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عن لص ورق  41554برلم  21111126، لٌد فى  12111.111ابراهٌم دمحم محمود البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 طنطا --ره ابوزٌد حماد بملن// ابراهٌم دمحم محمود البابلى شارع الحلو من حا 24للؽٌر فٌما عدا خدمات الطباعه ، بجهة : 

عن ورشه اصالح  41422برلم  21111112، لٌد فى  5111.111وائل السٌد على عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 --مركز لطور بملن// سعٌد السٌد عبد العزٌز الؽباشى  --اجزاء مٌكانٌكٌه ، بجهة : سمال 

عن تجاره لطع  41561برلم  21111122، لٌد فى  25111.111ر احمد زلط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا منصو -  3

 --مركز بسٌون بملن// عبد هللا على عبد هللا حموده  --ؼٌار سٌارات وكاوتش ، بجهة : الفرستك 

عن مطعم كرٌب ،  41443برلم  21111111، لٌد فى  11111.111صابر سمٌر دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 السنطه --بجهة : شارع الجمهورٌه بملن// ضٌاء السٌد العمرى 

عن تجاره كاوتش ،  41446برلم  21111114، لٌد فى  11111.111الشٌن لتجاره الكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 --مركز زفتى بملن// سمٌر صالح دمحم الشٌن  --بجهة : نهطاى 

عن صٌدلٌه  41442برلم  21111114، لٌد فى  12111.111دلٌه د/ دمحم عبد المادر مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌ -  6

 طنطا--، بجهة : شارع الكورنٌش مع شارع بطرس بملن// دمحم عبد الواحد دمحم 

عن تجاره حبال  41511برلم  21111111، لٌد فى  51111.111ولٌد دمحم السٌد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 --مركز سمنود بملن// الشحات ربٌع عبد العزٌز عكٌمه  --وشبان مالعب وادوات زراعٌه ، بجهة : ابو صٌر 

عن مزرعه  41342برلم  21111113، لٌد فى  151111.111مروه ٌوسؾ دسولى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 --ور بملن// عبد المادر ابو السعود عبد المادر خضر مركز لط --مواشى ، بجهة : خباطه 

عن مزرعه  41343برلم  21111113، لٌد فى  151111.111ادهم دمحم على الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 --مركز لطور بملن// دمحم على عبده الشرلاوى  --مواشى ، بجهة : بلتاج 

عن مصنع تشكٌل  11416برلم  21111114، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   دمحم عاطؾ احمد البدٌوى  ، تاجر -  11

 سمنود --بالستٌن ، بجهة : الطرٌك السرٌع سمنود المنصوره بملن// دمحم مصطفى السعٌد الشاذلى 

مصنع تشكٌل  عن 11416برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم عاطؾ احمد البدٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ونشاطه / بٌع دراجات  --بالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه طرٌك المحله السرٌع سمنود بملن// دمحم عاطؾ احمد البدٌوى 

 --بخارٌه ولطع ؼٌار دراجات 

س عن مصنع مالب 41313برلم  21111114، لٌد فى  25111.111رضا عماد احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

مركز المحله  --محله ابو على  -جاهزه دون المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع االمام البخارى بجوار مصنع هون 

 --الكبرى بملن// عماد احمد دمحم خلٌل 

عن  41414برلم  21111115، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ مصطفى حسٌن خلٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 --مركز لطور بملن// اشرؾ فتح هللا دمحم دوٌدار  --صٌدلٌه ، بجهة : عطفه ابو جندى 

عن مكتب  41452برلم  21111112، لٌد فى  11111.111هبه فتحى دمحم مبرون ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم مبرون ماضى  --الدلجمون  -شارع داٌر الناحٌه  4رحالت داخلٌه ، بجهة : عمار رلم 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مصنع رخام ،  41456برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم محمود صبرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 زفتى --كفر عنان بملن// طارق دمحم ابراهٌم عبده  -ع المصرؾ بجهة : شار

عن تجاره لطع  41311برلم  21111114، لٌد فى  11111.111احمد هاشم محمود جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 --مركز لطور بملن// هاشم محمود جمعه  --ؼٌار سٌارات ، بجهة : صرد 

عن ورشه موبلٌا )  41551برلم  21111122، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد دمحم ابراهٌم زٌد  -  12

 --مركز بسٌون بملن// دمحم ابراهٌم لطب زٌد  --كتامه  -شارع التعاون  2نجاره ( ، بجهة : عمار رلم 

عن  41445برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عبد الستار مجدى ٌوسؾ العجورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز السنطه بملن// مجدى ٌوسؾ زٌاده العجورى  --مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : االنبوطٌن 

عن ورشه  41415برلم  21111111، لٌد فى  411111.111السٌد دمحم محمود هموس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --لن// محمود دمحم محمود هموس مركز بسٌون بم --الومٌتال ، بجهة : كفر سلٌمان 

عن بماله ، بجهة  41312برلم  21111114، لٌد فى  11111.111خالد ذكى ٌوسؾ دمحم عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 --مركز بسٌون بملن// فرج عبد الهادى ابراهٌم  --: بار الحمام 

عن  41413برلم  21111115، لٌد فى  11111.111ماله ،   ربٌع السٌد عبد الباسط عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس -  21

 --مركز السنطه بملن// ابو العزم دمحم سعٌد الحداد  --ورشه استرجى ، بجهة : الجعفرٌه 

عن معرض  21465برلم  21111121، لٌد فى  111111.111دمحم احمد نصفه احمد نصفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن // رضا عبدالرحمن على عطٌه عساكر--مركز زفتى  -ارات ، بجهة : مسجد وصٌؾ كاوتش وبطارٌات وسٌ

عن معرض  21465برلم  21111121، لٌد فى  111111.111دمحم احمد نصفه احمد نصفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

بملن // --مركز زفتى  -ه مسجد وصٌؾ بناحٌ -كاوتش وبطارٌات وسٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه مماوالت عامه 

 حسن احمد نصفه احمد

عن مكتب  41534برلم  21111124، لٌد فى  12111.111انوار دمحم عبد الوهاب الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 --مركز لطور بملن// صبحى احمد عبد الفتاح شمس  --رحالت داخلٌه ، بجهة : ابشواى الملك 

عن بماله ،  41464برلم  21111113، لٌد فى  5111.111صطفى دمحم لطفى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم م -  25

 --مركز السنطه بملن// مصطفى دمحم لطفى حامد  --بجهة : الجعفرٌه 

بماله  عن 41451برلم  21111111، لٌد فى  5111.111اسامه الشحات فتوح الجاحوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 --مركز لطور بملن// حمزه عبد البالى دمحم البنا  --جمله ولطاعى ، بجهة : سجٌن الكوم 

عن  41411برلم  21111111، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ محمود احمد عٌد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --لنشار مركز طنطا بملن// جمال حسٌنى طه ا -صٌدلٌه ، بجهة : محله روح 

عن معرض  41311برلم  21111114، لٌد فى  211111.111نٌفٌن عزٌز جرجس تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 طنطا--شارع لممان الحكٌم بملن// حامد فرٌد حامد عرٌبى  34موبٌلٌات ، بجهة : 

عن مكتب  41422برلم  21111116ٌد فى ، ل 51111.111احمد دمحم محمود حسٌن ؼزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 --مركز بسٌون بملن// محمود دمحم محمود حسٌن ؼزال  --مماوالت عامه ، بجهة : ابو حمر 

عن تجاره  41416برلم  21111111، لٌد فى  11111.111اٌمان شولى البلتاجى الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 --مركز المحله الكبرى بملن// السٌد السٌد شمه  --واخلٌه مبٌدات وتماوى زراعٌه ، بجهة : الد

عن مركز  16461برلم  21111124، لٌد فى  51111.111سعده عبد الفتاح عطٌه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

مركز  --المخلص  تنٌمه مهارات االطفال فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التارخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : مٌت

 --زفتى بملن// دمحم عبد المنهم احمد الجاوٌش 
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عن مركز  16461برلم  21111124، لٌد فى  51111.111سعده عبد الفتاح عطٌه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

: له محل رئٌسى بناحٌه تنٌمه مهارات االطفال فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التارخٌص الالزمه لذلن ، بجهة 

 --ونشاطه اعالؾ  --مركز زفتى بملن// حمدى ابراهٌم ابراهٌم رخا  --شرشابه 

عن مكتب  41561برلم  21111122، لٌد فى  12111.111دمحم عبد الفتاح ابراهٌم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 --طور بملن// دمحم ابراهٌم لطب مرعى مركز ل --شبرا بلوله  -رحالت داخلٌه ، بجهة : مسجد العجمى 

عن مبٌدات  41421برلم  21111114، لٌد فى  11111.111السٌد رشاد فرج الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 --مركز لطور بملن// خٌرى رشاد فرج الشناوى  --مٌت الشٌخ  -واسمده وبذور وتماوى ، بجهة : عزبه ماهر 

عن خدمات محمول  41542برلم  21111124، لٌد فى  5111.111سٌد حدوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌن السعٌد ال -  35

 --مركز طنطا بملن// احمد السعٌد السٌد حدوه  --، بجهة : محله مرحوم 

ستٌن ، عن كساره بال 41411برلم  21111111، لٌد فى  11111.111خلٌفه دمحم لطب رضا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 --مركز لطور بملن// اٌمن واحمد على احمد مبارن واحمد عبد الفتاح احمد على  --بجهة : شبرا بلوله 

عن بٌع  41513برلم  21111111، لٌد فى  11111.111ابراهٌم محمود ابراهٌم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لطور --كه لطور المحطه بملن// دمحم عبد العزٌز ٌونس الشحات شارع المدرسه المشتر 3منتجات نسٌجٌه تطرٌز ، بجهة : 

عن مصنع  35441برلم  21111126، لٌد فى  51111.111دمحم سامى متولى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

// مصطفى عبد محله البرج بملن -شارع حلمى ؼالى  22مالبس ومفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : 

 المحله الكبرى --السالم السٌد 

عن مصنع  35441برلم  21111126، لٌد فى  51111.111دمحم سامى متولى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

تداد مالبس ومفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع ابو لٌله من مكتب العمل ام

 --ونشاطه استٌراد وتصدٌر  -طنطا -شارع محب بملن/ سناء عبد الحمٌد على شبل 

عن سوبر  41315برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عبد الرؤؾ عرفه دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --ٌع عرفه دمحم الشربٌنى مركز المحله الكبرى بملن// رب --الهٌاتم  -ماركت ، بجهة : الوحده المحلٌه 

