد الحضور على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111114ريخ وفي تا 142111حازم احمد دمحم اماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه وتوكيالت تجاريه

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  143111عمرو عبدالعال محمود احمد الحصاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 وصف التأشير:  اضافه نشاط تجاره وتوريدات عامه

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  111156اسامه احمد عبدالغنى عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع جوانات

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  121221حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 شير:  الغاء نشاط مكتب رحالت من النشاط االصلىالتأ

تم تعديل النشاط , 21111115وفي تاريخ  121221الشيخ لتاجير السيارات والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير:  الغاء نشاط مكتب رحالت من النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  121221ه برلم   الشيخ لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  11

 التأشير:  الغاء نشاط مكتب رحالت من النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  121221الشيخ لتاجير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  الغاء نشاط مكتب رحالت من النشاط االصلى

, وصف  تم تعديل النشاط21111115وفي تاريخ  142451اسامه ابوالعنين للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب توريدات عموميه بالمطاع الحكومى والمدارس الخاصه لالشراف وزاره التربيه والتعليم

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  142451اسامه ابوالعنين للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 مكتب توريدات عموميه بالمطاع الحكومى والمدارس الخاصه لالشراف وزاره التربيه والتعليم التأشير:  تعديل النشاط بجعله

تم تعديل النشاط , وصف 21111115وفي تاريخ  135531حسن احمد العزب الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله خلط وفصل الوان كمبيوتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل 21111115وفي تاريخ  151136دالمنعم دمحم سيد احمد النويهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى عب -  15

 النشاط , وصف التأشير:  اشافه نشاط تركيبات كهربائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21111116وفي تاريخ  144666عبدالحميد سالمه يوسف سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 لتأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب مماوالت عامه وتوريدات وصيانها

تم تعديل النشاط , وصف 21111116وفي تاريخ  144165عمرو حامد دمحم سليمان الشرمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير:  اضافه نشاط التوريدات الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  121622، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود عبدالوهاب محمود يونس  -  15

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مخبز نصف الى والغاء ما دون ذلن

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  111162حنان عباس رياض السيد السرنجاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 ير:  تعديل النشاط الى تنميه مهارات االطفال  فيما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمهوصف التأش

تم تعديل 21111111وفي تاريخ  133313ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 بئه مواد غذائيه الى النشاط االصلىالنشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط تصنيع وتع

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  141163احمد ابراهيم محمود سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريدات المستلزمات الكهربائيه والطاله المتجدده

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111111وفي تاريخ  126514سبك ليده برلم    يسرى سعد فرج خليل ، تاجر فرد ،  -  22

 تعديل النشاط بجعله نشر وخرط االخشاب وصنع االلواح ) نجاره ميكانيكيه (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111111وفي تاريخ  145525دمحم يسرى دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 اضافه نشاط توريدات عموميه الى النشاط االصلى فيما عدا اجهزه الكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  121221رضا عبدالشكور السيد متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه دواجن

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  131125فرد ،  سبك ليده برلم   هاله سالمه عبدهللا حسين ، تاجر  -  25

 التأشير:  اضافه انشاء وتركيب وصيانه محطات الطاله الشمسيه والنظيفه والمتجدده

:  تم تعديل النشاط , وصف التأشير21111112وفي تاريخ  141451دمحم راشد دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 تجاره سيارات

تم تعديل النشاط , وصف 21111112وفي تاريخ  114151ناجى السيد احمد ابوالسيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريد وتصدير حاصالت زراعيه وفواكه

تم تعديل النشاط , وصف 21111112تاريخ وفي  135161بيشوى عاطف غبلاير سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره ادوات صحيه وسيرامين

تم تعديل النشاط , 21111113وفي تاريخ  145446ابراهيم عبدالنبى دمحم دمحم صبيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 اللب ) ممله لب (وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجهيز وتحميص وصناعه 

تم تعديل النشاط , وصف 21111114وفي تاريخ  131414نبيه مسعد سالم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  اضافه نشاط توكيالت تجاريه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21111114ريخ وفي تا 134211دمحم العشماوى سيد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره المفروشات الى النشاط االصلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , 21111114وفي تاريخ  151115احمد فؤاد ابواليزيد ابوالعزم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

ت مواد بناء ومستلزمات تشطيب ومنشات معدنيه وطرق وتمديد وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مماوالت عامه وتوريدا

 مواسير وترميم

تم تعديل النشاط , وصف 21111114وفي تاريخ  144155دمحم عبدالخالك عبدالحميد ابوندا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله محمصه حبوب

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  145161اجر فرد ،  سبك ليده برلم   عمر دمحم عبدالمادر سعيد ، ت -  34

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين  6من المجموعه  36والفمره  11التأشير:  تعديل النشاط بجعله االستيراد فيما عدا المجموعه 

 المنظمه لذلن

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  145115ليده برلم   سهيله زكريا ابراهيم زعير ، تاجر فرد ،  سبك  -  35

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره وتوزيع زيوت ولطع غيار سيارات

تم تعديل النشاط , 21111115وفي تاريخ  145525سالمه عبدالموجود سالمه الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 شاط بجعله / تجاره اعالفوصف التأشير:  تعديل الن

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  141151سيد رشدى احمد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط الى مزرعه مواشى حالبه

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  136112السيد عبدالفتاح طلب نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 التأشير:  اضافه نشاط صنع المنتجات اللدائنيه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21111111وفي تاريخ  151151فاطمه حمدان فؤاد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته التأشير:  تعديل النشاط بجعله بيع اجهزه كهربائيه واليكترونيه

تم تعديل النشاط , 21111111وفي تاريخ  145163محمود عزت السيد مبرون خمخم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريدات مواد غذائيه وحاصالت زراعيه ولحوم ومشتماتها

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل 21111121وفي تاريخ  134611اوتو زويل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 النشاط بجعله معرض سيارات للبيع لحساب الغير

وصف  تم تعديل النشاط ,21111121وفي تاريخ  134611دمحم حمدى احمد السيد زويل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله معرض سيارات للبيع لحساب الغير

تم تعديل النشاط , وصف 21111121وفي تاريخ  141332نبيل خيرى عبدالغنى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير:  تجاره سيارات الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , 21111121وفي تاريخ  142646اجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالمادر عبدالوهاب الشين ، ت -  44

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله  مزرعه مواشى

تم تعديل النشاط , 21111124وفي تاريخ  144165عبدالفتاح غريب عبدالفتاح شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 ثاث مكتبى ومنزلى من االخشاب وااللومنيوموصف التأشير:  اضافه نشاط تصنيع ا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111124وفي تاريخ  111113سالم دمحم سالم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 تعديل النشاط بجعله فرز وتعبئه وتصدير حاصالت زراعيه

تم تعديل النشاط , 21111124وفي تاريخ  111113،  سبك ليده برلم    سالم العالميه لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد -  41

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله فرز وتعبئه وتصدير حاصالت زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21111124وفي تاريخ  15211عماد دمحم احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 بجعله صناعه منتجات البان التأشير:  تعديل النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل النشاط , 21111125وفي تاريخ  133453عبدالحكيم عبدالحك عبدالحكيم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير:  اضافه نشاط فراكه ارز الى النشاط االصلى

تم 21111125وفي تاريخ  141515،  سبك ليده برلم    مؤسسه الشافعى لتجاره المواد الغذائيه جمله ولطاعى ، تاجر فرد -  51

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع وتعبئه وتغليف وتجاره المواد الغذائيه جمله ولطاعى

تم تعديل النشاط , وصف 21111125وفي تاريخ  146511على بلتاجى دمحم برغش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 لتأشير:  تعديل النشاط بجعله تجميع وتصنيع لمبات الليدا

تم تعديل النشاط , وصف 21111126وفي تاريخ  141115الشاهد لتصنيع الفرنشات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله  مصنع تصنيع فرنشات

تم تعديل النشاط , وصف 21111126وفي تاريخ  141532يده برلم   حامد دمحم حامد على داود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  53

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه تربيه مواشى تسمين والبان

تم تعديل النشاط , وصف 21111126وفي تاريخ  143351وجيه مسعد عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 زرعه مواشىالتأشير:  تعديل النشاط بجعله م

تم تعديل النشاط , وصف 21111126وفي تاريخ  141214مرسى ابراهيم مرسى دلماق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره االعالف وخاماتها

تم تعديل النشاط , 21111126وفي تاريخ  116113مصطفى جالل مصطفى احمد الهرميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله وحده خلط وكبس اعالف حيوانيه

تم تعديل النشاط , وصف 21111121وفي تاريخ  123561رومانى خليل معوض ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره مراتب ومفروشات

تم تعديل النشاط , وصف 21111121وفي تاريخ  141613سين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   يحى صالح توفيك ح -  55

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله صناعه زيوت النباتات الطبيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21111121وفي تاريخ  126122على سعيد على بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 والغاء ما دون ذلن 6من المجموعه  36والفمره  11لنشاط بجعله االستيراد ماعد اللمجموعه تعديل ا

تم تعديل النشاط , وصف 21111125وفي تاريخ  142331جون اديب فخرى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير:  اضافه نشاط توريدات عموميه للنشاط االصلى

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151214دمحم احمد بدوى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151151عصام دمحم شبل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151246نورا دمحم على السيد دوبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ديل نوع الشركة , وصف تم تع21111111وفي تاريخ  151111دمحم سمير عبدالغفار الحجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151215صبحى ابراهيم احمد الكفورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  151316مجدى دمحم عبدالحليم مرسى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151314هاله عزت المتولى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151136مصطفى عبدالمنعم دمحم سيد احمد النويهى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  151121حسام طه السيد امين رضوان الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 تأشير: خاصالشركة , وصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151162احمد دمحم سليمان دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  145651تيسير صالح محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151211دمحم سيد اسماعيل سيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151121احمد انور عبدالصادق سعد الجيزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 اصالشركة , وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151212محمود احمد دمحم ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  151261صالح الدين سمير عبدالفتاح دمحم المشالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 أشير: خاصالشركة , وصف الت

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151111حماده احمد جبر عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  151122عاصم حسن بسيونى البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  123114دمحم عاطف على الشناوى الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151151يوسف دمحم دمحم ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151226سامى رضا سليمان حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151225عالء ابواليزيد كامل ابوهالل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151141جابر عبدالحميد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خالد -  22

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151114مياده جمال السيد دمحم خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111115وفي تاريخ  151115م على اسماعيل على عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هشا -  24

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151151اميره كامل دمحم خطيطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151155سن دمحم احمد محسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نور مح -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  13661سامى عبدالمنعم السيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151111بوبكر عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   شاديه صبحى ا -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151231السيد عبدالعزيز السيد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151242دمحم دمحم االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالوهاب  -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151131دمحم مصطفى يالوت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151153نوت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مى فتحى محمود ح -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151112سعيد ابراهيم عبدالحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  151212محمود عبدالحليم عبدالرازق صباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151113ابراهيم اسماعيل عبدالعزيز سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 : خاصوصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151255السيد عبده دمحم المتولى العدالنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111125وفي تاريخ  151315جمال الشحات عبداللطيف العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 لتأشير: خاص, وصف ا

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151321سمير ابراهيم اسماعيل ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151141جمال متولى دمحم الحدق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 ر: خاصالتأشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151144نجوى ابراهيم دمحم دمحم وافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  151115احمد فؤاد ابواليزيد ابوالعزم الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص , وصف

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151155رضا دمحم على عزام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21111116وفي تاريخ  151153التالوى ديزنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151111لاوى للحدايد والبويات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الشر -  44

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151131رسميه عبدالمادر زكى زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151151ظ سليمان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نهاد محفو -  46

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151121دمحم ابراهيم عبدالرازق عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151251دمحم مهدى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   انور  -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151251عزه رضا راشد االجرود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  143351يد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وجيه مسعد عبدالحم -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151123نعيمه حامد الجبالى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111124وفي تاريخ  151241اجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد صبحى عليوه دنيا ، ت -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151265كامل عاطف عبدالحميد خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151234ر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم نبيل على نصر السيد ربيع ، تاج -  54

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111115وفي تاريخ  151211ايمن محمود دمحم العماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151161،  سبك ليده برلم    مهاب مجدى عبدالخالك الطيار ، تاجر فرد -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151312زياد دمحم على نجيب حيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  151116ه برلم   شاكر شاكر حامد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  151116مغاورى دمحم عبدهللا عبدهللا االلرع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151222سبك ليده برلم    خضره عبدالفتاح مصطفى الشناوى ، تاجر فرد ،  -  61