عن مكتبه وخردوات ،  41312برلم  21111114، لٌد فى  15111.111اسامه فرج ندا البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 طنطا --بملن// فرج ندا مرسى البنا  14شارع النادى مع شارع  34بجهة : 

عن مكتب رحالت  41421برلم  21111116، لٌد فى  5111.111هند توفٌك حمزه العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 --مركز السنطه بملن // عالء فتحى حمزه العشرى  --داخلٌه ، بجهة : االنبوطٌن 

عن مزرعه  41435برلم  21111112 ، لٌد فى 211111.111شولى السٌد محمود الخلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بملن // شولٌه ابراهٌم بسٌونى المشد--مركز لطور -مواشى ، بجهة : لطور البلد 

عن مزرعه مواشى ،  41434برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 م دمحم على سالمبملن //  ابراهٌ--مركز طنطا  -بجهة : برما 

عن مكتب  41454برلم  21111112، لٌد فى  5111.111سمحٌه دمحم عبد المعطى شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 --مركز بسٌون بملن// السنوسى ؼنٌم على البربرى  --رحالت داخلٌه ، بجهة : حصه ابار 

عن بماله  41461برلم  21111112، لٌد فى  21111.111  عزه السٌد رمضان الشنشورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  46

 --مركز طنطا بملن// دمحم السٌد دمحم --محله مرحوم  -داٌر الناحٌه خلؾ مدرسه التجاره  24تموٌن ، بجهة : عمار رلم 

عن مزرعه  41564برلم  21111124، لٌد فى  251111.111هانى دمحم عبد الحمٌد الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 --مركز طنطا بملن// زوزو بسٌونى اسماعٌل برج  --مواشى ، بجهة : محله منوؾ 

عن  41411برلم  21111115، لٌد فى  12111.111الشافعى محمود على خلٌفه ابو وافٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 طنطا --ل عبد الرؤؾ شارع شولى بملن// عصام دمحم نبٌ 11تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 41414برلم  21111115، لٌد فى  51111.111محمود توفٌك عبد الوهاب بسٌونى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --مركز لطور بملن// الفت صبحى دمحم داود  --لطور البلد  -عن مزرعه مواشى ، بجهة : عزبه ابو سعد 

عن بماله ،  41531برلم  21111124، لٌد فى  5111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمال حافظ عطٌه الفخرانى  ،  -  51

 زفتى--كفر عنان بملن// جمال حافظ عطٌه الفخرانى  -شارع احمد عثمان  1بجهة : عمار رلم 

رض عن مع 41426برلم  21111112، لٌد فى  111111.111توفٌك عبد الؽنى حسن طاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 --مركز زفتى بملن// عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شنب  --موبٌلٌا ، بجهة : شبرا ملس 

عن  41414برلم  21111111، لٌد فى  11111.111كمال عبد المادر احمد حسن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

بملن// ابراهٌم ابراهٌم  -محله البرج  -جامع االربعٌن  مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع

 -المحله الكبرى  --ابراهٌم البمرى 

عن مزرعه  34446برلم  21111122، لٌد فى  51111.111رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 --سنه  مركز لطور بملن// رضا ابراهٌم ابراهٌم --مواشى ، بجهة : لطور البلد 

عن معرض  41412برلم  21111115، لٌد فى  25111.111ٌسٌن عبد ربه احمد عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 --مركز زفتى بملن// نادر عبد النبى احمد عالم  --سٌرامٌن ، بجهة : كفر الصارم 

عن مكتب  41451برلم  21111112لٌد فى  ، 25111.111سامح محمود ابراهٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 --مركز لطور بملن//  محمود ابراهٌم لطب سالم  --رحالت داخلٌه ، بجهة : شبرا بلوله 

عن مزرعه  34446برلم  21111122، لٌد فى  51111.111رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 --ونشاطه بٌع اعالؾ  -لطور  --بملن// ابراهٌم ابراهٌم دمحم سنه  -رٌك الشٌن مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه ط

عن بماله ، بجهة :  41565برلم  21111124، لٌد فى  25111.111اٌه جمعه حواش حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن // عبده شعبان ابراهٌم لاسم --مركز لطور  -دماط 

عن ورشه  41414برلم  21111114، لٌد فى  5111.111جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جماالت حسنى ناشد -  54

 --مركز السنطه بملن// بدٌع سعد فرج خلٌل  --موبٌلٌات ، بجهة : كفر سلٌمان عوض  

عن تجاره  41521برلم  21111121، لٌد فى  51111.111احمد عادل ؼانم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

العجٌزى بملن// عادل ؼانم  -شارع ابراهٌم الدسولى من شارع سكه صنادٌد  5مستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌه ، بجهة : عمار رلم 

 طنطا --دٌاب الدٌب 

عن تجاره  41541برلم  21111124، لٌد فى  511111.111هاله حامدٌنه دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 طنطا --شارع دمحم داود من كفر عصام بملن// دمحم حسٌن احمد  12، بجهة : عمار رلم وتوزٌع مواد ؼذائٌه 

عن مكتب  41441برلم  21111112، لٌد فى  111111.111محمود السٌد السٌد الجارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 --مركز طنطا بملن// فاطمه فرؼلى على عمران  --مماوالت ، بجهة : محله مرحوم 

عن تجاره مالبس  41541برلم  21111124، لٌد فى  11111.111جابر محمود دمحم لحٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 طنطا --مٌدان السٌد البدوى بملن// دمحم ٌسرى دمحم حلمى  -منطمه الحمام  -برج عبد الحكم جمٌل  2داخلٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن بماله ،  41341برلم  21111113، لٌد فى  51111.111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وجٌه دمحم عبد الؽفار بحٌر -  63

 طنطا --بجهة : شارع ترعه سناره بملن// وسٌم حسن ؼباشى سحر 

عن جزاره ،  41431برلم  21111116، لٌد فى  12111.111عز العرب رزق شحاته دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 --مركز لطور بملن// اٌمن عز العرب رزق شحاته  --شارع المدرسه  -ر بجهة : محله مسٌ

عن تجاره  41442برلم  21111111، لٌد فى  11111.111عبد العلٌم انٌس عبد العلٌم انٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 --مركز طنطا بملن// دمحم ربٌع التراس  --الخرده ، بجهة : سبطاس 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  41551برلم  21111126، لٌد فى  111111.111ى لتجاره السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  معرض الملٌوب -  66

 --مركز بسٌون بملن// خالد فتحى صباح الملٌوبى  --معرض لتجاره السٌارات ، بجهة : الطرٌك الدائرى 

عن تجاره  41411برلم  21111114فى  ، لٌد 21111.111حماده عبد الفتاح حمدته حمامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 --مركز زفتى بملن// على عبد هللا على نوار  --لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبرا ملس 

عن سوبر ماركت  41415برلم  21111115، لٌد فى  31111.111دمحم صابر ابراهٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 -لطور  --سٌد عبد الرحمن عبد الرحمن ، بجهة : شارع الفرن االلى بملن// ال

برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عبد الوهاب دمحم الرفاعى عبد الوهاب الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 --مركز طنطا بملن// عبد الرازق عبد الوهاب الخولى  --عن مماوالت عامه ، بجهة : سبطاس  41454

عن  41516برلم  21111121، لٌد فى  111111.111عباس موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم حلمى عبوده -  21

 زفتى--دهتوره بملن// حلمى عبوده عباس موسى  -مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : عزبه متولى حمٌده 

عن مصنع  41545برلم  21111125، لٌد فى  111111.111دمحم احمد توفٌك عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 --مركز المحله الكبرى بملن// شفٌك شفٌك جامع  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شبرا بابل 

عن ورشه  41462برلم  21111113، لٌد فى  21111.111د ، رأس ماله ،  دمحم كرم عبد الرازق دراز  ، تاجر فر -  22

 السنطه --بملن// عصمت دمحم منصور  -نجاره موبلٌا ، بجهة : السنطه البلد 

عن  41424برلم  21111112، لٌد فى  151111.111ابو الٌزٌد حسن ابو الٌزٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 --مركز لطور بملن// عبد الفتاح الدمرداش دمحم ابو سنه  --هة : دماط مزرعه مواشى ، بج

عن تجاره  41424برلم  21111116، لٌد فى  5111.111حمدى عبد الؽنى احمد بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 --د عبد العزٌز بدوى مركز المحله الكبرى بملن// شوق السٌ --صفط تراب  -مطابخ الومٌتال ، بجهة : عزبه ابو وافى 

عن مكتب  41436برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عبٌر مفٌد دمحم عبدالحمٌد عبدالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

دٌكورات وتصمٌمات دٌكورات دون استخدام االنترنت او الكمبٌوتر ، بجهة : اول طرٌك شوبر امام مطحن االتحاد الدور الثالث 

 بملن //عبٌر مفٌد دمحم عبدالحمٌد عبدالبر --ا طنط -علوى 

 41462برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عماد حمدى ابو المجد عبد الرحٌم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 --مركز كفر الزٌات بملن// صدٌمه على عبد العلٌم حسن  --عن تجاره لطع ؼٌار موباٌالت ، بجهة : منشاه الكردى 

عن تجاره  41551برلم  21111126، لٌد فى  12111.111دمحم سعٌد فهمى احمد الطحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --مركز لطور بملن/ سعاد اسماعٌل العكل  --السٌارات والموتوسٌكالت ، بجهة : دماط 

عن  41345برلم  21111113، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم عبد المهدى على بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 زفتى --مكتب مماوالت نمل ، بجهة : شارع ابو الحساٌب بملن// ابراهٌم عبد المهدى على بدر 

عن تعبئه  41311برلم  21111114، لٌد فى  5111.111سامٌه عبد الجواد دمحم ابو ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 زفتى --جوده النشار بملن// ندٌره جالل احمد طلبه شارع  4وتؽلٌؾ ملح ، بجهة : 

عن مكتب  41412برلم  21111115، لٌد فى  25111.111حسٌن طه دمحم ابو عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --مركز السنطه بملن// طه دمحم مبرون ابو عمار  --مماوالت ، بجهة : االنبوطٌن 

عن بماله ،  41521برلم  21111121، لٌد فى  2111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   رابحه لطب عالم على عالم  ، -  41

 --مركز طنطا بملن// شبل ابو الفتوح شبل السمان  --بجهة : الكرسه 

عن  41531برلم  21111121، لٌد فى  1111.111بدرٌه مصطفى عبد اللطٌؾ زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