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151116مى عادل جوده شيحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151111دمحم نجاح دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  151311عبدالوهاب محمود احمد النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151141هشام دمحم رفاعى تهامى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151261حسن عبده جمعه على زينه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151126شيماء محمود عبدالمطلب العربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  151163هانى رمضان رمضان شحاته السحيتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151153دمحم احمد عيطه شادى عيطه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151215نوره احمد حسن الصريطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151145النتاج عسل النحل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دبور  -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151245دمحم دمحم عطيه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151164راهيم بحبيح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم موسى شعبان اب -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151145محمود صبرى محمود ابوريان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151225يد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم دمحم عبدهللا ع -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151254رهام حسن السيد وهب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151111جر فرد ،  سبك ليده برلم   هانى دمحم عبدالمعطى دومه ، تا -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151111سماح عبداللطيف حليم رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151155فرد ،  سبك ليده برلم    لمره دمحم ابراهيم مسعود نبيشى ، تاجر -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  151224دمحم عبدالحميد عبدالحليم الورورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  115136فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم امين دمحم بر ، تاجر -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151151سعيد دمحم سعيد حسن الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151311رد ،  سبك ليده برلم   امل كمال عبدالسالم السعدنى ، تاجر ف -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  132116محمود ابراهيم دمحم االحمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21111114وفي تاريخ  151155م   مكتبه مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  54

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151143اسماء يوسف عبدالفتاح االعرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111125وفي تاريخ  151212سناء رجب دمحم الرجال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151211عبدالفتاح ابراهيم محمود حسن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151132عطيه دمحم دمحم فرج عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151161صحصاح للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114 وفي تاريخ 151166عمرو عبدالجليل حسن درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151114احمد محسن كامل عبدالغنى شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  151111ناديه على احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151114الهامى دمحم كمال عطيه عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151211دمحم على سعد على الفاره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151131عصام عبدالنبى السيد مرسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151244مبروكه عبدالعظيم عبدالعظيم المالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151113السيد عبدالعزيز حسن العجيزى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 صوصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151115يوسف عبدالحميد يوسف شمس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151153فايز دمحم عبدالشفيع خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151151مروان للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  151215احمد عدلى دمحم عبدالموجود كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151154صطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   نورا م -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  151146السيد صابر عبدالعال العزب منصوره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  151232فؤاد ابراهيم السيد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عادل  -  114

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151111رضا مرسى عطيه حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151145ابراهيم كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد حامد -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151155دمحم سالمه حامد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21111121وفي تاريخ  151221ر فرد ،  سبك ليده برلم   العربى ترافيل ، تاج -  115

 خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151111غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151251، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم المدثر دمحم جاب هللا  -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151214دمحم فتحى عبدالجواد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151321، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عمرو ابراهيم هالل ابراهيم -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151311احمد حجاج احمد جابر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151114،  سبك ليده برلم    اشرف سعد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151221ام احمد مختار ابراهيم السوسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  151152د ،  سبك ليده برلم   زينب عبدالعزيز دمحم مسوده ، تاجر فر -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151112هنيات دمحم كامل ابراهيم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151311بك ليده برلم   دمحم خليل حسن هالل ، تاجر فرد ،  س -  115

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151156اسماء على ابراهيم غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151135ليده برلم    احمد العرجاوى بدر مصطفى هواش ، تاجر فرد ،  سبك -  121

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151135نهى السيد طه محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151124رضا دمحم عطا احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  151125دمحم سعيد عبدالرازق عوض متولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151216كريمان مصطفى عبدالسالم دمحم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151124دمحم مصطفى دمحم االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151241فاطمه ابراهيم ابراهيم باظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151262اسالم عبدالخالك طاهر بدران ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151166سميحه دمحم دمحم حسن العنانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151311فاطمه غازى نعيم غازى الغر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 خاصوصف التأشير: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151111شيماء السيد لطفى الحسينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151142عادل عبدالحميد فتوح فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151211طارق مجدى على العزب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151151صيدليه د / يمنى خيرى نصير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151115امه ابراهيم دمحم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اس -  134

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  151111دمحم احمد ابراهيم الخبيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  135

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151315بدهللا عبدهللا المرسى بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعد ع -  136

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151151دمحم سمير لطفى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151114ى حسن دمحم المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم لطف -  135

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151134الجعار لالدوات الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151141دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نورا دمحم -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151123دمحم حسن سعد حسن الشبينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111126وفي تاريخ  151215حجازى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناديه المصلحى محمود -  142

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151211نيفين سعيد بغدادى يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  143

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111115وفي تاريخ  151164فتوح المطاهر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدالغنى على ابوال -  144

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151126احمد جمال دمحم فتحى لناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151141راهيم الحكيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم احمد اب -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111124وفي تاريخ  151251مكتب عثمان للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151263نيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حميده سيد احمد حسن غ -  145

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151251هانى احمد سليمان دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151236امل عبدالرحمن سعد الجاريه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151213كيرولس اشرف صبرى مرهم غطاس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  151323عبدالفتاح محمود عبدالحميد الكاشف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151112رشاد ربيع مصطفى البرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151115مسيوغه حسن دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111121وفي تاريخ  151241احمد عادل يوسف ابراهيم سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151151عبدالحكيم عبدالحميد شريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151256دمحم عطيه عبدالرحيم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151312مد مجدى عبداللطيف المجاعص ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اح -  155

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111115وفي تاريخ  151211ايمان دمحم احمد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111115وفي تاريخ  151111عبان دمحم راره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ش -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  151112على صالح عبدالحميد ابراهيم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151161على حداد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عطا  -  162

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151213دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111125وفي تاريخ  151311دمحم ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امال كمال -  164

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151211احمد اشرف دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151125رزق سعد دمحم عدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   انصاف  -  166

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111124وفي تاريخ  151252منيره دمحم ابوزيد ابراهيم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151115 على عبدالمعطى حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151134كاظم كمال الدين بكر البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151133سليمان عبدالوهاب جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هاله  -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151152شيماء سعيد حسين الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151315وه بهلول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هيام شنا -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151155ماجده علم الدين على علم الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151241ابوحمده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امجد محمود فوزى -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151156سامح رسمى دمحم على الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151112الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عزه دمحم عبدالسميع -  116

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  151151فاطمه صالح الدين دمحم المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151156حمد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابراهيم دمحم ا -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151152ايه غباشى دمحم عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  151211هند محمود رمضان السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151214عبدالجواد حامد عبدالجواد البيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151216البرعى لخدمات النمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151161اصالح ابراهيم مصطفى فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  153

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151152هبه درويش عبدالفتاح درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  151125يسرى عبدالمنصف فرج الصياد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 , وصف التأشير: خاص

تم 21111121وفي تاريخ  151233المالح لتجهيز وتحضير مشروبات ساخنه وبارده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151231ابراهيم ممدوح زكى خير الدين مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 صف التأشير: خاصالشركة , و

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151115جمال محسن عبدالرحمن حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  151146حسن حلمى اسماعيل حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 ف التأشير: خاصالشركة , وص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151141يحى سعيد دمحم على يحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151214نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 تأشير: خاصالشركة , وصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151136حليمه زاهر المتولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151211معرض شاهين للمراتب والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 تأشير: خاصالشركة , وصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151261العزب صالح دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111111وفي تاريخ  151165دمحم عاطف ابوزيد عجمى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 : خاص, وصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة 21111115وفي تاريخ  151115دمحم جابر حسين عبدالمادر سنجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151131نجالء صالح احمد عبدالمعطى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص الشركة , وصف

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  151115منى اسماعيل سيد احمد اسماعيل زناطير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشير: خاص

وصف تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  16551طارق كمال نجيب ابادير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151111مصطفى دمحم محمود اسماعيل عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

كة , تم تعديل نوع الشر21111124وفي تاريخ  151254عبده ابراهيم عبدالمعبود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  151111المعتصم باهلل لمطع غيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشير: خاص

ل نوع تم تعدي21111114وفي تاريخ  151163عبير احمد متولى محمود النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151132بسيونى السيد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 التأشير: خاص

ع الشركة , تم تعديل نو21111111وفي تاريخ  151111الرفاعى دمحم عبدالعال شورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151252احمد يحيى ابوالمعاطى شامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصف التأشير: خاص

ع الشركة , تم تعديل نو21111115وفي تاريخ  151111احمد عبدالمنعم ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111125وفي تاريخ  151324وليد دمحم دمحم دمحم الملينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  151115احمد عبدالرحمن عبدالمعز عامر ليده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  145515ابراهيم على عبدالجواد السيد حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص الشركة , وصف

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151141احمد سمير احمد الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151113محى الدين صبحى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 تأشير: خاصوصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151154جابر يحى دمحم حافظ البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111116وفي تاريخ  151151رشا حلمى دمحم اللبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151141مسعود بسيونى بسيونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  131646ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  151154عبدالمجيد عبدالمجيد مصطفى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151215السيد السيد ابراهيم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151116اسالم دمحم محمود موسى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151115دمحم سعيد سليمان االلرع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 ر: خاصالتأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151131دمحم احمد احمد سليمان االكرت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151264دمحم فؤاد عيد الشافعى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة 21111124وفي تاريخ  144165عبدالفتاح غريب عبدالفتاح شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151235صيدليه د/ ايمان ايمن السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 لتأشير: خاصوصف ا

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151151محمود منير محمود الملينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151111محمود ابراهيم احمد حميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151111عبدالرحمن طارق دمحم سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  141151وليد دمحم صبرى مرسى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151311السيد احمد السيد دمحم العتر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151161صيدليه الدكتور/ مينا رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 خاصوصف التأشير: 

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151143ابراهيم مجدى ابراهيم حامد الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111113وفي تاريخ  143411دعاء عبدالمنعم دمحم عطيه العدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 وصف التأشير: خاص, 

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151156صيدليه د/عبدالسالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151111نسرين ماهر موسى برسوم ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 وصف التأشير: خاص الشركة ,

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  151151رشا السيد عبدالممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151155محمود عاطف السيد مهنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 التأشير: خاصوصف 

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151113ابراهيم احمد عبداللطيف دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 الشركة , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151151فاطمه حمدان فؤاد عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151215تامر عبدالرحمن دمحم خير الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151211ابراهيم عبدهللا المرسى حراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151165السعيد جمعه السعيد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 صوصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111114وفي تاريخ  151145غريب دمحم حمزه عمرو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151245مصطفى سعيد عليوه دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111125وفي تاريخ  151266د محمود احمد مناع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احم -  244

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151235عصام عبدالموجود عطيه زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111115وفي تاريخ  151151احمد عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام دمحم -  246

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151231حسن احمد فؤاد حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصف التأشير: خاص

تم 21111115وفي تاريخ  145654معدات مزارع الدواجن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤسسه مشرف لتصنيع -  245

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  151325صباح دمحم الشحات عبدالحميد الجيزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111113وفي تاريخ  151121عبدالجيد عبدالستار عبدالجيد حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151135عمرو عبدالحميد احمد الزينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 صوصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151221احمد دمحم عبدالنبى الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151251رائد عبدالعزيز دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151111عبدالوهاب عبدالحميد عبدالحميد حسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151161منى موسى بهنسى عبدالعزيز خلف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 شير: خاصالشركة , وصف التأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151121جرجس ميخائيل اسعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21111116وفي تاريخ  151116عبدالعزيز جمال عبدالموجود السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاصنوع الشركة , 

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21111113وفي تاريخ  151131عالء للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151256احمد رمضان امام حسن نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151111سعيد عبدالكريم عبدهللا ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111114وفي تاريخ  151144ابراهيم عبدالشافى ابوزيد ابوجميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 أشير: خاصالشركة , وصف الت

 151253معرض ماضى لتجاره السيارات والتروسيكالت ذو ثالث عجالت والتون تون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21111124وفي تاريخ 

تم تعديل نوع الشركة , 21111115وفي تاريخ  151112ام هاشم عمر دمحم السيد عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  263

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21111114وفي تاريخ  151161سعد السيد ابراهيم مصطفى كريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111115وفي تاريخ  151212طه محى السيد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151111غاده محمود صبحى دمحم امين الميعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111126وفي تاريخ  151253احمد سيف النصر هندى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  121221حاتم مصطفى عبدالعزيز لطب الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 صالشركة , وصف التأشير: خا

تم تعديل نوع الشركة , 21111125وفي تاريخ  151322ناديه حسين حسين ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151231غاده ابراهيم الصاوى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151314مكتب الجوهرى للتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111112وفي تاريخ  141451دمحم راشد دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151223سيد سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    حنان على -  213

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151111شادى دمحم عبدالاله الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  151251لغنى جمال الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالرحمن عبدا -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151313مصطفى عبده محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151311طيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايمن خيرى عبدالل -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  151114تحاسين ابوالفتوح عطيه الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111116وفي تاريخ  151113ر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ربيع خيرى ابراهيم بك -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151122احمد سليمان عبدالغنى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111125وفي تاريخ  151211ر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود احمد دمحم سالم ، تاج -  251

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111111وفي تاريخ  151215عصام دمحم عبدالحفيظ محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21111111وفي تاريخ  151211عود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عصام احمد عبدالسميع احمد مس -  253

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21111113وفي تاريخ  151131سليمان عبدالرحمن ابراهيم حسن راشد لاطون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151255ه لطفى عبدالعاطى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاطم -  255

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151155خالد محمود المرسى عصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151151سيد السيد ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد ال -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151121حمديه اسماعيل احمد خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111112وفي تاريخ  151121لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مؤسسه غنيم  -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151165دمحم سمير متولى السيد البسيونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151213د حسن الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رباب سعي -  211

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151215منى خالد عبدالموى الدمرداش عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111124وفي تاريخ  151261اهيم احمد عبدالخالك يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ابر -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111121وفي تاريخ  151211ايمن زكى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111111وفي تاريخ  151161خضره دمحم راضى زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111121وفي تاريخ  151315فاطمه دمحم السيد حافظ عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111116وفي تاريخ  151111السعيد عمر يوسف دمحم الشيخ يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111115وفي تاريخ  151165اسالم مصطفى عبدالغنى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 : خاصالشركة , وصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة , 21111116وفي تاريخ  151115دمحم ايهاب السيد دمحم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151142الوكيل لتجاره المعدات الثميله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع 21111112وفي تاريخ  151125دمحم عبدالرحيم عبدالرازق ابراهيم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 الشركة , وصف التأشير: خاص

وصف  تم تعديل نوع الشركة ,21111113وفي تاريخ  131131دمحم اسماعيل دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111126وفي تاريخ  151255بماله ايه الضمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  313

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151115دمحم عصمت غريب ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21111113وفي تاريخ  151121جمال دمحم دمحم عبدالعزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21111113وفي تاريخ  151133مصطفى يوسف دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111124وفي تاريخ  151255راويه حسن عبدالممصود الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111125وفي تاريخ  151265كريم جمال عبدالحكيم شبيب سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 خاصالشركة , وصف التأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , 21111114وفي تاريخ  151162راويه عبدالعظيم السعيد سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة 21111112وفي تاريخ  151113دمحم عبدالعزيز اسماعيل الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 ير: خاص, وصف التأش

تم تعديل نوع الشركة , 21111111وفي تاريخ  151216عادل سند السيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21111121وفي تاريخ  151313عبدالمنصف يوسف عبدالمادر خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 ير: خاصالشركة , وصف التأش

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21111112وفي تاريخ  141451دمحم راشد دمحم راشد ، تاجر ،  سبك ليده برلم    -  1

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــ  ــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111115، وفى تاريخ    116511شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 كهلحل الشر 55122محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 
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تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تاريخ    111315شركه العبد انترتريد  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم :    - 5

 لاللغاء الفرع 55131محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم محو الميد    21111116، وفى تاريخ    111315ك ليدها برلم : ج/اليوجد  ، شركة مساهمة  سب   - 6

 لاللغاء الفرع 55131بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تاريخ    111315شركه العبد انترتريد  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1
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تم محو/شطب    21111111، وفى تاريخ    115145شركه/ عابد ودمحم هالل  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 12

 اداريا لعدم التجديد 55141برلم السجل  تم محو الميد 

   21111115، وفى تاريخ    131315شركه دمحم دمحم عبدالعزيز اسماعيل وشريكته  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 13
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تم    21111111، وفى تاريخ    16155بك ليدها برلم : شركه خالد محى الدين احمد ليله وشريكه  ، شركة تضامن  س   - 14
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 2111/11/21فى  1632المودع برلم 

تم    21111121، وفى تاريخ    135144مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 2111/11/21فى  1233و/شطب السجل  تم الغاء الفرع بطلب تاشير رلم مح

تم محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع    21111121، وفى تاريخ    135144اليوجد  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 15

 2111/11/21فى  1233بطلب تاشير رلم 

تم    21111125، وفى تاريخ    15541ة تضامن  سبك ليدها برلم : شركه السيد السيد دمحم سباعى وشريكه  ، شرك   - 11
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 لحل الشركه 55111تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل رأس المال , وصف  21111116وفي تاريخ   ، 52616شركه ابوالنجا للتجاره توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 نيه ج  51111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111116وفي تاريخ   ، 52616شركه ابوالنجا للتجاره والمماوالت توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   51111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وصف  21111116في تاريخ   ،و 52616شركه ابوالنجا للتجاره توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   51111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111116وفي تاريخ   ، 52616شركه ابوالنجا للتجاره والمماوالت توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

 جنيه   51111111.111ال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال , وصف  21111116وفي تاريخ   ، 52616شركه ابوالنجا للتجاره شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   51111111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111116وفي تاريخ   ، 52616تضامن  ، سبك ليدها برلم ، شركه ابوالنجا للتجاره والمماوالت شركة -  6

 جنيه   51111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111112وفي تاريخ   ، 121116دمحم عبدالحميد لطب خطاب وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   1111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، المال

تم تعديل  21111112وفي تاريخ   ، 121116شركه/ نصيف جرجس خليل وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   1111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111124وفي تاريخ   ، 13313دمحم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   5111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21111124وفي تاريخ   ، 13313انجال دمحم فؤاد عبدالحليم جزر شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   5111111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21111124وفي تاريخ   ، 13313عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   5111111.111ديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشير:   تع

تم تعديل رأس  21111124وفي تاريخ   ، 13313دمحم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   5111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال  21111124وفي تاريخ   ، 13313ؤاد عبدالحليم جزر شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،انجال دمحم ف -  13
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تم تعديل  21111124،   وفي تاريخ 13313عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   5111111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  21111124وفي تاريخ   ، 13313دمحم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   5111111.111صبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال  21111124وفي تاريخ   ، 13313انجال دمحم فؤاد عبدالحليم جزر توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  16

 جنيه   5111111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  21111124وفي تاريخ   ، 13313وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر -  11

 جنيه   5111111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تعديل تم  21111124وفي تاريخ   ، 131114دعاء على عبدالعزيز دغيم وشركاها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   1111111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21111124وفي تاريخ   ، 131114شركه دعاء على عبدالعزيز دغيم وشريكتها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  11

 جنيه   1111111.111، تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها

تم تعديل رأس  21111126وفي تاريخ   ، 141451ايهاب منصور جاد المولى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  21

 جنيه   1111111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  144141ابراهيم دمحم مصطفى النجار وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان شارع الوفاء مع شارع الدكتور دمحم رسالن عماره الحرمين الدور 

 على حامد االرضى بملن / هانم

تم تعديل  21111113وفي تاريخ  144141ابراهيم دمحم مصطفى النجار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  2

العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان شارع الوفاء مع شارع الدكتور دمحم رسالن عماره الحرمين الدور 

 مداالرضى بملن / هانم على حا

وفي تاريخ  115121شركه/رافت عدلى ميخائيل فرج رزق هللا و شريكته ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  3

شارع عبدالوهاب النجار ) بلنط سابما( من ميدان  11تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى  21111112

 الصاغه بملن الشركاء 

تم تعديل العنوان , وصف  21111112وفي تاريخ  115121كاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    طارق يحيى و شر -  4

 شارع عبدالوهاب النجار ) بلنط سابما( من ميدان الصاغه بملن الشركاء  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

وفي تاريخ  115121بك ليدها برلم    شركه/رافت عدلى ميخائيل فرج رزق هللا و شريكته ، توصية بسيطة ،  س -  5

شارع عبدالوهاب النجار ) بلنط سابما( من ميدان  11تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى  21111112

 الصاغه بملن الشركاء 

ديل العنوان , وصف تم تع 21111112وفي تاريخ  115121طارق يحيى و شركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 شارع عبدالوهاب النجار ) بلنط سابما( من ميدان الصاغه بملن الشركاء  11الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  131135عماد حسن المطب شوشه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

لعنوان بجعله شمه بالدور االول علوى امتداد شارع النادى بملن/ شوليه مصطفى عبدالموى العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل ا

 الماحى

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  131135عماد حسن المطب شوشه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  5

ى فى امتداد شارع النادى كمخزن للشركه ونشاطه تجاره العنوان , وصف الـتأشير:   ، ــ افتتاح فرع )أ( بالعنوان الدور االرض

 وتوريد وتوزيع االدويه واللماحات البيطريه ومستلزمات المزارع واضافات االعالف واالعالف

تم تعديل  21111114وفي تاريخ  131135عماد حسن المطب شوشه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  1

ير:   ، ــ فرع )ب( بالعنوان الدور االرضى امتداد شارع النادى مخزن للشركه ونشاطه تجاره وتوريد العنوان , وصف الـتأش

 وتوزيع االدويه واللماحات البيطريه ومستلزمات المزارع واضافات االعالف واالعالف

تم  21111121في تاريخ و 146451شركه سعيد رمضان عبدالشفيع الجمل وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ابيار ش الوحده البيطريه بملن فوزيه دمحم محمود عباده  

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  146451شركه سعيد رمضان عبدالشفيع وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  11

 شير:   ، تعديل العنوان بجعله ابيار ش الوحده البيطريه بملن فوزيه دمحم محمود عباده  العنوان , وصف الـتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  135144مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  12

طريك السنطه بملن عبدالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه والفرع  , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت

 الكائن بالعنوان لريه محله منوف  منشيه الجندى مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  135144شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  13

العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت طريك السنطه بملن عبدالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه 

 محله منوف  منشيه الجندى مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن والفرع الكائن بالعنوان لريه

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  135144مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  14

دالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه والفرع , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت طريك السنطه بملن عب

 الكائن بالعنوان لريه محله منوف  منشيه الجندى مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن

تم تعديل العنوان ,  21111121وفي تاريخ  135144مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  15

الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت طريك السنطه بملن عبدالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه والفرع الكائن  وصف الـتأشير:   ، الغاء

 بالعنوان لريه محله منوف  منشيه الجندى مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  135144شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  16

العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت طريك السنطه بملن عبدالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه 

 والفرع الكائن بالعنوان لريه محله منوف  منشيه الجندى مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن

تم تعديل العنوان  21111121وفي تاريخ  135144الوهاب وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    مروه دمحم عبد -  11

, وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرعين الكائنين بناحيه لريه شندالت طريك السنطه بملن عبدالمادر ابراهيم عبدالمادر وهبه والفرع 

 مركز طنطا ملن صالح السيد ابراهيم حسن الكائن بالعنوان لريه محله منوف  منشيه الجندى

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  112115مصطفى زكى الشريف وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  15

احيه ميت , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله/ ملن ورثه المرحوم دمحم فؤاد احمد بكر وعبدالعزيز دمحم حسانين بكر بن

 حبيش البحريه

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  112115مصطفى زكى الشريف وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع جديد للشركه بمديه لليوب بناحيه زاويه النجار ملن/ محمود دمحم عبدالظاهر

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  112115ركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    مصطفى زكى الشريف وش -  21

, وصف الـتأشير:   ، ــ افتتاح فرع للشركه بمدينه المصاصين الجديده بناحيه لصاصين شرق شارع المستشفى العسكرى امام 

 المدرسه الثانونيه المصاصين الجديده

تم تعديل العنوان  21111124وفي تاريخ  112115ه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    مصطفى زكى الشريف وشركا -  21

بجعله ملن ورثه المرحوم دمحم فؤاد احمد بكر  2111/12/25فى  5135, وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن للفرع المودع برلم 

 وعبدالعزيز دمحم حسانين بكر بناحيه ميت حبيش البحريه 

تم تعديل  21111121وفي تاريخ  146151مد غريب احمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    غريب حا -  22

امبابه بملن السيد محمود اسماعيل  -مدينه العمال  2منزل رلم  5العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان بلون 

 بدر الدين 

 ــــــــــــــــــــــ    

   النشاط   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم جالل صبره وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  1

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155

ء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   دمحم جالل صبره وشركاه ، توصية بسيطة  الغا -  2

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  3

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114ريخ وفي تا 131155

شركه دمحم جالل مصطفى صبره وشريكته ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك  -  4

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155ليدها برلم   

جالل صبره وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    دمحم -  5

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155

ركه ،  سبك ليدها برلم   دمحم جالل صبره وشركاه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الش -  6

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشريكه ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  1

 ر:  توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشي21111114وفي تاريخ  131155

شركه دمحم جالل مصطفى صبره وشريكته ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك  -  5

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111114وفي تاريخ  131155ليدها برلم   

اط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم   دمحم جالل صبره وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نش -  1

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  11

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155

بره وشريكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك شركه دمحم جالل مصطفى ص -  12

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155ليدها برلم   

بك ليدها برلم   دمحم جالل صبره وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  س -  13

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  14

 تضامنتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 21111114وفي تاريخ  131155

دمحم جالل صبره وشريكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك ليدها برلم    -  15

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155

شركه دمحم جالل مصطفى صبره وشريكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره وتصنيع البالستين من غرض الشركه ،  سبك  -  16

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111114وفي تاريخ  131155ليدها برلم   

حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره  -  11

واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الشركه تجاره السيارات المستعمله ولطع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم   

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111121وفي تاريخ  135144



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ريكها ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول شركه مروه دمحم عبدالوهاب وش -  15

واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الشركه تجاره السيارات المستعمله ولطع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم   

 سيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية ب21111121وفي تاريخ  135144

مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها ، توصية بسيطة  الغاء نشاط تجاره حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول  -  11

واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الشركه تجاره السيارات المستعمله ولطع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم   

 ديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطةتم تع21111121وفي تاريخ  135144

مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول  -  21

  واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الشركه تجاره السيارات المستعمله ولطع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ  135144

شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول  -  21

ع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم   واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الشركه تجاره السيارات المستعمله ولط

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ  135144

مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها ، شركة تضامن  الغاء نشاط تجاره حديد التسليح ومزرعه المواشى لتسمين العجول  -  22