مركز بسٌون بملن// احمد مجاهد عبد اللطٌؾ  --فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : نجرٌج تفصٌل مالبس ولمصان 

 --زمزم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطعم ،  41442برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم زكرٌا عطٌه حسٌن بلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 --زكرٌا عطٌه بلتاجى مركز لطور بملن// محمود  --بجهة : ابشواى الملك 

عن مكتب نمل  41424برلم  21111114، لٌد فى  511.111عز الدٌن دمحم بسٌونى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 --مركز لطور بملن// دمحم بسٌونى احمد الشناوى  --موتى ، بجهة : امٌوط 

عن مكتبه ،  41441برلم  21111112، لٌد فى  5111.111مالن شحاته معوض فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 السنطه --بجهة : شارع الجمهورٌه بملن// اٌمان على مصطفى الساعى 

عن  41413برلم  21111111، لٌد فى  11111.111السٌد السٌد احمد عبد اللطٌؾ جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 --ركز زفتى بملن// عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ حسن جاد هللا م --مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : حانوت 

عن مكتب  41514برلم  21111121، لٌد فى  5111.111محمود دمحم دمحم عامر ابو النعاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 --مركز السنطه بملن// نادٌه فتوح محمود على بر  --مماوالت عامه ، بجهة : تطاى 

عن مزرعه  41543برلم  21111125، لٌد فى  211111.111بر لرموط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام نصر ج -  44

 --مركز زفتى بملن // سند نصر جبر لرموط  --مواشى ، بجهة : كفر العرب 

عن تجاره  41553برلم  21111126، لٌد فى  5111.111عصام بسٌونى ابو مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --مركز لطور بملن// هناء بسٌونى السٌد الشاذلى  --اٌد ، بجهة : عزبه الدرملى تبع العتوه المبلٌه الحد

عن مكتب  41415برلم  21111114، لٌد فى  5111.111اٌهاب كمال مختار سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --ل مختار سٌد احمد مركز السنطه بملن// كما --استثمار عمارى ، بجهة : مٌت مٌمون 

عن مزرعه  22162برلم  21111112، لٌد فى  111111.111صفٌه  حسٌن على بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن // على حسٌن على بدر --م كفر الزٌات  -مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : اكوه الحصه 

عن مزرعه  22162برلم  21111112، لٌد فى  111111.111صفٌه  حسٌن على بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

بملن // حسنٌن  --م كفر الزٌات  -بناحٌه اكوه الحصه -مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه مدشه اعالؾ 

 على عبدالموى

 41461برلم  21111112لٌد فى ،  51111.111عبد الرحمن جمال ابراهٌم عبد هللا فلٌفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 --مركز زفتى بملن// فاطمه ٌوسؾ الزعفرانى منصور  --عن تجاره كاوتش ، بجهة : مسجد وصٌؾ 

عن  41511برلم  21111121، لٌد فى  111111.111عزه ابو الخٌر ابراهٌم احمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز لطور بملن// نعٌمه سلٌمان دمحم سلٌمان  -نشٌل طرٌك-بٌع منظفات ، بجهة : ابشواى الملك 

عن مكتب  41522برلم  21111121، لٌد فى  111111.111دمحم محمود عبد العظٌم جنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 --نٌدى مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد العظٌم عبد الفتاح ج -تشؽٌل وتاجٌر سٌارات ، بجهة : منشاه الكردى 

عن بماله  41444برلم  21111114، لٌد فى  21111.111ابو بكر سلٌمان حسن احمد دؼٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 --مركز كفر الزٌات بملن// حنان السٌد عبد الشافى الفرخ  --الدلجمون  -، بجهة : شارع البحر 

عن خدمات مابعد  41446برلم  21111111، لٌد فى  25111.111  وائل محمود دمحم جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  12

 -المحله الكبرى  --الطباعه ) دون الطباعه ( ، بجهة : شارع رجب عٌسى خلؾ سور الزراعه بملن// دمحم عبد اللطٌؾ ابراهٌم 

عن حظٌره  41423برلم  21111114، لٌد فى  11111.111شرٌؾ دمحم حسن مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز لطور بملن// دمحم حسن دمحم مرجان --مواشى ، بجهة : ابشواى الملك 

عن  41424برلم  21111116، لٌد فى  21111.111دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم سوٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --هٌم عبد الحمٌد دمحم سوٌؾ مركز كفر الزٌات بملن// ابرا --مكتب اسمؾ معلمه ، بجهة : كفر ٌعموب 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21111111، لٌد فى  41111.111الدسولى عٌد عبد الفتاح ابو الٌزٌد طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

مركز كفر الزٌات بملن// عٌد عبد الفتاح ابو الٌزٌد  --النحارٌه  -عن تصنٌع شنط حرٌمى ، بجهة : عزبه ابو طاحون  41516

 --طاحون 
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 -مركز طنطا بملن// السٌد دمحم عبد الفتاح رضوان  --مفروشات ، بجهة : نفٌا 

عن منجد بلدى ،  41566برلم  21111124، لٌد فى  5111.111رفعت دمحم احمد الحرٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112
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عن انتاج  41411برلم  21111114، لٌد فى  12111.111احمد رافت ابراهٌم على زلٌخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113
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عن مكتب  41411برلم  21111115، لٌد فى  5111.111على المؽاورى ابراهٌم علفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 --مركز سمنود بملن// المؽاورى ابراهٌم المؽاورى علفه  --بنا ابو صٌر  -رحالت داخلٌه ، بجهة : شارع البحر 

عن  41411برلم  21111115، لٌد فى  11111.111مجدى الجعبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صٌدلٌه د/ اسراء -  115

 --مركز زفتى بملن// مجدى حسانٌن عبد المادر الجعبرى  --صٌدلٌه ، بجهة : فرسٌس 

عن  41416برلم  21111115، لٌد فى  11111.111ممدوح عبد النور دمحم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116
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عن  41431برلم  21111116، لٌد فى  21111.111عبد الروؤؾ مساعد راشد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 كفر الزٌات --جهة : شارع المستشفى العام بملن// عادل السٌد عباس رضوان شلبى تجاره مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، ب

عن  41515برلم  21111121، لٌد فى  21111.111حسام محمود عبد المنعم البٌبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 --لٌمان احمد شبكه مركز كفر الزٌات بملن// اسماء س --تورٌد وتشطٌب الجبسنبورد ، بجهة : كفر ٌعموب 

عن تجاره  41533برلم  21111121، لٌد فى  31111.111منال حسٌن على دمحم علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --شارع عمر زعفان بملن// سعٌد دمحم ٌوسؾ المطشه  2مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن ورشه  41444برلم  21111111، لٌد فى  5111.111صبحى عنتر عبد العزٌز درٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 --مركز زفتى بملن// عنتر عبد العزٌز دمحم درٌع  --لحام ، بجهة : كفر عبد الرحمن 

عن  41552برلم  21111126، لٌد فى  111111.111طارق دمحم دمحم عبد ربه موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 كفر الزٌات --هورٌه مصر العربٌه ، بجهة : شارع السالم بملن// عبد الرازق السٌد دمحم زٌتون مكتب مماوالت نمل بضائع داخل جم

عن مكتب لبٌع  41552برلم  21111126، لٌد فى  5111.111احمد زكى عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --ن// دمحم احمد السٌد هالل مركز السنطه بمل --وتداول لماحات وادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : مسهله 

برلم  21111116، لٌد فى  12111.111مروه لتجاره العطور ومستحضرات التجمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مركز زفتى بملن// رائد ابو الفضل موسى --شبرامس  -عن تجاره عطور ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : سٌدى سالم  41426

 --سالمان 

عن  35424برلم  21111116، لٌد فى  51111.111 عبد الرحٌم عبد الوكٌل رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  114

مصنع تطرٌز وحٌاكه ومنفذ بٌع مفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شار الجالء بملن // احمد عبد الجواد 

 -السنطه  --فهٌم راشد 

عن  35424برلم  21111116، لٌد فى  51111.111م عبد الوكٌل رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الرحٌ -  115

مصنع تطرٌز وحٌاكه ومنفذ بٌع مفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شارع الجالء 
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 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن تجاره لطع  41314برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عمرو سامى على لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لطور --ٌار سٌارات ، بجهة : لطور المحطه بملن// سامى على لاسم ؼ

عن بماله ،  41512برلم  21111121، لٌد فى  5111.111دمحم محمود السٌد على عجوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 كفر الزٌات --بجهة : شارع الجالء بملن// دمحم محمود السٌد على عجوه 

برلم  21111121، لٌد فى  511111.111د المادر ابراهٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام الشحات عب -  121

 --مركز زفتى بملن// دمحم فتحى عبد العال شرؾ الدٌن  --عن مماوالت عامه ، بجهة : سنبو الكبرى  41524

عن  41532برلم  21111121فى ، لٌد  151111.111دمحم ممدوح عبد الممصود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز لطور بملن// محمود ممدوح عبد الممصود الحضرى  -مزرعه مواشى ، بجهة : خباطه 

عن  41534برلم  21111124، لٌد فى  111111.111وفاء ابراهٌم محمود الهمشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --ركز لطور بملن// فهمى مصطفى فهمى بركات م -بلتاج  -مزرعه مواشى ، بجهة : العزبه البٌضاء 

عن  41441برلم  21111114، لٌد فى  21111.111نبٌله ابو العزم رشاد السٌد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --مركز السنطه بملن// نور الدٌن السٌد نصر الدٌن شهاب  --تجاره اجهزه منزلٌه ، بجهة : اشناواى 

عن مكتب  41511برلم  21111111، لٌد فى  111111.111عبد الجواد العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بهاء دمحم -  124

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد دمحم عبد الجواد العشرى  --مماوالت عامه ، بجهة : عٌاش 

عن مستحضرات تجمٌل  41564 برلم 21111122، لٌد فى  51111.111خطاب فارما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 --مركز كفر الزٌات بملن// هشام سلٌمان السٌد خطاب  --ومستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : الدلجمون 

عن استٌراد  41341برلم  21111113، لٌد فى  511111.111السٌد محمود احمد ابو هجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 --مركز لطور بملن// احمد محمود احمد ابو هجم  --ات ، بجهة : صرد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌار

عن مكتب  41434برلم  21111112، لٌد فى  151111.111احمد عاصم دمحم حماد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --طنطا -ترعه العرٌضه بسٌجر تصمٌم دٌكورات معمارٌه دون استخدام االنترنت او الكمبٌوتر ، بجهة : مسجد السٌد زٌدان من ال

 بملن // عبدالكرٌم حسٌن الشناوى عاٌد--طنطا 

عن  41432برلم  21111112، لٌد فى  11111.111ماٌكل سعد شكرى رزق هللا حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 الجوهرىبملن // ماجده عبدالسالم --طنطا  -شارع ابن الفارض برج الحو 22كوافٌر حرٌمى ، بجهة : 

عن بماله ،  41514برلم  21111121، لٌد فى  5111.111نفٌسه عبد المنعم على حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الجلٌل محمود عبد الجلٌل نور الدٌن  --بجهة : كفر النصارٌه 

عن مكتبه وخردوات  41314برلم  21111114، لٌد فى  12111.111دمحم فهمى دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 --مركز لطور بملن// فاٌزه فتحى عبد الفتاح  --، بجهة : الشٌن 

عن مزرعه مواشى ،  41411برلم  21111115، لٌد فى  251111.111امال دمحم دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 --مركز لطور بملن// عبد الدائم رشوان على راضى  --بجهة : نشٌل 

عن تمدٌم مشروبات  41443برلم  21111114، لٌد فى  51111.111بسام دمحم مسعد مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 حمود على على مصطفى الحوبملن // دمحم م--مركز لطور  -بارده وساخنه ، بجهة : كفر ابو جندى 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن مكتب هندسى للمماوالت العمومٌه وتورٌدات مٌكانٌكٌه وكهربائٌة ومواد البناء والتشطٌبات وتصمٌمات هندسٌه دون  41425
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عن  41452برلم  21111111، لٌد فى  51111.111دمحم دمحم عبد الهادى خٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسراء -  135
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شارع شولى الدور الخامس  116برمجٌات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمار رلم 

 طنطا --بملن/ سعٌد دمحم على دمحم 
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 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا دروٌش عبد السالم  --تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : سنباره 

عن بٌع  41563برلم  21111122، لٌد فى  11111.111احمد سعٌد مصطفى احمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 زفتى --بملن// سعدٌه عبد العزٌز الفار  مواسٌر وطلمبات ، بجهة : شارع ٌوسؾ الجندى

عن  41342برلم  21111113، لٌد فى  151111.111عزه عبد المنعم ابراهٌم الهوارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131
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عن معرض  41344برلم  21111114، لٌد فى  11111.111د فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هدى سعد ابو الٌزٌ -  141

 --مركز السنطه بملن// رشاد حسن خالد المنشاوى  --لتجاره السٌارات ، بجهة : اشناواى 

عن صٌدلٌه  41421برلم  21111115، لٌد فى  11111.111صٌدلٌه د/ دٌنا وجدى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 --مركز بسٌون بملن// عزت عبد السالم عبد العلٌم الجزار  --، بجهة : نجرٌج 

عن تحضٌر  41431برلم  21111112، لٌد فى  25111.111دمحم ماهر عبدالعزٌز زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142
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عن خرازه  41512برلم  21111111، لٌد فى  5111.111صبحٌه دمحم دمحم بدر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 --مركز لطور بملن// متولى عبد السمٌع متولى العزب  --بالستٌن ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن مكتب  41524برلم  21111121، لٌد فى  5111.111د ، رأس ماله ،  نعٌمه ابراهٌم اسماعٌل االلفى  ، تاجر فر -  144
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عن مكتب  41526برلم  21111121، لٌد فى  11111.111رضا حسن عبد هللا خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --مركز زفتى بملن// بدٌر الهنداوى دٌاب  --ٌه ، بجهة : شبرا ملس رحالت داخل

عن  41561برلم  21111124، لٌد فى  2111.111احمد مصطفى عطٌه عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 --شادٌه عبده محمود جمعه مكرر شارع الفاتح بملن//  4تجاره االسمان الطازجه ) طبخ وبٌع وتجهٌز اسمان ( ، بجهة : عمار رلم 

 طنطا

 21111121، لٌد فى  511111.111مؤسسه الصٌاد للمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142
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 --ذكى فتوح موسى  مركز السنطه بملن// عاصم --سروجى سٌارات ، بجهة : مٌت ؼزال 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن تجاره  41421برلم  21111112، لٌد فى  125111.111سعد حسن دمحم حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لطور --بملن// فكرى ابراهٌم خلٌل جوده -واالدوات الكهربائٌة ، بجهة : الشٌن االجهزه 

عن كساره  41441برلم  21111111، لٌد فى  11111.111مها فوزى بدٌر الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 --الجزار  مركز لطور بملن// دمحم مصطفى عبد الحمٌد --بالستٌن وخط ؼسٌل بالستٌن ، بجهة : سمال 

 41444برلم  21111111، لٌد فى  5111111.111عبد العاطى دمحم عبد السالم عبد البالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 --مركز السنطه بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى  --عن تجاره لطع ؼٌار واكسسوار السٌارات ، بجهة : شبرا لاص 

عن مصنع مالبس  41412برلم  21111111، لٌد فى  11111.111الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على دمحم  -  154

 --مركز المحله الكبرى بملن// صباح عبد الؽفور دمحم  --جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : محله ابو على 

عن تجاره  41514برلم  21111111، لٌد فى  151111.111،   دمحم احمد متولى ابو داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  155

 --مركز طنطا بملن// ورثه / احمد متولى ابو داود عنهم دمحم جالل احمد متولى ابو داود  --حدٌد التسلٌح ، بجهة : سبرباى 

عن  41316برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم ابو بكر عبد العزٌز المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 --مركز طنطا بملن// ابو بكر عبد العزٌز المصاص  -مكتب تجاره تماوى ، بجهة : محله مرحوم 

عن  41425برلم  21111116، لٌد فى  5111.111طالل سٌد احمد سٌد احمد دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 --احمد سٌد احمد دٌاب  مركز لطور بملن// سٌد --عصٌر لصب ، بجهة : سجٌن الكوم 

عن تورٌد البان ،  41453برلم  21111112، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم دمحم العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 --مركز بسون بملن// ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم العربى  --بجهة : شبراتنا 

عن خلط وتعبئه  1442برلم  21111121، لٌد فى  12111.111نبٌل فراج دمحم عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد العزٌز احمد حواش  --المنظفات والمطهرات الصناعٌه ، بجهة : كفر اخشا 

عن خلط وتعبئه  1442برلم  21111121، لٌد فى  12111.111د ، رأس ماله ،  نبٌل فراج دمحم عبد المادر  ، تاجر فر -  161

 -طنطا -شارع الجالء برج الجالء بملن// دمحم على عبد الحمٌد  25المنظفات والمطهرات الصناعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 --ونشاطه / تجاره منظفات ومطهرات 

عن ممله لب ، بجهة :  41522برلم  21111121، لٌد فى  5111.111د ، رأس ماله ،  دمحم احمد احمد ؼانم  ، تاجر فر -  161

 --مركز زفتى بملن// مسعود دمحم السٌد الفمى  --شرشابه  -شارع البحر 

عن مزرعه  24454برلم  21111122، لٌد فى  51111.111دمحم االنصارى دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن االنصارى دمحم شرٌؾ  --ة : شبرا ملكان مواشى ، بجه

عن مزرعه  24454برلم  21111122، لٌد فى  51111.111دمحم االنصارى دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 --ونشاطه / جزاره  --سعده مركز المحله الكبرى بملن// فوزٌه دمحم  --مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه عٌاش 

عن  41412برلم  21111114، لٌد فى  11111.111صباح عباس هالل العوضى بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 --مركز السنطه بملن // حسن حماده صالح رخا  --تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : شنره البحرٌه 

عن معرض  41421برلم  21111115، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  هبه السٌد عباس حسنٌن  ، تاجر فرد ،  -  165

 طنطا--شارع مساكن الشباب بملن// المنشاوى دمحم المنشاوى  3لتجاره المالبس الجاهزه ، بجهة : عمار رلم 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  41532برلم  21111124، لٌد فى  511111.111احمد ابراهٌم سامى ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

وتصدٌر مواد ؼذائٌه وتجاره السٌارات ، بجهة : ترعه الساحل  --11والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 -سمنود  --بملن// ابراهٌم سامى دمحم ناصؾ 

ض عن معر 41562برلم  21111122، لٌد فى  25111.111ربٌع ٌالوت بسٌونى خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 طنطا --دهانات ، بجهة : شارع دمحم فرٌد بملن// زكرٌا عبد الحفٌظ دمحم مرزوق 

عن تجاره  41466برلم  21111113، لٌد فى  5111.111اشرؾ عبد هللا على نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 --مركز زفتى بملن// ولٌد دمحم عبد البارى حموده  --مالبس جاهزه ، بجهة : شبرا ملس 

عن مصنع  41546برلم  21111125، لٌد فى  11111.111عبد هللا عبد هللا دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا دمحم الصٌاد  --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : محله ابو على 

 41451برلم  21111111، لٌد فى  5111.111ر دمحم مصطفى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود محمود نص -  121

 --مركز السنطه بملن// جمال دٌاب ؼانم دمحم  --عن تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : بلكٌم 

عن  41464برلم  21111113، لٌد فى  151111.111العٌسوى ماهر عٌسوى الحواله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز طنطا بملن// دمحم ماهر عٌسوى  --تجاره ادوات كهربائٌة وتجمٌع لمبات اللٌد ، بجهة : شمرؾ 

عن مكتب  41554برلم  21111126، لٌد فى  5111.111اسامه رشاد حسن دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز لطور بملن// رشاد حسن دمحم موسى  --البلد توزٌع مستلزمات مزارع الدواجن ، بجهة : لطور 

عن مٌنى ماركت  41555برلم  21111126، لٌد فى  5111.111خضر دمحم عبد الحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --المحله الكبرى  --، بجهة : شارع احمد حسن مع مصر والسودان بملن// كمال عبد الرحمن الدمحمى داوود

عن  41346برلم  21111113، لٌد فى  15111.111اسامه مصطفى سٌد احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 --مركز سمنود بملن// احمد دمحم عبد الصمد والى  --تجاره نجؾ ، بجهة : العزٌزٌه 

عن تجاره  41423لم بر 21111116، لٌد فى  45111.111خالد احمد على ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 طنطا --موتوسٌكالت ، بجهة : شارع توت عنخ امون بملن// احمد دمحم على ابو الخٌر 