ركه تجاره السيارات المستعمله ولطع غيارها بانواعها ،  سبك ليدها برلم   واالستيراد من نشاط الشركه واضافه لنشاط الش

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ  135144

شركه دمحم صالح متولى على بحيرى وشركاه ، شركة تضامن  تعديل غرض الشركه ليصبح تجاره االسمده والمبيدات  -  23

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21111121وفي تاريخ  141211بك ليدها برلم   الزراعيه ،  س

دعاء على عبدالعزيز دغيم وشركاها ، توصية بسيطة  يضاف لغرض الشركه التوريدات العموميه ،  سبك ليدها برلم    -  24

 بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 21111124وفي تاريخ  131114

شركه دعاء على عبدالعزيز دغيم وشريكتها ، توصية بسيطة  يضاف لغرض الشركه التوريدات العموميه ،  سبك ليدها برلم    -  25

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21111124وفي تاريخ  131114

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111113وفي تاريخ  144141ابراهيم دمحم مصطفى النجار وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  1

 وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111115وفي تاريخ  131111ليدها برلم   رستوران رد سى فش طنطا لالسمان ، سبك  -  2

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111115وفي تاريخ  131111شركة دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  3

 وصف التأشير: توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111115وفي تاريخ  131111عبان وشريكه ، سبك ليدها برلم   شركة/دسولى مصطفى دمحم ش -  4

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  21111115وفي تاريخ  131111شركة /دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  5

 , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111115وفي تاريخ  131111ران رد سى فش طنطا لالسمان ، سبك ليدها برلم   رستو -  6

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة 21111116وفي تاريخ  111315شركه العبد انترتريد ، سبك ليدها برلم    -  1

 مساهمة

 تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: شركة مساهمة21111116وفي تاريخ  111315جد ، سبك ليدها برلم   ج/اليو -  5

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21111121وفي تاريخ  135144مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , 21111121وفي تاريخ  135144هاب وشريكها ، سبك ليدها برلم   شركه مروه دمحم عبدالو -  11

 وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21111121وفي تاريخ  135144مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها ، سبك ليدها برلم    -  11

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  21111121وفي تاريخ  131125شركه عبدالنبى على حسن العونى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  12

 , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف 21111121وفي تاريخ  131125شركه اسماعيل جاهين وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  13

 توصية بسيطةالتأشير: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اشرف فؤاد ميخائيل  53311شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111116،  فى تاريخ :   -  1

 وشركاه

الى: دمحم عبدالحميد لطب  121116ر بتعديل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأشي  21111112،  فى تاريخ :   -  2

 خطاب وشركاه

الى: دمحم جالل صبره  131155شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111114،  فى تاريخ :   -  3

 وشركاه

الى: دمحم جالل صبره  131155م الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اس  21111114،  فى تاريخ :   -  4

 وشركاه

الى: دمحم جالل صبره  131155توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111114،  فى تاريخ :   -  5

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: دمحم جالل صبره  131155رلم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة ب  21111114،  فى تاريخ :   -  6

 وشركاه

الى: دمحم احمد عبداللطيف  132453شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111121،  فى تاريخ :   -  1

 المهدى وشريكه

الى: شركه سعيد رمضان  146451شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111121،  فى تاريخ :   -  5

 عبدالشفيع الجمل وشريكه

الى: شركه عبدالنبى على  131125شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111121،  فى تاريخ :   -  1

 حسن العونى وشريكه

الى: شركه عبدالنبى  131125يدة برلم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المم  21111121،  فى تاريخ :   -  11

 على حسن العونى وشريكه

الى: عمر السيد نصر  145141شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21111124،  فى تاريخ :   -  11

 حموده وشركاه

الى: دعاء على  131114مميدة برلم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة ال  21111124،  فى تاريخ :   -  12

 عبدالعزيز دغيم وشركاها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل صفه الشرين/ ابراهيم عبدالمنصف ناصف  توصية بسيطة  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن ج/ تعديل  -  1

ريكين من بين الشركاء الثالثه على ان يكون ممارسه االعمال فى اطار الصالح العام للشركه ويودع االداره والتوليع بجعلها الى ش

نماذج توليعات لجميع الشركاء المتضامنين فى البنون الموجوده بها حسابات الشركه على ان يكون السحب والتوليعات شريكين فمط 

 144141برلم       21111113ريخ : فيما عدا المرض والرهن للشركاء الثالثه مجتمعين ، تا

تعديل صفه الشرين/ ابراهيم عبدالمنصف ناصف  شركة تضامن  شرين  من شرين موصى الى شرين متضامن ج/ تعديل  -  2

االداره والتوليع بجعلها الى شريكين من بين الشركاء الثالثه على ان يكون ممارسه االعمال فى اطار الصالح العام للشركه ويودع 

اذج توليعات لجميع الشركاء المتضامنين فى البنون الموجوده بها حسابات الشركه على ان يكون السحب والتوليعات شريكين فمط نم

 144141برلم       21111113فيما عدا المرض والرهن للشركاء الثالثه مجتمعين ، تاريخ : 

تعديل حك  -ج-3شرين متضامن  الى شرين موصى   تعديل صفه الشرين/يحيى احمد احمد على البدرى  توصية بسيطة -  3

االداره والتوليع بجعله للشرين دسولى مصطفى دمحم شعبان منفردا وله حك التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فيما 

له حك التوليع على % من صافى االرباح السنويه ممابل حك االداره و 11يخص االعمال االداريه للشركه على ان يكون له نسبه 

 131111برلم       21111115الشيكات وصرفها والتعامل مع البنون والمعامالت الماليه من بيع وشراء ورهن منفردا ، تاريخ : 

تعديل حك  -ج-3تعديل صفه الشرين/يحيى احمد احمد على البدرى  شركة تضامن  شرين متضامن  الى شرين موصى  -  4

للشرين دسولى مصطفى دمحم شعبان منفردا وله حك التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه فيما  االداره والتوليع بجعله

% من صافى االرباح السنويه ممابل حك االداره وله حك التوليع على  11يخص االعمال االداريه للشركه على ان يكون له نسبه 

 131111برلم       21111115ماليه من بيع وشراء ورهن منفردا ، تاريخ : الشيكات وصرفها والتعامل مع البنون والمعامالت ال

تعيين السيد/عالء الدين فتحى خالد خليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وذلن للفتره  -  5

 115151برلم       21111115الباليه من مده مجلس االداره الحالى ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى عبدالغنى  -  6

طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بما فيها 

والغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل اوتفويض الغير ثابت اومنمول وذلن لنفس ا

 56525برلم       21111112وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

دى عبدالغنى يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  واحمد حم -  1

طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بما فيها 

ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل اوتفويض الغير 

 56525برلم       21111112بنون اوالغير ، تاريخ : وذلن لصالح ال

يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى عبدالغنى  -  5

طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بما فيها 

الغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل اوتفويض الغير ثابت اومنمول وذلن لنفس او

 56525برلم       21111112وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

عبدالغنى  يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى -  1

طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض والرهن بما فيها 

ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل اوتفويض الغير 

 56525برلم       21111112ون اوالغير ، تاريخ : وذلن لصالح البن

يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  واحمد حمدى  -  11

لتراض عبدالغنى طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود اال

والرهن بما فيها ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل 

 56525برلم       21111112اوتفويض الغير وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

بدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى ع -  11

عبدالغنى طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض 

ن وله الحك فى توكيل والرهن بما فيها ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذل

 56525برلم       21111112اوتفويض الغير وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى  -  12

دالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض عبدالغنى طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عب

والرهن بما فيها ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل 

 56525برلم       21111112اوتفويض الغير وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

ف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  توصية بسيطة  مدير و شرين  واحمد حمدى يضا -  13

عبدالغنى طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض 

امام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل والرهن بما فيها ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير و

 56525برلم       21111112اوتفويض الغير وذلن لصالح البنون اوالغير ، تاريخ : 

يضاف لبند االداره والتوليع بجعلها /عبدالحميد حمدى عبدالغنى طمان  شركة تضامن  مدير و شرين  واحمد حمدى  -  14

غنى طمان ودمحم حمدى عبدالغنى  طمان ومحمود حمدى عبدالغنى طمان لهم الحك فى التوليع على كافه عمود االلتراض عبدال

والرهن بما فيها ثابت اومنمول وذلن لنفس اوالغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغي الحكوميه الخاصه بذلن وله الحك فى توكيل 

 56525برلم       21111112لغير ، تاريخ : اوتفويض الغير وذلن لصالح البنون اوا

ضم الى عضويه الشركه / دمحم عبدالحميد لطب خطاب  شركة تضامن  شرين متضامن  كما خرج من عضويه الشركه /  -  15

وليع ج/ تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين/ دمحم عبدالحميد لطب خطاب وله وحده حك االداره والت-نصيف جرجس خليل للوفاه 

 121116برلم       21111112عن الشركه فى كل شئونها امام جميع الجهات الحكوميه واالهليه ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ضم الى عضويه الشركه / دمحم عبدالحميد لطب خطاب  شركة تضامن  شرين متضامن  كما خرج من عضويه الشركه /  -  16

ها للشرين/ دمحم عبدالحميد لطب خطاب وله وحده حك االداره والتوليع ج/ تعديل االداره والتوليع بجعل-نصيف جرجس خليل للوفاه 

 121116برلم       21111112عن الشركه فى كل شئونها امام جميع الجهات الحكوميه واالهليه ، تاريخ : 

االداره العامه تم تكليف المهندس/ يوسف السيد تهامى يوسف الخولى  شركة مساهمة  مدير عام  بشغل وظيفه مدير عام ب -  11

    21111113للعمليات طنطا وعضو مجلس االداره ضمن نطاق اشراف مساعد رئيس الشركه بمعمل تكرير طنطا ، تاريخ : 

 51511برلم   

تم تكليف المهندس/ يوسف السيد تهامى يوسف الخولى  شركة مساهمة  مدير عام  بشغل وظيفه مدير عام باالداره العامه  -  15

    21111113طا وعضو مجلس االداره ضمن نطاق اشراف مساعد رئيس الشركه بمعمل تكرير طنطا ، تاريخ : للعمليات طن

 51511برلم   

سعيد رمضان عبدالشفيع الجمل  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  يضاف لبند االداره والتوليع للشريكين سعيد رمضان  -  11

برلم       21111121مصطفى زايد حك التوليع فى البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : عبدالشفيع الجمل و عماد عطيه عبدالحميد 

146451 

سعيد رمضان عبدالشفيع الجمل  شركة تضامن  مدير وشرين متضامن  يضاف لبند االداره والتوليع للشريكين سعيد رمضان  -  21

برلم       21111121ع فى البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : عبدالشفيع الجمل و عماد عطيه عبدالحميد مصطفى زايد حك التولي

146451 

خرج من عضويه الشركه وادارتها/ابراهيم احمد عبداللطيف المهدى  شركة تضامن  شرين متخارج  والر باستالمه كافه  -  21

 132453برلم       21111121حموله لبل الشركه ، تاريخ : 

ادارتها/ابراهيم احمد عبداللطيف المهدى  شركة تضامن  شرين متخارج  والر باستالمه كافه خرج من عضويه الشركه و -  22

 132453برلم       21111121حموله لبل الشركه ، تاريخ : 

تعديل حك االداره  -تعديل صفه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  توصية بسيطة  شرين  موصى الى  شرين متضامن  -  23

ا للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه واالهليه لتحميك والتوليع بجعله

غرض الشركه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنون ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه 

سبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ماسبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ما

 135144برلم       21111121

تعديل حك االداره  -تعديل صفه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  شركة تضامن  شرين  موصى الى  شرين متضامن  -  24

ن عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه واالهليه لتحميك والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردي

غرض الشركه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنون ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه 

سبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ماسبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ما

 135144برلم       21111121

تعديل حك االداره  -تعديل صفه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  توصية بسيطة  شرين  موصى الى  شرين متضامن  -  25

جهات الحكوميه واالهليه لتحميك والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه ال

غرض الشركه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنون ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه 

ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ماسبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ماسبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : 

 135144برلم       21111121

تعديل حك االداره  -تعديل صفه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  شركة تضامن  شرين  موصى الى  شرين متضامن  -  26

والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه واالهليه لتحميك 

كه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنون ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه غرض الشر

ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ماسبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ماسبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : 

 135144برلم       21111121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعديل حك االداره  -ه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  توصية بسيطة  شرين  موصى الى  شرين متضامن تعديل صف -  21

والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه واالهليه لتحميك 

ن ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع كافه الجهات التى تتعامل مع الشركه غرض الشركه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنو

ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ماسبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ماسبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : 

 135144برلم       21111121

تعديل حك االداره  -تضامن  شرين  موصى الى  شرين متضامن تعديل صفه الشرين / اشرف جالل احمد راشد  شركة  -  25

والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين عن الشركه فى كل شئونها امام كافه الجهات الحكوميه واالهليه لتحميك 

افه الجهات التى تتعامل مع الشركه غرض الشركه وكذلن التوليع امام كافه كافه البنون ولهم حك المرض او الرهن والتعامل مع ك