عن ورشه احذٌه  41432برلم  21111112، لٌد فى  21111.111دمحم احمد عمران دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن // بهٌه شولى بركات --طنطا -سٌجر  -الترعه العرٌضه -شارع الوردانى 23حرٌمى ، بجهة : 

عن  41455برلم  21111112، لٌد فى  111111.111معوض محمود معوض خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز سمنود بملن// دمحم دمحم الدمرداش خطاب  --مصنع تحضٌرات نسٌج ، بجهة : الناصرٌه 

عن  41414برلم  21111111، لٌد فى  111111.111رد ، رأس ماله ،  حله الصالح وتجاره الكاوتش  ، تاجر ف -  124

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد دمحم دمحم االتكاوى  --ورشه اصالح وتجاره كاوتش ، بجهة : ابٌار

برلم  21111111، لٌد فى  61111.111عبد الكرٌم عبد الكرٌم السٌد ابراهٌم ابو طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الكرٌم السٌد ابراهٌم ابو طبل  --عن بٌع موبٌالت ، بجهة : كفور بلشاى  41515

عن تجاره  41513برلم  21111121، لٌد فى  15111.111حسٌن دمحم حسٌن مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 طنطا --لفاتح بملن// رضا السٌد دمحم الشافعى الوكٌل برج السالم شارع ا 5دراجات ومستلزماتها ، بجهة : 

، لٌد فى  11111.111محمود ابو االنوار لتجاره وصٌانه التكٌٌفات وفالتر المٌاه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

حلمى دمحم احمد شارع توت عنخ امون بملن//  11عن تجاره وصٌانه التكٌٌفات وفالتر المٌاه ، بجهة :  41523برلم  21111121

 طنطا --فرج 

 41414برلم  21111115، لٌد فى  111111.111ابو صالح لتجاره الفاٌبر جالس والكتان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 سمنود --عن مكتب لتجاره فاٌبر جالس وكتان ، بجهة : شارع فلسطٌن بملن// منال مصطفى السٌد المنشاوى 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع شبن  6514برلم  21111115، لٌد فى  51111.111مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌر حمدى سالم اح -  143

 --مركز زفتى بملن// امٌر حمدى سالم احمد  --تظلٌل للصوب الزراعٌه ، بجهة : عزبه عوٌس 

مصنع شبن عن  6514برلم  21111115، لٌد فى  51111.111امٌر حمدى سالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

زفتى ونشاطه مصنع  --شارع سكه طنطا بملن// صبرى عبده على جاد  1تظلٌل للصوب الزراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 --نسٌج 

عن مزرعه  41521برلم  21111121، لٌد فى  25111.111ام السعد سامى ابراهٌم هلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --مركز لطور بملن// مصطفى حامد عبد الجواد الهندى  --ى الملك مواشى ، بجهة : ابشوا

عن مدشه اعالؾ  41536برلم  21111124، لٌد فى  5111.111عبد الحفٌظ دمحم دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 --مركز السنطه بملن// حنان عبد الحفٌظ دمحم اسماعٌل  --، بجهة : مٌت حواى 

عن  41541برلم  21111125، لٌد فى  5111.111مدحت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 --مركز لطور بملن// طلعت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن  --ثالجه تبرٌد وتجمٌد خضروات ، بجهة : خباطه 

عن  41421برلم  21111114، لٌد فى  31111.111رأس ماله ،  احمد عبد الحمٌد حسن ابو النعاس  ، تاجر فرد ،  -  144

 --مركز السنطه بملن// محمود احمد عبد الحمٌد حسن ابو النعاس  --بٌع زٌوت وشحومات ، بجهة : تطاى 

عن االستٌراد  41556برلم  21111126، لٌد فى  511111.111اشرؾ حامد عثمان حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

مركز السنطه بملن/ عمرو  --وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : المرشٌه  --11والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره ما

 --دمحم مسعد محمود عسكر 

عن  41413برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عصام الدٌن مجاهد احمد دمحم االلرع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 طنطا --بالدور االرضى ) برج الصمر ( امتداد االشرؾ مع محب بملن// ابراهٌم احمد البسطوٌسى صمر  3: مطعم ، بجهة 

عن بماله ، بجهة :  41416برلم  21111114، لٌد فى  51111.111احمد سعد خلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 طنطا --بد العظٌم مسعد شارع جامع الشوربجى من ؼٌاث بملن// حكمت ع 14عمار رلم 

عن مكتب  41514برلم  21111121، لٌد فى  25111.111عصام شعبان احمد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 طنطا--شارع النحاس مع ابو فرٌخه بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى  5تجاره وتعبئه وتصدٌر دواجن ، بجهة : 

عن مكتبه ،  41525برلم  21111121، لٌد فى  5111.111حمد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه عبد الرءوؾ ا -  113

 --مركز السنطه بملن// سمٌحه دمحم السٌد المط  --بجهة : كفر كال الباب 

برلم  21111125، لٌد فى  1111.111عبد الهادى صالح عبد الهادى حواش عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

مركز كفر الزٌات بملن// كمال  --عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : ّلصر بؽداد  41544

 --صالح عبد الهادى عماره 

عن مزرعه  41442برلم  21111112، لٌد فى  151111.111رضا احمد هالل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لطور --لطور المحطه بملن// اشرؾ مصطفى عبد الجلٌل دمحم  -العتابٌه مواشى ، بجهة : ترعه 

عن مكتب  41441برلم  21111111، لٌد فى  5111.111جهاد احمد محمود شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ر ( بشرط الحصول على لواد -حفارات  -استخراج خامات معدنٌه ومحجرٌه وخدمات لشركات التعدٌن والبترول ) تاجٌر سٌارات 

 --مركز زفتى بملن// احمد عبد هللا سند الشٌتانى  --التراخٌص الالزمه من الجهات المختصه ، بجهة : كفر السنادٌه 

عن  41422برلم  21111116، لٌد فى  11111.111الدسولى مدكور الدسولى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 --مركز طنطا بملن// ام السعد نعٌم زكى اسماعٌل  -دفره  -ة : الترعه الصؽٌره ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجه

عن  41463برلم  21111112، لٌد فى  111111.111بثٌنه مسعود نجم نجم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 --مركز لطور بملن// جماالت موسى لاسم  --مزرعه مواشى ، بجهة : لطور البلد  



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  41441برلم  21111114، لٌد فى  12111.111مراد عبد الفتاح عبد العزٌز جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111
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 طنطا--شارع البطراوٌشى بملن// هانى ممدوح معوض جرجس  45ماركت ، بجهة : 

عن تجارة  41433برلم  21111112، لٌد فى  11111.111رامى عبدالهادى عبدهللا داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن // عبدالهادى عبدهللا داود-- مركز لطور -اعالؾ ، بجهة : الشٌن 

عن  41511برلم  21111121، لٌد فى  511111.111هانى الشربٌنى المتولى الحوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

-وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات واالت زراعٌه ، بجهة : شبرا ملس  --11والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --ز زفتى بملن// عبد الؽنى الشربٌنى المتولى الحوت مرك -

عن مكتب تجاره  41512برلم  21111121، لٌد فى  25111.111حسام دمحم ابراهٌم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 طنطا --دراوى وتعبئه وتصدٌر دواجن ، بجهة : شارع وصفى ابو الدهب مع ابن الفارض بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد الم

عن ورشه  41511برلم  21111121، لٌد فى  12111.111هانم السٌد حسٌن عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 --بجوار شارع الجٌش المبلى بملن// دمحم ماهر ابراهٌم داود  --خراطه ولحام ، بجهة : سندبسط 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

دمحم احمد كمال دمحم صالح وشرٌكه   شركة  ،  طباعه بنر وفٌنٌل ولٌزر وكالدٌنج وطباعه كارنٌهات وطباعه على االكواب  -  1

، عن طباعه بنر  41445برلم  21111111،لٌدت فى  311111.111وااللمشه وكل ماٌلزم الدعاٌه واالعالن   ،رأس مالها   

وكالدٌنج وطباعه كارنٌهات وطباعه على االكواب وااللمشه وكل ماٌلزم الدعاٌه واالعالن ، بجهة : شارع جامع وفٌنٌل ولٌزر 

 ثان طنطا --الدعوه االسالمٌه بملن// مصطفى بسٌونى المالح 

كات والمصانع وتورٌد ابراهٌم ماهر ابو العز عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  الحاق العماله وتورٌدها بالداخل للفنادق والشر -  2

، عن الحاق العماله وتورٌدها بالداخل  41544برلم  21111125،لٌدت فى  111111.111وتجهٌزات الشركات   ،رأس مالها   

 زفتى --للفنادق والشركات والمصانع وتورٌد وتجهٌزات الشركات ، بجهة : شارع فلسطٌن بملن// عادل رشاد اللٌثى الحامولى 

برلم  21111121،لٌدت فى  5111.111شركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى مدعم   ،رأس مالها   دمحم مناع و -  3

 كفر الزٌات --، عن مخبز بلدى نصؾ الى مدعم ، بجهة : شارع متولى الشعراوى بملن// منصور وامال احمد دمحم مناع  41511

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    21222محمود عبد العزٌز فتحى باشا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  اعتزله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    1665دمحم حلمى ٌونس ٌالوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111113، وفى تارٌخ    31325دمحم عبد الرحمن عبد المعز عامر لٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 عتزاله التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  ا

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    22144محمود كمال ابو الٌزٌد عبٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 اعتزاله التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   21111114، وفى تارٌخ    1311دمحم على دمحم عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 اعتزاله التجاره بهذا المحل بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    31123احمد السٌد احمد لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  اعتزاله    21111114تارٌخ  ، وفى   1116االلفى للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 التجاره نهائٌا

تم    21111114، وفى تارٌخ    1116االلفى لخلط وتعبئة المنظفات الصناعٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    24164سبك لٌده برلم :  ٌاسر عبد المادر دمحم الشحات  ،  تاجر فرد  ،    - 1

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    31414احمد عبدالرحمن على دمحم برده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111114، وفى تارٌخ    21552الرازق حوٌله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عبد الرازق احمد عبد   - 11

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    14111حماده السٌد عبدالباري دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ااعتزاله التجاره نهائٌ

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    31143لدرٌه السٌد احمد لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    4514هدي جالل دمحم لمر الدوله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 التجاره نهائٌا اعتزاله