ولهم حك توكيل الغير فى كل او بعض ماسبك بموجب توكيل الغير فى كل او بعض  ماسبك بموجب توكيل رسمى عام ، تاريخ : 

 135144برلم       21111121

خارج  والر باستالمه خرج من عضويه الشركه وادارتها / اسماعيل مصطفى مصطفى دمحم جاهين  توصية بسيطة  شرين مت -  21

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين المتضامن عبدالنبى على حسن العونى وله حك االداره والتوليع  --كافه حموله لدى الشركه 

 131125برلم       21111121منفردا ، تاريخ : 

تضامن  شرين متخارج  والر باستالمه خرج من عضويه الشركه وادارتها / اسماعيل مصطفى مصطفى دمحم جاهين  شركة  -  31

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين المتضامن عبدالنبى على حسن العونى وله حك االداره والتوليع  --كافه حموله لدى الشركه 

 131125برلم       21111121منفردا ، تاريخ : 

 جاهين  توصية بسيطة  شرين متخارج  والر باستالمه خرج من عضويه الشركه وادارتها / اسماعيل مصطفى مصطفى دمحم -  31

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين المتضامن عبدالنبى على حسن العونى وله حك االداره والتوليع  --كافه حموله لدى الشركه 

 131125برلم       21111121منفردا ، تاريخ : 

مصطفى مصطفى دمحم جاهين  شركة تضامن  شرين متخارج  والر باستالمه خرج من عضويه الشركه وادارتها / اسماعيل  -  32

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين المتضامن عبدالنبى على حسن العونى وله حك االداره والتوليع  --كافه حموله لدى الشركه 

 131125برلم       21111121منفردا ، تاريخ : 

توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الختصاصاتها ان لها حك االلتراض والرهن ، تاريخ : دعاء على عبدالعزيز دغيم   -  33

 131114برلم       21111124

دعاء على عبدالعزيز دغيم  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضاف الختصاصاتها ان لها حك االلتراض والرهن ، تاريخ :  -  34

 131114برلم       21111124

ويه الشركه/احمد السيد احمد نصر  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع عن الشركه ضم الى عض -  35

واصبح من حك الشركاء الثالثه االداره والتوليع مجتمعين اومنفردين لتحميك اغراتض الشركه بشرط ان تكون التى تصدر منهم 

مائه الف جنيه وايه  111111المعامالت التى تزيد ليمتها عن لتحميك اغراض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها اما عن 

تصرفات لانونيه اخرى من رهن اوبيع عمارات الشركه اوالحصول على لروض للشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء وكذلن 

    21111124اريخ : لهم حك االداره والتوليع مجتمعين فى حاله انضمام اوخروج شرين من الشركه وذلن بموافمه الشركاء ، ت

 145141برلم   

ضم الى عضويه الشركه/احمد السيد احمد نصر  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع عن الشركه  -  36

واصبح من حك الشركاء الثالثه االداره والتوليع مجتمعين اومنفردين لتحميك اغراتض الشركه بشرط ان تكون التى تصدر منهم 

مائه الف جنيه وايه  111111حميك اغراض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها اما عن المعامالت التى تزيد ليمتها عن لت

تصرفات لانونيه اخرى من رهن اوبيع عمارات الشركه اوالحصول على لروض للشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء وكذلن 

    21111124م اوخروج شرين من الشركه وذلن بموافمه الشركاء ، تاريخ : لهم حك االداره والتوليع مجتمعين فى حاله انضما

 145141برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21111113ابراهيم دمحم مصطفى النجار وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

144141 

برلم       21111113ابراهيم دمحم مصطفى النجار وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

144141 

    21111115عبان وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركة/دسولى مصطفى دمحم ش -  3

 131111برلم   

    21111115شركة/دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  4

 131111برلم   

    21111115ة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : شركة /دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه  توصية بسيط -  5

 131111برلم   

برلم       21111115رستوران رد سى فش طنطا لالسمان  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6

131111 

    21111115ن ، تاريخ : شركة /دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضام -  1

 131111برلم   

برلم       21111115رستوران رد سى فش طنطا لالسمان  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  5

131111 

برلم       21111115رستوران رد سى فش طنطا لالسمان  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

131111 

    21111115شركة دسولى مصطفى دمحم شعبان وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  11

 131111برلم   

برلم       21111115رستوران رد سى فش طنطا لالسمان  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

131111 

    21111115دمحم شعبان وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركة دسولى مصطفى  -  12

 131111برلم   

برلم       21111112دمحم عبدالحميد لطب خطاب وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  13

121116 

برلم       21111112ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  شركه/ نصيف جرجس خليل وشركاه  شركة تضامن  ملخص -  14

121116 

 11351برلم       21111111شركه جمال سليمان وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  15

برلم       21111111جمال سليمان اسماعيل حماد وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  16

11351 

برلم       21111121مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  11

135144 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21111121شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  15

135144 

برلم       21111121دمحم عبدالوهاب وشركائها  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : مروه  -  11

135144 

برلم       21111121مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  21

135144 

برلم       21111121ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : شركه مروه دمحم عبدالوهاب وشريكها  شركة ت -  21

135144 

برلم       21111121مروه دمحم عبدالوهاب وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  22

135144 

    21111121من ، تاريخ : شركه عبدالنبى على حسن العونى وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضا -  23

 131125برلم   

برلم       21111121شركه اسماعيل جاهين وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  24

131125 

    21111121شركه عبدالنبى على حسن العونى وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  25

 131125  برلم 

برلم       21111121شركه اسماعيل جاهين وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  26

131125 

برلم       21111121شركه عادل يحيى عبدالعزيز وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  21

141135 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 111665برلم       21111113، تاريخ :  5651  2111/5/24-صيدليه د/ اسامه المنصورى  ج -  1

 131662برلم       21111113، تاريخ :  5621  2111/11/6ج/  جالل احمد عبده االبشيهى  -  2

 12251برلم       21111113، تاريخ :  5616  2111/4/2-وجيده امين عبدالتواب نعيم  ج -  3

 12251برلم       21111113، تاريخ :  5611  2116/4/2-وجيده امين عبدالتواب نعيم  ج -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12251برلم       21111113، تاريخ :  5615  2111/4/2-جوجيده امين عبدالتواب نعيم   -  5

 12251برلم       21111113، تاريخ :  5611  2116/4/2-وجيده امين عبدالتواب نعيم  ج -  6

 111665برلم       21111113، تاريخ :  5656  2111/6/16-صيدلية/اسالم  المنصورى  ج -  1

 111311برلم       21111113، تاريخ :  5623  2115/11/21-سامى دمحم سيد احمد المزين  ج -  5

 111311برلم       21111113، تاريخ :  5624  2111/11/21-سامى دمحم سيد احمد المزين  ج -  1

 111311برلم       21111113، تاريخ :  5625  2115/11/21-سامى دمحم سيد احمد المزين  ج -  11

 135541برلم       21111113، تاريخ :  5665  2111/4/11منى  ج/ هدى ابراهيم عبدالمنعم الت -  11

 135461برلم       21111113، تاريخ :  5645  2111/3/25-دمحم اسماعيل احمد البشه  ج -  12

 131112برلم       21111113، تاريخ :  5644  2111/5/11-عبدهللا دمحم حسن عبدالعال  ج -  13

 135165برلم       21111113، تاريخ :  5626  2111/11/13-جلخ  جاحمد شحاته احمد ال -  14

 135165برلم       21111113، تاريخ :  5626  2111/11/13-مكتب رحالت احمد شحاته احمد الجلخ  ج -  15

 131252برلم       21111113، تاريخ :  5655  2114/1/14-حامد بركات حامد الذهبى  ج -  16

 131252برلم       21111113، تاريخ :  5651  2111/1/14-حامد الذهبى  جحامد بركات  -  11

 111551برلم       21111113، تاريخ :  5662  2111/11/1-مصطفى دمحم مصطفى فره  ج -  15

 131545برلم       21111113، تاريخ :  5643  2111/5/1-عبدالغنى محمود عبدالغنى محمود  ج -  11

 111155برلم       21111113، تاريخ :  5655  2111/11/11-فرج ابوالفتوح شعبان الحشاش  ج -  21

 111155برلم       21111113، تاريخ :  5655  2111/11/11-فرج ابوالفتوح شعبان الحشاش  ج -  21

 135435 برلم      21111114، تاريخ :  5115  2111/3/21احمد دمحم مصطفى الجوهرى  ج/  -  22

 124112برلم       21111114، تاريخ :  5615  2116/4/11اسامه اسماعيل حسنى دمحم خورشيد  ج/  -  23

 121456برلم       21111114، تاريخ :  5653  2111/11/5-ابوالفتوح خليفه ابوالفتوح العميرى  ج -  24

 51115برلم       21111114: ، تاريخ  5655  2111/1/11-السعدى دمحم ماهرعلى السعدى  ج -  25

 51115برلم       21111114، تاريخ :  5655  2111/1/11-السعدى دمحم ماهر السعدى  ج -  26

 133626برلم       21111114، تاريخ :  5113  2115/12/1اسامه نعيم دمحم مصطفى طاحون  ج/  -  21

 123316برلم       21111114، تاريخ :  5654  2111/1/16-صفوت احمد فرج احمد  ج -  25

 123316برلم       21111114، تاريخ :  5655  2116/1/16-صفوت احمد فرج احمد  ج -  21

 136252برلم       21111114، تاريخ :  5111  2111/11/26-دمحم على شولى دمحم على الممدم  ج -  31

 122211برلم       21111114، تاريخ :  5111  2115/1/11دمحم احمد محمود دمحم  ج/  -  31

 111153برلم       21111114، تاريخ :  5613  2111/3/5-ابراهيم عزت دمحم ابراهيم شلبى  ج -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11125برلم       21111114، تاريخ :  5111  2115/1/23-حامد محمود حامد عمر  ج -  33

 121325برلم       21111114، تاريخ :  5656  2113/1/14-بسيونيه دمحم اسماعيل حبيب  ج -  34

 121325برلم       21111114، تاريخ :  5651  2115/1/14-بسيونيه دمحم اسماعيل حبيب  ج -  35

 11151برلم       21111114، تاريخ :  5121  2111/6/3مجدى عبدالمادر فرج بيومى  ج/  -  36

 11151برلم       21111114 ، تاريخ : 5521  2115/6/3مجدى عبدالمادر فرج بيومى  ج/  -  31

 131253برلم       21111114، تاريخ :  5113  2114/1/14-احمد حمدى دمحم غنيم  ج -  35

 131253برلم       21111114، تاريخ :  5114  2111/1/14-احمد حمدى دمحم غنيم  ج -  31

 11411برلم       21111115، تاريخ :  5132  2111/11/5-محى عبدالمادر محمود الحفناوى  ج -  41

 11411برلم       21111115، تاريخ :  5133  2116/11/5-محى عبدالمادر محمود الحفناوى  ج -  41

 14413برلم       21111115، تاريخ :  5124  1115/5/15عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ج/  -  42

 14413برلم       21111115، تاريخ :  5125  2113/5/15عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ج/  -  43

 14413برلم       21111115، تاريخ :  5126  2115/5/15عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ج/  -  44

 14413برلم       21111115، تاريخ :  5121  2113/5/15عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ج/  -  45

 14413برلم       21111115، تاريخ :  5125  2115/5/15عبدالروؤف عبداللطيف رزق  ج/  -  46

 65566برلم       21111115، تاريخ :  5151  2115/6/6شاكر عبدالمنعم السيد ابوموسى  ج/  -  41

 131351برلم       21111115، تاريخ :  5131  2111/1/21-دمحم هانىء محمود خيرى  ج -  45

 115311برلم       21111115، تاريخ :  5153  2111/12/15عبيرالسيد دمحم ابوالخير  ج/  -  41

 111156برلم       21111115، تاريخ :  5111  2111/5/2-اسامه احمد عبدالغنى عمر  ج -  51

 115311برلم       21111115، تاريخ :  5163  2111/12/25سامى دمحم السيد برغوث  ج/  -  51

 111142برلم       21111115، تاريخ :  5141  2116/2/4-راضى عبدالرحيم السيد عتلم  ج -  52

 111142برلم       21111115، تاريخ :  5145  2111/2/4-راضى عبدالرحيم السيد عتلم  ج -  53

 111142برلم       21111115، تاريخ :  5141  2116/2/4-راضى عبدالرحيم السيد عتلم  ج -  54

 115412برلم       21111115، تاريخ :  5145  2115/11/15ابراهيم سعيد مرسى صمر  ج/  -  55

 113444برلم       21111115، تاريخ :  5131  2113/5/3-صالح دمحم دمحم البدرى  ج -  56

 113444برلم       21111115، تاريخ :  5141  2115/5/3-صالح دمحم دمحم البدرى  ج -  51

 113444برلم       21111115، تاريخ :  5141  2113/5/3-صالح دمحم دمحم البدرى  ج -  55

 113444برلم       21111115، تاريخ :  5142  2115/5/3-صالح دمحم دمحم البدرى  ج -  51

 115613برلم       21111115، تاريخ :  5134  2115/12/3-ايمان دمحم دمحم ابوالمكارم  ج -  61



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14111برلم       21111115، تاريخ :  5156  1115/2/5نانى بالست  ج/ الع -  61

 14111برلم       21111115، تاريخ :  5151  2113/2/5العنانى بالست  ج/  -  62

 14111برلم       21111115، تاريخ :  5155  2115/2/5العنانى بالست  ج/  -  63

 14111برلم       21111115ريخ : ، تا 5151  2113/2/5العنانى بالست  ج/  -  64

 14111برلم       21111115، تاريخ :  5161  2115/2/5العنانى بالست  ج/  -  65

 111641برلم       21111115، تاريخ :  5152  2111/6/14خضره دمحم شعبان غنيم  ج/  -  66

 115121برلم       21111115، تاريخ :  5135  2115/2/14-السيد السيد مصطفى حالوه  ج -  61

 115121برلم       21111115، تاريخ :  5136  2111/2/14-السيد السيد مصطفى حالوه  ج -  65

 115121برلم       21111115، تاريخ :  5131  2115/2/14-السيد السيد مصطفى حالوه  ج -  61

 12152لم   بر    21111115، تاريخ :  5131  2116/11/1-ياسر الصاوى  ابوعمر  ج -  11

 113414برلم       21111116، تاريخ :  5151  2115/5/5جمال الدين احمد عبدالعزيز دمحم  ج/  -  11

 51415برلم       21111116، تاريخ :  5156  2111/12/1-فوزى كمال المتولى مراد  ج -  12

 121362برلم       21111116، تاريخ :  5116  2112/1/15انشراح جبر على الزيات  ج/  -  13

 121362برلم       21111116، تاريخ :  5513  2111/1/15انشراح جبر على الزيات  ج/  -  14

 131161برلم       21111116، تاريخ :  5113  2111/1/16-االء احمد عبدالنبى احمد المصير  ج -  15

 131526برلم       21111116، تاريخ :  5114  2111/11/4-نزيه السيد محمود السيد النماس  ج -  16

 131646برلم       21111116، تاريخ :  5155  2111/5/26-ابراهيم دمحم دمحم السبعاوى  ج -  11

 11651برلم       21111116، تاريخ :  5513  2111/12/2-عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم ابوهالل  ج -  15

 11651برلم       21111116، تاريخ :  5514  2116/12/2-عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم ابوهالل  ج -  11

 11651برلم       21111116، تاريخ :  5515  2111/12/2-عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم ابوهالل  ج -  51

 11651برلم       21111116 ، تاريخ : 5516  2116/12/2-عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم ابوهالل  ج -  51

 116111برلم       21111116، تاريخ :  5155  2115/1/25دمحم سعيد شلبى  ج/  -  52

 111162برلم       21111111، تاريخ :  5525  2115/1/11-حنان عباس رياض السيد السرنجاوى  ج -  53

 111162برلم       21111111يخ : ، تار 5526  2111/1/11-حنان عباس رياض السيد السرنجاوى  ج -  54

 111162برلم       21111111، تاريخ :  5521  2115/1/11-حنان عباس رياض السيد السرنجاوى  ج -  55

 51365برلم       21111111، تاريخ :  5545  2114/11/14-احمد دمحم عبدالعزيز  ج -  56

 51365برلم       21111111خ : ، تاري 5541  2111/11/14-احمد دمحم عبدالعزيز  ج -  51

 131614برلم       21111111، تاريخ :  5561  2111/5/12-ساره عبدالسالم حسين عبدالعزيز  ج -  55



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 116235برلم       21111111، تاريخ :  5521  2114/4/21-شولى غباشى خليل  ج -  51

 116235برلم       21111111، تاريخ :  5531  2111/4/21-شولى غباشى خليل  ج -  11

 116235برلم       21111111، تاريخ :  5532  2111/4/21-شولى غباشى خليل  ج -  11

 111511برلم       21111111، تاريخ :  5553  2114/1/15-على دمحم عبدالنبى على البربرى  ج -  12

 111511برلم       21111111، تاريخ :  5554  2111/1/15-على دمحم عبدالنبى على البربرى  ج -  13

 111511برلم       21111111، تاريخ :  5554  2111/1/15-على دمحم عبدالنبى على البربرى  ج -  14

 121565برلم       21111111، تاريخ :  5556  2111/5/31-رضا الحسانين دمحم فرج الشانى  ج -  15

 121565برلم       21111111، تاريخ :  5551  2115/5/31-رضا الحسانين دمحم فرج الشانى  ج -  16

 14556برلم       21111111، تاريخ :  5522  2115/1/1-عبدالستار احمد على شادوف  ج -  11

 14556برلم       21111111، تاريخ :  5523  2115/1/26-عبدالستار احمد على شادوف  ج -  15

 131161برلم       21111111، تاريخ :  5524  2115/11/2-عالء الدين ابراهيم حسن شاهين  ج -  11

 133625برلم       21111111، تاريخ :  5551  2115/12/1-دمحم حافظ السيد درويش  ج -  111

 126145برلم       21111111، تاريخ :  5516  2112/2/15-شاكر عبدالهادى عبدالرحمن حسن  ج -  111

 126145برلم       21111111، تاريخ :  5511  2111/2/15-شاكر عبدالهادى عبدالرحمن حسن  ج -  112

 55165برلم       21111111، تاريخ :  5112  1114/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  113

 55165برلم       21111111، تاريخ :  5113  1111/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  114

 55165برلم       21111111يخ : ، تار 5114  2114/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  115

 55165برلم       21111111، تاريخ :  5115  2111/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  116

 55165برلم       21111111، تاريخ :  5116  2114/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  111

 55165برلم       21111111، تاريخ :  5111  2111/6/11رجب ابراهيم دمحم  ج/  -  115

 131651برلم       21111111، تاريخ :  5551  2111/5/25-مجدى عطيه السيد الدمرداش  ج -  111

 123351برلم       21111111، تاريخ :  5553  2111/1/14-رافت احمد مصطفى السيد  ج -  111

 123351برلم       21111111، تاريخ :  5554  2116/1/14-رافت احمد مصطفى السيد  ج -  111

 131164برلم       21111111، تاريخ :  5111  2111/1/16-رضا دمحم البندارى على سليمان  ج -  112

 131414برلم       21111111، تاريخ :  5514  2111/2/24وليد حسن حلمى على يوسف  ج/  -  113

 121231برلم       21111111، تاريخ :  5511  2115/1/2دمحم دمحم امين امين  ج/  -  114

 11556برلم       21111111، تاريخ :  5513  2115/12/16-هانم عبدالرحيم احمد المشد  ج -  115

 11556برلم       21111111، تاريخ :  5514  2111/12/16-هانم عبدالرحيم احمد المشد  ج -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11556برلم       21111111، تاريخ :  5515  2115/12/16-هانم عبدالرحيم احمد المشد  ج -  111

 131651برلم       21111111، تاريخ :  5512  2111/5/25-مجدى عطيه السيد الدمرداش  ج -  115

 113413برلم       21111111، تاريخ :  5555  2115/4/25حسنى بيومى بيومى حسين  ج/  -  111

 113413برلم       21111111، تاريخ :  5551  2113/4/25حسنى بيومى بيومى حسين  ج/  -  121

 113413برلم       21111111، تاريخ :  5511  2115/4/25حسنى بيومى بيومى حسين  ج/  -  121

 131214  برلم     21111111، تاريخ :  5511  2111/5/3-عبدالواحد دمحم عبدالواحد يحى  ج -  122

 51145برلم       21111111، تاريخ :  5551  2111/1/16-محمود دمحم ابراهيم على الحداد  ج -  123

 111533برلم       21111111، تاريخ :  5511  2111/1/13ايهاب عبدالعزيز احمد صيام  ج/  -  124

 111533برلم       21111111ريخ : ، تا 5511  2111/1/13ايهاب عبدالعزيز احمد عبدالعزيز صيام  ج/  -  125

 54514برلم       21111112، تاريخ :  5141  2112/1/21دمحم عطا احمد عماره  ج/  -  126

 54514برلم       21111112، تاريخ :  5142  2111/1/21دمحم عطا احمد عماره  ج/  -  121

 115361برلم       21111112، تاريخ :  5146  2115/1/21احمد دمحم فؤاد فيشار  ج/  -  125

 121442برلم       21111112، تاريخ :  5114  2111/11/31-صابر حسين سيد احمد درويش  ج -  121

 114151برلم       21111112، تاريخ :  5134  2113/11/15ناجى السيد احمد ابوالسيد  ج/  -  131

 114151برلم       21111112تاريخ : ،  5135  2115/11/15ناجى السيد احمد ابوالسيد  ج/  -  131

 114151برلم       21111112، تاريخ :  5136  2113/11/15ناجى السيد احمد ابوالسيد  ج/  -  132

 114151برلم       21111112، تاريخ :  5131  2115/11/15ناجى السيد احمد ابوالسيد  ج/  -  133

 111156برلم       21111112، تاريخ :  5121  2111/5/1دمحم السيد ابراهيم عبدالعظيم  ج/  -  134

 135111برلم       21111113، تاريخ :  5151  2111/11/21مدحت عبدالعزيز سليم الجعار  ج/  -  135

 131554برلم       21111113، تاريخ :  5164  2111/4/21-رمضان دمحم ابوالعنين يونس  ج -  136

 131554برلم       21111113، تاريخ :  5164  2111/4/21-رمضان دمحم ابوالعنين يونس  ج -  131

 121515برلم       21111113، تاريخ :  5111  2113/11/21-اسراء مصطفى عبدربه بخيت  ج -  135

 121515برلم       21111113، تاريخ :  5112  2115/11/21-اسراء مصطفى عبدربه بخيت  ج -  131

 112151برلم       21111113، تاريخ :  5113  2111/11/12هناء دمحم عبدالمادر دمحم سليمان  ج/  -  141

 112151برلم       21111113، تاريخ :  5114  2112/11/12هناء دمحم عبدالمادر دمحم سليمان  ج/  -  141

 112151برلم       21111113، تاريخ :  5115  2111/11/12هناء دمحم عبدالمادر دمحم سليمان  ج/  -  142

 114541برلم       21111113، تاريخ :  5151  215/11/25حامد عبدالرؤوف السيد رداد  ج/  -  143

 111652برلم       21111113، تاريخ :  5111  2111/6/14-اسامه سعد عبدالمنعم بكر  ج -  144



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 126641برلم       21111113، تاريخ :  5166  2112/5/22-لولو عبدالشهيد حنين  ج -  145

 11345برلم       21111113، تاريخ :  5111  2111/3/24فرغل دمحم احمد فرغل  ج/  -  146

 11345برلم       21111113، تاريخ :  5111  2111/3/24فرغل دمحم احمد احمد فرغل  ج/  -  141

 121536برلم       21111114، تاريخ :  1115  2113/11/26شيماء عبدالحميد زكى عبدالحميد زغلول  ج/  -  145

 121536برلم       21111114، تاريخ :  1116  2115/11/26شيماء عبدالحميد زكى عبدالحميد زغلول  ج/  -  141

 11156برلم       21111114، تاريخ :  1115  2115/11/21-دمحم عبدالمنعم  احمد النوسانى  ج -  151

 131212برلم       21111114، تاريخ :  1136  2111/1/16-حميد عبدالوهاب عبدالعال جادهللا  جعبدال -  151

 111545برلم       21111114، تاريخ :  1113  2111/11/25-العسال للمستلزمات الطبيه  ج -  152

 121511م   برل    21111114، تاريخ :  1135  2111/12/1-صبحيه ابراهيم عبدالعزيز رضوان  ج -  153

 52215برلم       21111114، تاريخ :  1121  2116/1/12-امينه فرج احمد فرج  ج -  154

 135141برلم       21111114، تاريخ :  1121  2111/1/12-دمحم حسين دمحم دمحم كدش الشرنوبى  ج -  155

 61541برلم       21111114، تاريخ :  1131  2111/5/1-دمحم احمد محمود العماد  ج -  156

 51116برلم       21111111، تاريخ :  1116  1114/5/25خميس ابراهيم دمحم راشد  ج/ -  151

 51116برلم       21111111، تاريخ :  1111  1111/5/25-خميس ابراهيم دمحم راشد  ج -  155

 51116   برلم    21111111، تاريخ :  1115  2114/5/25-خميس ابراهيم دمحم راشد  ج -  151

 51116برلم       21111111، تاريخ :  1111  2111/5/25-خميس ابراهيم دمحم راشد  ج -  161

 51116برلم       21111111، تاريخ :  1151  2114/5/25-خميس ابراهيم دمحم راشد  ج -  161

 51116برلم       21111111، تاريخ :  1151  2111/5/25-خميس ابراهيم دمحم راشد  ج -  162

 51151برلم       21111111، تاريخ :  1142  2111/1/13-السيد متولى السيد محجوب  ج -  163

 12126برلم       21111111، تاريخ :  1151  2116/11/21شولى عبدالرحمن دمحم  نصر  ج/  -  164

 122615برلم       21111111، تاريخ :  1166  2111/1/21-دمحم صالح سند ابراهيم بركات  ج -  165

 122615برلم       21111111، تاريخ :  1161  2115/1/21-دمحم صالح سند ابراهيم بركات  ج -  166

 121115  برلم     21111111، تاريخ :  1156  2113/6/11-ماجده ابراهيم ماهر حسن  ج -  161