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    21535تامر بسٌونى محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 اعتزاله التجاره نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   21111115، وفى تارٌخ    36414دمحم عادل عبدالمادر عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    31414طاهر محمود عبد العزٌز حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    26162دمحم فوزى عبدالفتاح عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    31144هشام سعٌد دمحم عامر الجلمدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    15512:  انور وجدى عبدالواحد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    34441ٌاسر السٌد دمحم الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    2433،  سبك لٌده برلم :  مدكور الدسولى مدكور احمد  ،  تاجر فرد    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    2433مدكور دسولى مدكور الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    32112شافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى دمحم عبد الرؤؾ ال   - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    32216دمحم فؤاد دمحم ٌوسؾ هند  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    41111عفاؾ دمحم جابر توفٌك دمحم حجاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    12316رامى جمال احمد االكشر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تزاله التجاره نهائٌااع

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    25121احمد السٌد دمحم الوكٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 اعتزاله التجاره نهائٌا

حو/شطب السجل  تم م   21111112، وفى تارٌخ    24451محمود دمحم السٌد الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    31126احمد دمحم السٌد امٌن البلمٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  اعتزاله التجارهنهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112رٌخ ، وفى تا   3145عماد عبدربه بسٌونً حجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    12121شرٌؾ السٌد نصٌر شهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    6244سمٌر متولً دمحم الحدق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    15411هانى دمحم عبدالمنعم منجود عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    32331،  سبك لٌده برلم :   محمود سعٌد محمود حسٌن سعٌد  ،  تاجر فرد   - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    26136نور الدٌن لتجاره الموباٌالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    12616رزق الزٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امام امام متولى    - 32

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    32243حمٌده توفٌك احمد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    21646دمحم دمحم منشاوى لشٌطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    4623صٌدلٌه د/ احمد فتحً كشن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 نهائٌا اعتزاله التجاره

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    22341نجوى ابراهٌم دمحم ابراهٌم حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

/شطب تم محو   21111112، وفى تارٌخ    31211دمحم الشحات السٌد فرج بدران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    31541نوال امٌن راؼب عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    31212دمحم مصطفى دمحم النحراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111112، وفى تارٌخ    22112عبد هللا محمود عبد الحمٌد السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    15365 مختار مصطفى مختار سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 46

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    3512عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عبده لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    11446ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وائل ممدوح فتح هللا حسن  ،  تاج   - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    1114دمحم عبدالعال راؼب الحو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    23211دمحم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حنان عبد الحمٌد    - 51

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111113، وفى تارٌخ    24541رمضان عبدالبارى رمضان العجورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 ئٌامحو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نها

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    14152وجٌه عبدالحلٌم محمود جدول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    33431جوده شعبان شبل النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 زاله التجاره نهائٌااعت

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    32412نجاح دمحم احمد مدكور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    3441عبدالنبً سعٌد محمود عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    31166فتحى حسن راؼب ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 التجاره نهائٌا السجل  اعتزاله

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    23455محمود السعٌد دمحم عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111114، وفى تارٌخ    1412عبدالرحمن عبدهللا الجوهرى عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    12121سمر سمٌر اسماعٌل حسن ماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112 ، وفى تارٌخ   31152الخطٌب لالستٌراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111112، وفى تارٌخ    34214دمحم عبدالمنعم الشحات صبحى ابو المكارم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111112، وفى تارٌخ    14551رد  ،  سبك لٌده برلم : هانى عبد النبى عبد العزٌز ابو ضٌاء  ،  تاجر ف   - 62

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    12152اٌمان سعد السٌد سالمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    341المطلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم شبانه دمحم عبد   - 64

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111114، وفى تارٌخ    22643مصطفى محمود حسٌن سٌؾ النصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    5121خالد دمحم دمحم كامل الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    26111ٌاسر احمد ٌوسؾ احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 نهائٌااعتزاله التجاره 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    36141شادٌه حسن حسن الساٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    34511احمد سمٌح عبد الهادى نصٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 عتزاله التجاره نهائٌاالسجل  ا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    31121استودٌو ٌاسر البحرٌه للتصوٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    4341بالل السٌد على ابوسبته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    32416نادٌه حسن دمحم طرٌؾ حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111114وفى تارٌخ ،    1546دمحم عتٌس لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    4141عماد مصطفى ابراهٌم علوش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    16144برلم : دمحم جمال سٌد احمد العشرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    6241هانى كمال ٌوسؾ فلتاؤس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    22564فرد  ،  سبك لٌده برلم :  نسٌم احمد فؤاد احمد المرضاوى  ،  تاجر   - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    6654مصطفى عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    32211عبد العظٌم حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد منصور   - 21

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111121، وفى تارٌخ    11441مصطفً احمد مصطفً الشرلاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 ئٌامحو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نها

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    25615مكتب رصد لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    22121دمحم جمال محمود الصٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    31532اسالم عبد هللا توفٌك نعٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    11221دمحم عبد المادر حسن الناٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    32213سامٌه احمد دمحم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 ه التجاره نهائٌااعتزال

، وفى تارٌخ    26321النشار لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 تم محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا   21111121

تم محو/شطب    21111121تارٌخ ، وفى    32125خالد على احمد على الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    13462خالد دمحم دمحم عبدالمعبود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    6415 معرض حلوٌات البشبٌشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 41

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    34211وفاء دمحم جالل دمحم جمال الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    31223فرد  ،  سبك لٌده برلم : ماجده ابراهٌم دمحم معجوز  ،  تاجر    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    11621دمحم صالح السٌد عبد الؽنى سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    11532المنصؾ رمضان صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هندٌة عبد   - 13

 السجل  وفاه التاجر الى رحمه هللا تعال

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    6164سامى كامل رزق سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ٌااعتزاله التجاره نهائ

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    11134دمحم حلمى ابراهٌم عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    11133احمد السٌد عبدالمادر العكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 تزاله التجاره نهائٌاالسجل  اع

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    14231دمحم على السٌد بسٌونى الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

م محو/شطب السجل  ت   21111124، وفى تارٌخ    24311دمحم دمحم دمحم العفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    1111مؤسسه البمباوى لتجاره الخرده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111124وفى تارٌخ  ،   1111فتحى ابراهٌم دمحم البمباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    25111دمحم عبد السالم فرج النجومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  تم الؽاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    21421اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مسعد السٌد عبد الكرٌم عجاج  ،  ت   - 112

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111124، وفى تارٌخ    11412احمد صبحى ابوالٌزٌد النحراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    14313 السٌد احمد عطٌه سلوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدهللا   - 114

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    24154ابراهٌم السٌد احمد السٌد فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 التجاره نهائٌا السجل  اعتزاله

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    31431مى رضا دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 اعتزاله التجاره نهائٌا

سجل  تم محو/شطب ال   21111125، وفى تارٌخ    6366دمحم رضا خلٌل السٌد ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111125، وفى تارٌخ    36532مدحت عبد الرحمن عبد الرحمن ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111125ارٌخ ، وفى ت   13316السٌد دمحم عبدالعزٌز مٌزار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    32221هدٌر ؼرٌب دمحم ابراهٌم بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  الؽاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

تم    21111125، وفى تارٌخ    34416رد  ،  سبك لٌده برلم : رضا ٌحٌى عبد العزٌز عبد المادر  ،  تاجر ف   - 111

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    31163فاطمه رمضان ابراهٌم خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    2454صبرٌن رجب سالمه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    22122ماجد عبدهللا عبدالحافظ ؼانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 تزاله التجاره نهائٌاالسجل  اع

تم    21111126، وفى تارٌخ    33112مجدى ممدوح محمود الصهرجتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    4545عبدالبالى دمحم رحٌم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 تم الؽاء هذا الفرع بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    34621انور ابراهٌم ابو سٌؾ االبٌض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111126، وفى تارٌخ    24662ده برلم : عصام ٌونس على ابو طالب ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 114

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    26443اٌمن بدٌر عبد الرازق الصٌرفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    21325ان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمٌر عادل عبد الحكٌم بدر   - 121

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    4231فرح ربٌع ابراهٌم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    14113لى الخواص هالل الشٌخه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم ع   - 122

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    26242شاهٌن لالدوات الكهربائٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 123

 ه نهائٌاالسجل  اعتزاله التجار

تم    21111122، وفى تارٌخ    11316شٌماء مصطفى عٌسوى جعٌصة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    32244ربٌع احمد السٌد عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 125

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111122، وفى تارٌخ    12242ابراهٌم عبده ابراهٌم عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 126

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111124وفى تارٌخ ،    16414زٌزى الخضرى عبد الرحمن عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    21111124، وفى تارٌخ    32212دمحم مصطفى دمحم مرسى عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    32121،  سبك لٌده برلم : زٌنب عبد الحمٌد شدٌد بحٌرى  ،  تاجر فرد     - 121

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    11542احمد الجوهري احمد االبشٌهً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 131

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

  ــــــــــــــــــــــ   

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   4141صالح كامل دمحم بسٌونً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   14424ه برلم احمد مسعد نصر طالٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  2

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   21126احمد ابراهٌم ابو العزم لادوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511111.111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   22114عزه عبدالؽنى كامل رخا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   22214لٌده برلم  ولٌد حمدى عبد المؽنى عثمان  تاجر فرد ،، سبك -  5

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   31321عمر شحاته عبد العزٌز احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   21111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   36152شولى زكى عبدالمجٌد الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   31121الهامى سامى حامد ابراهٌم العطار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114ٌخ ، وفً تار  32441محمود دمحم على عبد البالى موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   34114هبه على بسٌونى الشٌشٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   33426عماد ٌسري حبٌب عبد الملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   31412لاسم احمد لاسم دمحم الؽرباوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   6425سالم زملى دمحم دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   12141ٌاسر رمضان عطٌه برؼوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   25111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   2121طارق دمحم حلمً محمود تركً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   31662احمد السعٌد رٌاض الحصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   11111.111أس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   1254ابراهٌم على ابراهٌم المصراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   24222م نجوى دمحم مصطفى العتربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  14

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   23161عبد هللا عبد الفتاح عباس البٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55111.111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   23161عبد هللا عبد الفتاح عباس البٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   55111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   32433سٌارات واستٌراد لطع ؼٌار السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم معرض الشرشٌرى لتجاره وصٌانه ال -  21

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21111111تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   41325هانى مختار رمضان الؽباشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   2111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   2225بهاء الدٌن دمحم زكرٌا البوشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   41311نٌفٌن عزٌز جرجس تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112ارٌخ ، وفً ت  6115فتحً علً عبدالفتاح السٌد الحجر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   15645دمحم على دمحم على سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   111111.111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   11251اٌهاب السعٌد فتحى راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111112وفً تارٌخ ،   31363م صبرى الدسولى على عبد العزٌز مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  24