 121115برلم       21111111، تاريخ :  1151  2115/6/11-ماجده ابراهيم ماهر حسن  ج -  165

 121115برلم       21111111، تاريخ :  1156  2113/6/15-جمعه عبدالستار لطب عبدالعزيز عوض  ج -  161

 121115برلم       21111111: ، تاريخ  1151  2115/6/15-جمعه عبدالستار لطب عبدالعزيز عوض  ج -  111

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1143  2114/11/21-د/ عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  111

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1144  2111/11/21-د/ عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1145  2114/11/21-د/ عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  113

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1146  2111/11/21-د/ عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  114

 114151برلم       21111111، تاريخ :  1111  2115/1/31-وجيه عبدالمنعم دياب السرنجاوى  ج -  115

 12126برلم       21111111، تاريخ :  1152  2111/1/15ج/ شولى عبدالرحمن دمحم نصر   -  116

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1111  1111/2/25-فوزيه ابراهيم احمد مطاوع  ج -  111

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1112  2114/2/25-فوزيه ابراهيم احمد مطاوع  ج -  115

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1113  2111/2/25-ع  جفوزيه ابراهيم احمد مطاو -  111

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1114  2114/2/25-فوزيه ابراهيم احمد مطاوع  ج -  151

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1115  2111/2/25-فوزيه ابراهيم احمد مطاوع  ج -  151

 11141برلم       21111111، تاريخ :  1115  2111/2/25-اوع  جفوزيه ابراهيم احمد مط -  152

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1141  2114/11/21-عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  153

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1145  2111/11/21-عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  154

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1141  2114/11/21-د شاهين  جعبدهللا محمود احم -  155

 16231برلم       21111111، تاريخ :  1145  2111/11/21-عبدهللا محمود احمد شاهين  ج -  156

 115111برلم       21111115، تاريخ :  1124  2111/2/25سعيد دمحم دمحم الدسولى  ج/  -  151

 131125برلم       21111115، تاريخ :  1132  2111/11/24-د سالم حسن ابراهيم  جاحمد عبدالحمي -  155

 14155برلم       21111115، تاريخ :  1111  2115/11/13احمد عبدالمنعم مرسى على  ج/  -  151

 51645برلم       21111115، تاريخ :  1121  2111/11/22-الدفراوى لشوى اللحوم  ج -  111

 51645برلم       21111115، تاريخ :  1121  2111/11/22-توفيك دمحم دمحم الدفراوى  ج صالح -  111

 135112برلم       21111115، تاريخ :  1112  2111/11/21-محمود دمحم نجيب عبدالرحيم الفخرانى  ج -  112

 125114برلم       21111115، تاريخ :  1136  2113/5/26على عبدالعال ابراهيم عبدالمادر الصعيدى  ج/  -  113

 125114برلم       21111115، تاريخ :  1131  2115/5/26على عبدالعال ابراهيم عبدالمادر الصعيدى  ج/  -  114

 111112برلم       21111115، تاريخ :  1115  2111/6/22-حسين محمود عبدالحميد عبدربه  ج -  115

 114512برلم       21111115، تاريخ :  1121  2113/1/21-دمحم محمود توفيك عبيد  ج -  116

 114512برلم       21111115، تاريخ :  1121  2115/1/21-دمحم محمود توفيك عبيد  ج -  111

 114512برلم       21111115، تاريخ :  5122  2113/1/21-دمحم محمود توفيك عبيد  ج -  115

 114512برلم       21111115، تاريخ :  1123  2115/1/21-دمحم محمود توفيك عبيد  ج -  111

 135231برلم       21111111، تاريخ :  1155  2111/12/4-امل عبدالفتاح عثمان وجيه  ج -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 51511برلم       21111111، تاريخ :  1143  2111/11/16-حمادة عبدالرحمن مبارن  ج -  211

 121111برلم       21111111، تاريخ :  1152  2111/5/1-محمود مصطفى دمحم الميدانى  ج -  212

 13246برلم       21111111، تاريخ :  1151  2111/3/11-نبيل زكى عبدالعزيز  ج -  213

 121511برلم       21111111، تاريخ :  1111  2115/11/21-ابوسند للهندسه والمماوالت المتكامله  ج -  214

 121511برلم       21111111، تاريخ :  1111  2115/11/21-جمال ابراهيم اسماعيل ابوسند  ج -  215

 131151برلم       21111121، تاريخ :  1115  2115/11/21-محمود دمحم لمر الدوله احمد الممرى  ج -  216

 134221برلم       21111121، تاريخ :  1151  2116/5/5-دمحم دمحم دمحم الجمال  ج -  211

 115113برلم       21111121، تاريخ :  1215  2111/3/14اسامه دمحم جمال الدين عبدالرحيم  ج/  -  215

 51116برلم       21111121، تاريخ :  1212  2111/5/21-احمد النبوى محروس السيد  ج -  211

 135162برلم       21111121، تاريخ :  1211  2111/11/12محمود السيد محمود دمحم سرحان  ج/  -  211

 12131برلم       21111121، تاريخ :  1214  2111/1/22يحيى عبدالمادر امين البنا  ج/  -  211

 12131برلم       21111121، تاريخ :  1215  2116/1/22يحيى عبدالمادر امين البنا  ج/  -  212

 12131برلم       21111121، تاريخ :  1216  2111/1/22يحيى عبدالمادر امين البنا  ج/  -  213

 12131برلم       21111121، تاريخ :  1121  2116/1/22يحيى عبدالمادر امين البنا  ج/  -  214

 131156برلم       21111121، تاريخ :  1211  2111/12/6ستوته احمد شحاته احمد نعيم  ج/  -  215

 131312برلم       21111121، تاريخ :  1215  2111/1/21-فهد دمحم يوسف عصر  ج -  216

 122213برلم       21111121، تاريخ :  1111  2111/1/21-محمود يحيى محمود دويدار  ج -  211

 122213برلم       21111121، تاريخ :  1111  2115/1/21-محمود يحيى محمود دويدار  ج -  215

 135131برلم       21111121، تاريخ :  1113  2111/1/11-اشرف فتحى دمحم شكر  ج -  211

 133511برلم       21111121، تاريخ :  1211  2115/6/13-ياسر السيد دمحم ضبش  ج -  221

 114166برلم       21111121، تاريخ :  1154  2111/4/21-ماجده عبدالعال عبدالرازق دمحم  ج -  221

 114166برلم       21111121، تاريخ :  1155  2112/4/21-جماجده عبدالعال عبدالرازق دمحم   -  222

 114166برلم       21111121، تاريخ :  1156  2111/4/21-ماجده عبدالعال عبدالرازق دمحم  ج -  223

 125315برلم       21111121، تاريخ :  1211  2115/3/11االمير دمحم ابراهيم سالم جادو  ج/  -  224

 115213برلم       21111121، تاريخ :  1263  2115/2/3اشرف مصطفى عبدالعزيز صمر  ج/  -  225

 132113برلم       21111121، تاريخ :  1243  2115/6/21زكريا يحيى زكريا مصطفى الهمشرى  ج/  -  226

 11524برلم       21111121، تاريخ :  1236  2111/12/3ابراهيم شفيك ابراهيم محمود  ج/  -  221

 11524برلم       21111121، تاريخ :  1231  2115/12/3ابراهيم شفيك ابراهيم محمود  ج/  -  225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11524برلم       21111121، تاريخ :  1235  2111/12/3ابراهيم شفيك ابراهيم محمود  ج/  -  221

 11524برلم       21111121، تاريخ :  1231  2115/12/3ابراهيم شفيك ابراهيم محمود  ج/  -  231

 115513برلم       21111121، تاريخ :  1241  2114/3/1-زيزى الخضرى عبدالرحمن عثمان  ج -  231

 115513برلم       21111121، تاريخ :  1245  2111/3/1-زيزى الخضرى عبدالرحمن عثمان  ج -  232

 115513برلم       21111121، تاريخ :  1241  2114/3/1-زيزى الخضرى عبدالرحمن عثمان  ج -  233

 115513برلم       21111121، تاريخ :  1251  2111/3/1-زيزى الخضرى عبدالرحمن عثمان  ج -  234

 134211برلم       21111121، تاريخ :  1225  2116/5/25مختار على الدسولى عياد  ج/  -  235

 131161برلم       21111121، تاريخ :  1221  2111/1/16السيد ابراهيم السيد الدمرداش  ج/  -  236

 115213برلم       21111121، تاريخ :  1261  2112/5/25اشرف مصطفى عبدالعزيز صمر  ج/  -  231

 115213برلم       21111121، تاريخ :  1262  2111/5/25اشرف مصطفى عبدالعزيز صمر  ج/  -  235

 11655برلم       21111124، تاريخ :  1215  2116/12/2ى  ج/ امل راضى عبدالحميد عبدالغن -  231

 11655برلم       21111124، تاريخ :  1216  2111/12/2امل راضى عبدالحميد عبدالغنى  ج/  -  241

 11655برلم       21111124، تاريخ :  1211  2116/12/2امل راضى عبدالحميد عبدالغنى  ج/  -  241

 124555برلم       21111124، تاريخ :  1314  2116/1/31-خليفه عماره  ج ابراهيم دمحم -  242

 114141برلم       21111124، تاريخ :  1254  2116/12/22-نفيسه محمود دمحم جاد  ج -  243

 111165برلم       21111124، تاريخ :  1311  2115/4/4-صابر عطيه احمد حراز  ج -  244

 111165برلم       21111124، تاريخ :  1311  2111/4/4-راز  جصابر عطيه احمد ح -  245

 111165برلم       21111124، تاريخ :  1312  2115/4/4-صابر عطيه احمد حراز  ج -  246

 131311برلم       21111124، تاريخ :  1251  2111/5/12-احمد ابواليزيد ابواليزيد خميس  ج -  241

 133654برلم       21111124، تاريخ :  1211  2115/12/15-وزهره  جزكريا مصطفى على اب -  245

 111514برلم       21111124، تاريخ :  1335  2115/5/1-دمحم محمود صبحى  ج -  241

 111514برلم       21111124، تاريخ :  1336  2111/5/1-دمحم محمود صبحى  ج -  251

 111514برلم       21111124، تاريخ :  1331  2115/5/1-دمحم محمود صبحى  ج -  251

 11651برلم       21111124، تاريخ :  13333  2111/11/31-خالد دمحم عبدالحميد الشنديدى  ج -  252

 11651برلم       21111124، تاريخ :  1335  2115/11/31-خالد دمحم عبدالحميد الشنديدى  ج -  253

 15142برلم       21111124، تاريخ :  1316  2116/6/24-عبدالعظيم المتولى عامر  ج -  254

 15142برلم       21111124، تاريخ :  1311  2111/6/24-عبدالعظيم المتولى عامر  ج -  255

 15142برلم       21111124، تاريخ :  1315  2116/6/24-عبدالعظيم المتولى عامر  ج -  256



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1251  1114/6/12-ياسر حسن ابرهيم البرعى  ج -  251

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1211  1111/6/12-ياسر حسن ابرهيم البرعى  ج -  255

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1211  2114/6/12-ياسر حسن ابرهيم البرعى  ج -  251

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1212  2111/6/12-اسر حسن ابرهيم البرعى  جي -  261

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1213  2114/6/12-ياسر حسن ابرهيم البرعى  ج -  261

 55132برلم       21111124، تاريخ :  1214  2111/6/12-ياسر حسن ابرهيم البرعى  ج -  262

 125251برلم       21111124، تاريخ :  1311  2116/1/11-حمد السعيد رباح  جرضا ا -  263

 111134برلم       21111125، تاريخ :  1331  2111/5/4وليد ربيع دمحم صالح  ج/  -  264

 123115برلم       21111125، تاريخ :  1314  2116/3/22عبدالسالم عبدالسالم دمحم زلزوق  ج/ -  265

 115362برلم       21111125، تاريخ :  1361  2111/6/5يه دمحم بسيونى الطويل  ج/حمد -  266

 115362برلم       21111125، تاريخ :  1311  2112/6/5حمديه دمحم بسيونى الطويل  ج/ -  261

 115362برلم       21111125، تاريخ :  1311  2111/6/5حمديه دمحم بسيونى الطويل  ج/ -  265

 15111برلم       21111125، تاريخ :  1355  2116/3/3-منال دمحم متولى سليمان  ج 1د -  261

 121313برلم       21111125، تاريخ :  1312  2111/1/25بدرالدين صادق ابراهيم صادق  ج/  -  211

 15111برلم       21111125، تاريخ :  1356  2111/5/16-منال دمحم متولى سليمان  ج -  211

 111441برلم       21111125، تاريخ :  1341  2112/5/21-احمد مصطفى عبدالمعز عموش  ج -  212

 111441برلم       21111125، تاريخ :  1342  2111/5/21-احمد مصطفى عبدالمعز عموش  ج -  213

 111441برلم       21111125، تاريخ :  1443  2112/5/21-احمد مصطفى عبدالمعز عموش  ج -  214

 111441برلم       21111125، تاريخ :  1344  2111/5/21-احمد مصطفى عبدالمعز عموش  ج -  215

 126654برلم       21111125، تاريخ :  1346  2111/5/23اشرف فتحى ابراهيم االلفى  ج/  -  216

 16135برلم       21111125، تاريخ :  1352  2111/1/25احمد طاهر ابراهيم عبدالفتاح المناوى  ج/  -  211

 16135برلم       21111125، تاريخ :  1352  2111/1/25احمد طاهر ابراهيم عبدالفتاح  ج/  -  215

 13661برلم       21111125، تاريخ :  1311  2111/5/22سامى عبدالمنعم السيد عثمان  ج/ -  211

 14115برلم       21111126خ : ، تاري 1425  2113/1/21-عادل ابراهيم السيد الشنوانى  ج -  251

 14115برلم       21111126، تاريخ :  1426  2115/1/21-عادل ابراهيم السيد الشنوانى  ج -  251

 14115برلم       21111126، تاريخ :  1421  2113/1/21-عادل ابراهيم السيد الشنوانى  ج -  252

 14115برلم       21111126، تاريخ :  1425  2115/1/21-عادل ابراهيم السيد الشنوانى  ج -  253

 111134برلم       21111126، تاريخ :  1414  2114/11/14مجدى فتحى ابراهيم االلرع  ج/  -  254
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 111134م   برل    21111126، تاريخ :  1415  2111/11/14مجدى فتحى ابراهيم االلرع  ج/  -  255

 111134برلم       21111126، تاريخ :  1416  2114/11/14مجدى فتحى ابراهيم االلرع  ج/  -  256

 111134برلم       21111126، تاريخ :  1411  11/14//2111مجدى فتحى ابراهيم االلرع  ج/  -  251

 121111برلم       21111126، تاريخ :  1436  2111/1/1-فوزيه عبدالفتاح حامد العسر  ج -  255

 121111برلم       21111126، تاريخ :  1431  2114/1/1-فوزيه عبدالفتاح حامد العسر  ج -  251

 121111برلم       21111126، تاريخ :  1435  2111/1/1-فوزيه عبدالفتاح حامد العسر  ج -  211

 116135برلم       21111126: ، تاريخ  1313  2111/1/15-دمحم دمحم دمحم احمد ندا  ج -  211

 51164برلم       21111126، تاريخ :  1415  2116/1/1-السيد عباس  مصطفى الجندى  ج -  212

 51164برلم       21111126، تاريخ :  1411  2111/1/1-السيد عباس  مصطفى الجندى  ج -  213

 51164برلم       21111126: ، تاريخ  1421  2116/1/1-السيد عباس  مصطفى الجندى  ج -  214

 135161برلم       21111126، تاريخ :  1435  2111/6/21-ابراهيم السعيد دمحم الشوربجى  ج -  215

 16551برلم       21111126، تاريخ :  1442  2111/4/16-طارق كمال نجيب ابادير  ج -  216

 16551برلم       21111126:  ، تاريخ 1443  2115/4/16-طارق كمال نجيب ابادير  ج -  211

 115411برلم       21111126، تاريخ :  1421  2111/6/15دمحم بدوى محمود خليل  ج/  -  215

 115411برلم       21111126، تاريخ :  1422  2112/6/15دمحم بدوى محمود خليل  ج/  -  211

 115411برلم       21111126، تاريخ :  1423  2111/6/15دمحم بدوى محمود خليل  ج/  -  311

 115155برلم       21111126، تاريخ :  1315  2115/3/6-فاطمه دمحم فؤاد عبدالكريم  ج -  311

 115155برلم       21111126، تاريخ :  1311  2111/3/6-فاطمه دمحم فؤاد عبدالكريم  ج -  312

 115155برلم       21111126:  ، تاريخ 1411  2115/3/6-فاطمه دمحم فؤاد عبدالكريم  ج -  313

 111522برلم       21111126، تاريخ :  1415  2115/6/1عبدالمنعم سليمان على الفمى  ج/  -  314

 111522برلم       21111126، تاريخ :  1411  2111/6/1عبدالمنعم سليمان على الفمى  ج/  -  315

 111522برلم       21111126، تاريخ :  1411  2115/6/1عبدالمنعم سليمان على الفمى  ج/  -  316

 115161برلم       21111126، تاريخ :  1315  2111/5/3-د/صبحى عبدالمادر بدوى يوسف  ج -  311

 111151برلم       21111126، تاريخ :  1431  2113/2/24عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد الفريبى  ج/  -  315

 111151برلم       21111126، تاريخ :  1432  2115/2/24الفريبى  ج/ عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد  -  311

 135252برلم       21111126، تاريخ :  1434  2111/12/11دمحم جمال الدين لالستيراد  ج/  -  311

 123111برلم       21111126، تاريخ :  1411  2115/12/3سعد احمد عبدالعظيم جبريل  ج/  -  311

 111432برلم       21111126، تاريخ :  1455  2111/5/3-هديه فتحى دمحم سعد المصبى  ج -  312
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 111164برلم       21111121، تاريخ :  1411  2111/11/1-على ابراهيم على الشناوى  ج -  313

 131515برلم       21111121، تاريخ :  1516  2111/11/4-تحسين دمحم السيد عطيه  ج -  314

 111165برلم       21111121، تاريخ :  1415  2111/1/5-رجاء حسن الدسولى  ج -  315

 65365برلم       21111121، تاريخ :  1451  2111/12/6-محمود السيد على الجناينى  ج -  316

 124615برلم       21111121، تاريخ :  1515  2111/1/4-دمحم على دمحم حجازى  ج -  311

 124615برلم       21111121، تاريخ :  1516  2116/1/4- على دمحم حجازى  جدمحم -  315

 111111برلم       21111121، تاريخ :  1411  2114/3/13-جبر دمحم جبر سعده  ج -  311

 111111برلم       21111121، تاريخ :  1411  2111/3/13-جبر دمحم جبر سعده  ج -  321

 131561برلم       21111121، تاريخ :  1511  2111/1/3جنيدى  جمحمود شعبان محمود  -  321

 131635برلم       21111121، تاريخ :  1411  2111/11/1-نزيه السيد ابوالمكارم العيسوى  ج -  322

 131161برلم       21111121، تاريخ :  1411  2115/11/13-الشافعى للحدايد والبويات  ج -  323

 131161برلم       21111121، تاريخ :  1411  2115/11/13- امام ابراهيم الشافعى  جابراهيم دمحم -  324

 131161برلم       21111121، تاريخ :  1411  2115/11/13-ابراهيم دمحم امام ابراهيم الشافعى  ج -  325

 54153برلم       21111121، تاريخ :  1411  2111/1/2-دمحم عفيفى دمحم المزاز  ج -  326

 56351برلم       21111121، تاريخ :  1455  2113/4/15-دمحم السيد غريب الخولى  ج -  321

 56351برلم       21111121، تاريخ :  1456  2115/4/15-دمحم السيد غريب الخولى  ج -  325

 56351برلم       21111121، تاريخ :  1451  2113/4/15-دمحم السيد غريب الخولى  ج -  321

 56351برلم       21111121، تاريخ :  1455  2111/4/15-دمحم السيد غريب الخولى  ج -  331

 111421برلم       21111125، تاريخ :  1535  2114/5/3عادل عبدالموى السيد ابوسالم  ج/  -  331

 111421 برلم      21111125، تاريخ :  1531  2111/5/3عادل عبدالموى السيد ابوسالم  ج/  -  332

 131241برلم       21111125، تاريخ :  1525  2111/1/21زينب التهامى زكى النميب  ج/  -  333

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1521  1111/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  334

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1522  1115/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  335

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1523  2111/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  336

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1524  2115/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  331

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1525  2111/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  335

 11153برلم       21111125، تاريخ :  1526  2115/1/25سعيد بيومى دمحم السمالوى  ج/  -  331

 15154برلم       21111125، تاريخ :  1532  2111/12/21نوال دمحم متولى عوض  ج/  -  341
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 15611برلم       21111125، تاريخ :  1511  2111/6/14-اميرة الفريد باسيلى  ج -  341

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 113441برلم       21111114، تاريخ :  5616  2115/5/3-اوالد صالح حسين نورالدين  ج -  1

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5112  2111/6/25وبكر على موسى وشريكه  ج/ شركه ناصر اب -  2

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5112  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر موسى وشركاه  ج/  -  3

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5113  2114/6/25شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ج/  -  4

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5113  2114/6/25شركه ناصر ابوبكر موسى وشركاه  ج/  -  5

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5114  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ج/  -  6

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5114  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر موسى وشركاه  ج/  -  1

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5112  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ج/  -  5

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5112  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر موسى وشركاه  ج/  -  1

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5113  2114/6/25شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ج/  -  11

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5113  2114/6/25شركه ناصر ابوبكر موسى وشركاه  ج/  -  11

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5114  2111/6/25شركه ناصر ابوبكر على موسى وشريكه  ج/  -  12

 116511برلم       21111115، تاريخ :  5114  2111/6/25وسى وشركاه  ج/ شركه ناصر ابوبكر م -  13

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5111  2115/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  14

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5111  2115/4/21ج/اليوجد  ج/  -  15

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2113/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  16

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2113/4/21ج/اليوجد  ج/  -  11

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2115/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  15

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2115/4/21ج/اليوجد  ج/  -  11

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5111  2115/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  21

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5111  2115/4/21ج/اليوجد  ج/  -  21

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2113/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  22

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2113/4/21ج/اليوجد  ج/  -  23
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 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2115/4/21شركه العبد انترتريد  ج/  -  24

 111315برلم       21111116، تاريخ :  5511  2115/4/21ج/اليوجد  ج/  -  25

 114151برلم       21111116، تاريخ :  1511  2115/11/5-ركاه  جشركه دمحم احمد نصرالدين وش -  26

 114151برلم       21111116، تاريخ :  5111  2115/11/5-شركه دمحم احمد نصر الدين وشركاه  ج -  21

 111615برلم       21111111، تاريخ :  5531  2114/11/11-شركه ايمن عبدالحكيم عبدالحميد شريف وشريكه  ج -  25

 111615برلم       21111111، تاريخ :  5535  2111/11/11-شركه ايمن عبدالحكيم عبدالحميد شريف وشريكه  ج -  21

 111615برلم       21111111، تاريخ :  5531  2114/11/11-شركه ايمن عبدالحكيم عبدالحميد شريف وشريكه  ج -  31

 111615برلم       21111111، تاريخ :  5541  2111/11/11-ج  شركه ايمن عبدالحكيم عبدالحميد شريف وشريكه -  31

 13142برلم       21111111، تاريخ :  5566  2111/12/1-شركة الرفاعى دمحم عبدالعال شورى وشركاه  ج -  32

 13142برلم       21111111، تاريخ :  5566  2111/12/1-شركة الرفاعى دمحم عبدالعال شورى وشريكته  ج -  33

 121116برلم       21111112، تاريخ :  5121  2111/1/5دمحم عبدالحميد لطب خطاب وشركاه  ج/  -  34

 121116برلم       21111112، تاريخ :  5121  2111/1/5شركه/ نصيف جرجس خليل وشركاه  ج/  -  35

 131651برلم       21111113، تاريخ :  5161  2111/6/11منى ابراهيم عبدالحكيم وشركاها  ج/  -  36

 121252برلم       21111114، تاريخ :  5111  2111/11/4ابوزيد راجح وشريكه  ج/  -  31

 121252برلم       21111114، تاريخ :  5111  2111/11/4شركه ابوزيد راجح وشريكته  ج/  -  35

 121252   برلم    21111114، تاريخ :  5111  2111/11/4ابوزيد راجح وشريكه  ج/  -  31

 121252برلم       21111114، تاريخ :  5111  2111/11/4شركه ابوزيد راجح وشريكته  ج/  -  41

 131135برلم       21111114، تاريخ :  1123  2111/6/11-عماد حسن المطب شوشه و شركاه  ج -  41

 135156برلم       21111111، تاريخ :  1164  2111/11/12-احمد حسنى الجمل وشركاه  ج -  42

 135156برلم       21111111، تاريخ :  1164  2111/11/12-احمد حسنى الجمل وشريكته  ج -  43

 65261برلم       21111111، تاريخ :  1153  2111/11/22-الملوانى ونصار شركاء  ج -  44

 15661برلم       21111111، تاريخ :  1154  2116/6/1-شركه سامي جورج وشريكه صليب جورجي  ج -  45

 15661برلم       21111111، تاريخ :  1154  2116/6/1-شركه سامي جورج وشريكه صليب جورجي  ج -  46

 111115برلم       21111115، تاريخ :  1111  2111/5/11حسام الدين دمحم كمال وشريكه حاتم  ج/ -  41

 111115برلم       21111115، تاريخ :  1111  2112/5/11حسام الدين دمحم كمال وشريكه حاتم  ج/  -  45

 111115برلم       21111115، تاريخ :  1111  2111/5/11حسام الدين دمحم كمال وشريكه حاتم  ج/  -  41

 135115برلم       21111115، تاريخ :  1116  2111/11/26-صبرى عبدالسالم دمحم الشريف وشريكه  ج -  51

 135115برلم       21111115، تاريخ :  1116  2111/11/26-دمحم الشريف وشركاه  جصبرى عبدالسالم  -  51
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 131151برلم       21111111، تاريخ :  1111  2111/12/11-احمد السيد عبدالمطلب عزالدين وشريكه  ج -  52

 135161برلم       21111111، تاريخ :  1164  2111/1/5-عزالدين احمد رشاد الحلوجى وشركاه  ج -  53
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