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   6141دمحم عبدالنبً عبدهللا موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   211111.111لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21111113وفً تارٌخ ،   32413جمال احمد عبد الرءوؾ االسالمبولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   61111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111113وفً تارٌخ ،   32413ر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال احمد عبد الرؤؾ االسالمبولى  تاج -  31

 جنٌه   61111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   4122عصام عبد الحفٌظ دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   211111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   21344حسن حسنى خلؾ السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   24112تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم السٌد صالح دمحم خفاجه   -  34

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   35162دمحم مجدى عبد الرازق الجٌار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   51111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   3114عمرو الدسولى رمضان ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   2111حسٌن صبحى حسٌن النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21111114وفً تارٌخ ،   2111تعدٌل االسم التجارى الى / معرض النجار لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111114وفً تارٌخ ،   36166جمال عبدالناصر مصطفى احمد عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25111.111المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   14111دمحم عبد البالى عبد الهادى الست  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   35122سبك لٌده برلم  عماره للطوب الطفلى  تاجر فرد ،، -  41

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   26441امل اسماعٌل حلمى دمحم النمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   251111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   22115عمرو عبد المنعم مرسى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   5151اجر فرد ،، سبك لٌده برلم ؼازي دمحم السعٌد ؼازي  ت -  44

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111114وفً تارٌخ ،   26416البدوى الستٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   1111111.111ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   26416البدوى لالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111114وفً تارٌخ ،   21342لجواد حسب النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد حسب عبد ا -  42

 جنٌه   61111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أس المال , تم تعدٌل ر  21111114وفً تارٌخ ،   11311صالح عبد الفتاح صالح شعٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   34653احمد دمحم حامد دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   6421فاٌز معوض عبدالمالن تومه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   21111121وفً تارٌخ ،   12145السٌد زكرٌا على شحاتة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   12141ٌاسر رمضان عطٌة برؼوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   25111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   34143معالى للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس ا  21111121وفً تارٌخ ،   34143معالى للبماله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   41111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   15141صالح دمحم امٌن حافظ عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   5111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   21442 بسٌونى راضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود دمحم -  56

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  21111121وفً تارٌخ ،   21442عبد الرحمن دمحم بسٌونى راضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   4211وائل عادل دمحم عفٌفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   11441الجواد دمحم سمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فٌصل عبد -  51

 جنٌه   411111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس ال  21111121وفً تارٌخ ،   41225دمحم مسلم دمحم بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   33452هدٌر على امام على الفٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   25111عبد السالم فرج النجومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم  -  62

 جنٌه   411111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21111124وفً تارٌخ ،   31352دمحم عبد الرحمن احمد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124وفً تارٌخ ،   31352النجار لالسمان المملحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111124وفً تارٌخ ،   24311مصطفى للبماله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   32221هدٌر ؼرٌب دمحم ابراهٌم بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   32532عاطؾ منٌر عبد الرازق عباده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111125وفً تارٌخ ،   25111هدٌر عبد الستار خلٌفه عبد الرحمن الؽاٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   51111.111ماله ، رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   41456دمحم محمود صبرى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125فً تارٌخ ، و  1113احمد صبرى محمود الصٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   125111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111125وفً تارٌخ ،   1113الصٌفى لتجاره لطع ؼٌار الموتوسٌكالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   125111.111لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   33624على ابراهٌم دمحم الطٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   41222برلم مصطفى احمد مصطفى البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  23

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   13412خالد فتحى دمحم متولى لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   5111111.111لمال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل   21111125وفً تارٌخ ،   41515عبد الكرٌم عبد الكرٌم السٌد ابراهٌم ابو طبل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   11111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   12115خاطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ؼاده عبداللطٌؾ على  -  26

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ؾ تم تعدٌل رأس المال , وص  21111126وفً تارٌخ ،   36326دمحم ابراهٌم دمحم الشعتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   36241كرٌم احمد عبده موسى حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   45111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126وفً تارٌخ ،   34221ٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد فاٌز حامد خل -  21

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126وفً تارٌخ ،   6445ابراهٌم سلٌمان مهنى سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126وفً تارٌخ ،   32112هاله دمحم حسٌن كلٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   12445هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  فرج دمحم السٌد عٌسى جاب -  42

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ؾ تم تعدٌل رأس المال , وص  21111126وفً تارٌخ ،   32652دمحم عبد هللا دمحم بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126وفً تارٌخ ،   31436احمد فهمً اسماعٌل الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   32141ٌد ناصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد فوزى الس -  45

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال تم تعدٌل رأس   21111122وفً تارٌخ ،   6211السٌد شعبان عبدالرحمن دمحم سرحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   11244خالد دمحم ابراهٌم مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   41511 السٌد الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد دمحم -  44

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21111122وفً تارٌخ ،   12133اٌهاب عبد الحمٌد عبد الصبور عبد الصمد لٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   16122احمد حمدى السعٌد حبش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 نٌه ج  511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   43رشاد مدحت احمد ابو الجداٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   43رشاد مدحت ابو الجداٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111122وفً تارٌخ ،   32413جمال احمد عبد الرءوؾ االسالمبولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس   21111122وفً تارٌخ ،   32413جمال احمد عبد الرؤؾ االسالمبولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   13462سناء عبدالمادر دمحم الزمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111122وفً تارٌخ ،   25321كرم دمحم اسماعٌل سعودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   41153عماد حامد عز الدٌن رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   41521ام السعد سامى ابراهٌم هلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111124ً تارٌخ ، وف  26154عبد الحلٌم ماهر متولى ابو الروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124وفً تارٌخ ،   1322اٌهاب فتحً زكً ؼراب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124وفً تارٌخ ،   41411امال دمحم دمحم داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124،  وفً تارٌخ  14211تامر سلٌمان حسن الرخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41344شٌماء اسماعٌل ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 --مركز زفتى بملن// دمحم محمود عباس الؽلبان  --الـتأشٌر:   ، كفر الجنٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  41345دمحم ابراهٌم عبد المهدى على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 زفتى  --هٌم عبد المهدى على بدر وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو الحساٌب بملن// ابرا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41342مروه ٌوسؾ دسولى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 --مركز لطور بملن// عبد المادر ابو السعود عبد المادر خضر  --الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41343،  سبك لٌده برلم     ادهم دمحم على الشرلاوى ، تاجر فرد -  4

  --مركز لطور بملن// دمحم على عبده الشرلاوى  --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41346اسامه مصطفى سٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 --مركز سمنود بملن// احمد دمحم عبد الصمد والى  --، العزٌزٌه   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  41342عزه عبد المنعم ابراهٌم الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 --مركز لطور بملن// السعٌد عبد الؽنى ابراهٌم ملوه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  31151عبدالموجود عبدالعزٌز عبدالموجود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -بنفس العنوان  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد الموجود عبد العزٌز عبد الموجود عبد العزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41341حٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وجٌه دمحم عبد الؽفار ب -  4

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع ترعه سناره بملن// وسٌم حسن ؼباشى سحر 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21111113وفً تارٌخ  4141صالح كامل دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 --اول المحله الكبرى  -بنفس الملن  --محله البرج  -شارع مصطفى حسٌن من شارع المستشار  1، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41341السٌد محمود احمد ابو هجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --ر بملن// احمد محمود احمد ابو هجم مركز لطو --الـتأشٌر:   ، صرد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41311نٌفٌن عزٌز جرجس تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 طنطا --شارع لممان الحكٌم بملن// حامد فرٌد حامد عرٌبى  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  11416سبك لٌده برلم     دمحم عاطؾ احمد البدٌوى ، تاجر فرد ،  -  12

 سمنود  --الـتأشٌر:   ، الطرٌك السرٌع سمنود المنصوره بملن// دمحم مصطفى السعٌد الشاذلى 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  11416دمحم عاطؾ احمد البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

ونشاطه / بٌع دراجات بخارٌه  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه طرٌك المحله السرٌع سمنود بملن// دمحم عاطؾ احمد البدٌوى 

 --ولطع ؼٌار دراجات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41316دمحم ابو بكر عبد العزٌز المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 --مركز طنطا بملن// ابو بكر عبد العزٌز المصاص  -صؾ الـتأشٌر:   ، محله مرحوم و



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41411احمد رافت ابراهٌم على زلٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 --مركز طنطا بملن// رافت ابراهٌم على زلٌخه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، نواج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41313رضا عماد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

  --مركز المحله الكبرى بملن// عماد احمد دمحم خلٌل  --محله ابو على  -الـتأشٌر:   ، شارع االمام البخارى بجوار مصنع هون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  1311رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على دمحم عبدالمجٌد ، تاجر ف -  12

 --/ ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر  2114/1/11فى  251، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111114وفً تارٌخ  1311هاٌبر عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 --/ ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر  2114/1/11فى  251الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41315ٌده برلم    عبد الرؤؾ عرفه دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

  --مركز المحله الكبرى بملن// ربٌع عرفه دمحم الشربٌنى  --الهٌاتم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحده المحلٌه 

عنوان , تم تعدٌل ال 21111114وفً تارٌخ  41412صباح عباس هالل العوضى بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --مركز السنطه بملن // حسن حماده صالح رخا  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شنره البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41344هدى سعد ابو الٌزٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --وى مركز السنطه بملن// رشاد حسن خالد المنشا --الـتأشٌر:   ، اشناواى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  41314دمحم فهمى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز لطور بملن// فاٌزه فتحى عبد الفتاح  --، الشٌن 

تم تعدٌل  21111114تارٌخ  وفً 23311عبد المنعم مصطفى على حسن ابو دشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع ابو جماله خلؾ مصنع العصٌر بملن// مهدى جابر عبد العلٌم خمٌس 

 طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41411حماده عبد الفتاح حمدته حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 --مركز زفتى بملن// على عبد هللا على نوار  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41311سامٌه عبد الجواد دمحم ابو ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  زفتى --شارع جوده النشار بملن// ندٌره جالل احمد طلبه  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41311احمد هاشم محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 --مركز لطور بملن// هاشم محمود جمعه  --الـتأشٌر:   ، صرد 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21111114وفً تارٌخ  41341دمحم محمود حسٌن احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  --جى بالطابك االرضى المركز التجارى مول العروبه مصر لالنشاء والتعمٌر  64الـتأشٌر:   ، طنطا الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41413عصام الدٌن مجاهد احمد دمحم االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 طنطا  --بالدور االرضى ) برج الصمر ( امتداد االشرؾ مع محب بملن// ابراهٌم احمد البسطوٌسى صمر  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41314عمرو سامى على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لطور  --الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن// سامى على لاسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41415اٌهاب كمال مختار سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --مركز السنطه بملن// كمال مختار سٌد احمد  --الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  41312اسامه فرج ندا البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 طنطا  --بملن// فرج ندا مرسى البنا  14شارع النادى مع شارع  34، 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41414جماالت حسنى ناشد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --لن// بدٌع سعد فرج خلٌل مركز السنطه بم --الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان عوض  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41312خالد ذكى ٌوسؾ دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 --مركز بسٌون بملن// فرج عبد الهادى ابراهٌم  --الـتأشٌر:   ، بار الحمام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  41416لم    احمد سعد خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  34

 طنطا  --شارع جامع الشوربجى من ؼٌاث بملن// حكمت عبد العظٌم مسعد  14، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41412ٌسٌن عبد ربه احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --مركز زفتى بملن// نادر عبد النبى احمد عالم  --لـتأشٌر:   ، كفر الصارم ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41421هبه السٌد عباس حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 اطنط--شارع مساكن الشباب بملن// المنشاوى دمحم المنشاوى  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41412حسٌن طه دمحم ابو عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --مركز السنطه بملن// طه دمحم مبرون ابو عمار  --الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115تارٌخ  وفً 41411صٌدلٌه د/ اسراء مجدى الجعبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 --مركز زفتى بملن// مجدى حسانٌن عبد المادر الجعبرى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، فرسٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111115وفً تارٌخ  6514امٌر حمدى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --لن// امٌر حمدى سالم احمد مركز زفتى بم --، عزبه عوٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111115وفً تارٌخ  6514امٌر حمدى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 --زفتى ونشاطه مصنع نسٌج  --شارع سكه طنطا بملن// صبرى عبده على جاد  1، له محل رئٌسى بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41415ٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صابر ابراه -  41

 -لطور  --الـتأشٌر:   ، شارع الفرن االلى بملن// السٌد عبد الرحمن عبد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  41416ممدوح عبد النور دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 --مركز لطور بملن// عبد العلٌم عبد الهادى السلكاوى  --امٌوط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه السلكاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  31241هانى دمحم عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 --بملن// نفٌسه علٌوه عبد العال  الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  41414ابو صالح لتجاره الفاٌبر جالس والكتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 سمنود  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فلسطٌن بملن// منال مصطفى السٌد المنشاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111115وفً تارٌخ  41411فرد ،  سبك لٌده برلم     امال دمحم دمحم داود ، تاجر -  45

 --مركز لطور بملن// عبد الدائم رشوان على راضى  --نشٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  34442تؽرٌد دمحم دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 -المحله الكبرى  --شارع دمحم حسٌن من شارع االنتاج بملن// مصطفى دمحم الفولى ابراهٌم  1:   ، تعدٌل العنوان بجعله الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  41414محمود توفٌك عبد الوهاب بسٌونى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 --مركز لطور بملن// الفت صبحى دمحم داود  --لطور البلد  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه ابو سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41411برلم     على المؽاورى ابراهٌم علفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  44

 --مركز سمنود بملن// المؽاورى ابراهٌم المؽاورى علفه  --بنا ابو صٌر  -الـتأشٌر:   ، شارع البحر 

, تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  41414صٌدلٌه د/ مصطفى حسٌن خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 --مركز لطور بملن// اشرؾ فتح هللا دمحم دوٌدار  --وصؾ الـتأشٌر:   ، عطفه ابو جندى 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  41421صٌدلٌه د/ دٌنا وجدى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 --ٌم الجزار مركز بسٌون بملن// عزت عبد السالم عبد العل --الـتأشٌر:   ، نجرٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  41411الشافعى محمود على خلٌفه ابو وافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 طنطا --شارع شولى بملن// عصام دمحم نبٌل عبد الرؤؾ  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111115وفً تارٌخ  6514امٌر حمدى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

ونشاطه / مصنع شبن تظلٌل  --مركز زفتى بملن// امٌر حمدى سالم احمد  --، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / عزبه عوٌس 

 --للصوب الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  41413ربٌع السٌد عبد الباسط عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 --مركز السنطه بملن// ابو العزم دمحم سعٌد الحداد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  41422احمد دمحم محمود حسٌن ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 --مركز بسٌون بملن// محمود دمحم محمود حسٌن ؼزال  --الـتأشٌر:   ، ابو حمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  4141هٌثم رافت عبدالحمٌد الدش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// فكرٌه دمحم على السٌد الزناتى 

تم تعدٌل  21111116وفً تارٌخ  41426عطور ومستحضرات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه لتجاره ال -  56

 --مركز زفتى بملن// رائد ابو الفضل موسى سالمان --شبرامس  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌدى سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  41423خالد احمد على ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 طنطا  --، شارع توت عنخ امون بملن// احمد دمحم على ابو الخٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  35424دمحم عبد الرحٌم عبد الوكٌل رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 -السنطه  --مد عبد الجواد فهٌم راشد وصؾ الـتأشٌر:   ، شار الجالء بملن // اح

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  35424دمحم عبد الرحٌم عبد الوكٌل رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

رٌدات السنطه / ونشاطه / تو -وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع الجالء بملن// ٌحٌى انور دمحم طه الصوفانى 

 --مستلزمات انتاج صناعى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  41431عبد الروؤؾ مساعد راشد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 كفر الزٌات  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى العام بملن// عادل السٌد عباس رضوان شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  41421تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هند توفٌك حمزه العشرى ، -  61

 --مركز السنطه بملن // عالء فتحى حمزه العشرى  --الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21111116وفً تارٌخ  31662احمد السعٌد رٌاض الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم السعٌد رٌاض الحصرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  41424حمدى عبد الؽنى احمد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 --بملن// شوق السٌد عبد العزٌز بدوى مركز المحله الكبرى  --صفط تراب  -الـتأشٌر:   ، عزبه ابو وافى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  41424دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم سوٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 --مركز كفر الزٌات بملن// ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم سوٌؾ  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  41431شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عز العرب رزق  -  65

 --مركز لطور بملن// اٌمن عز العرب رزق شحاته  --شارع المدرسه  -الـتأشٌر:   ، محله مسٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116تارٌخ وفً  35424دمحم عبد الرحٌم عبد الوكٌل رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

ونشاطه / مصنع -السنطه -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شارع الجالء بملن// احمد عبد الجواد فهٌم راشد 

 --تطرٌز وحٌاكه ومنفذ بٌع مفروشات 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116رٌخ وفً تا 16232الرفاعى دمحم احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

مركز كفر الزٌات بملن// ٌارس عرفه  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله الطرٌك السرٌع اسكندرٌه الماهره زمام فرٌه الدلجمون 

 --عبد العزٌز الوكٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116خ وفً تارٌ 41425طالل سٌد احمد سٌد احمد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 --مركز لطور بملن// سٌد احمد سٌد احمد دٌاب  --وصؾ الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  41422الدسولى مدكور الدسولى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 --مركز طنطا بملن// ام السعد نعٌم زكى اسماعٌل  -دفره  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الترعه الصؽٌره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41436عبٌر مفٌد دمحم عبدالحمٌد عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  عبدالحمٌد عبدالبربملن //عبٌر مفٌد دمحم --طنطا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اول طرٌك شوبر امام مطحن االتحاد الدور الثالث علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  22162صفٌه  حسٌن على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن // على حسٌن على بدر --م كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، اكوه الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  22162صفٌه  حسٌن على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن // حسنٌن على عبدالموى --م كفر الزٌات  -بناحٌه اكوه الحصه -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مدشه اعالؾ 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21111112وفً تارٌخ  41441محمود السٌد السٌد الجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 --مركز طنطا بملن// فاطمه فرؼلى على عمران  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41442رضا احمد هالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لطور  -- لطور المحطه بملن// اشرؾ مصطفى عبد الجلٌل دمحم -الـتأشٌر:   ، ترعه العتابٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  41434دمحم ابراهٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن //  ابراهٌم دمحم على سالم--مركز طنطا  -، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41433رامى عبدالهادى عبدهللا داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن // عبدالهادى عبدهللا داود--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41434احمد عاصم دمحم حماد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن // عبدالكرٌم حسٌن الشناوى عاٌد--طنطا  --طنطا -الـتأشٌر:   ، مسجد السٌد زٌدان من الترعه العرٌضه بسٌجر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41432ماٌكل سعد شكرى رزق هللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن // ماجده عبدالسالم الجوهرى--طنطا  -شارع ابن الفارض برج الحو 22أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41431دمحم ماهر عبدالعزٌز زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ادهبملن // زٌاده عبدالعزٌز زٌ --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  41432دمحم احمد عمران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن // بهٌه شولى بركات --طنطا -سٌجر  -الترعه العرٌضه -شارع الوردانى 23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  22162صفٌه حسٌن على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

بملن // --مركز كفر الزٌات  -بناحٌه اكوه الحصه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مزرعه مواشى تسمٌن وحالبه 

 على حسٌن على بدر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41435شولى السٌد محمود الخلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن // شولٌه ابراهٌم بسٌونى المشد--مركز لطور -الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  21344دمحم احمد زؼلول الؽٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 --حمد زؼلول الؽٌاتىالـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم ا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41444عبد العاطى دمحم عبد السالم عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41441جر فرد ،  سبك لٌده برلم    جهاد احمد محمود شعبان ، تا -  45

 --مركز زفتى بملن// احمد عبد هللا سند الشٌتانى  --الـتأشٌر:   ، كفر السنادٌه 

لعنوان تم تعدٌل ا 21111111وفً تارٌخ  5421زٌنب عبدالعزٌز زاٌد عوض الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 --, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// محروس عادل محروس احمد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41442عبد العلٌم انٌس عبد العلٌم انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 --س مركز طنطا بملن// دمحم ربٌع الترا --وصؾ الـتأشٌر:   ، سبطاس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  12263دمحم العٌسوى ابو الٌزٌد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 -بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// السٌد زٌدان السٌد زٌدان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41444برلم     صبحى عنتر عبد العزٌز درٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  41

 --مركز زفتى بملن// عنتر عبد العزٌز دمحم درٌع  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر عبد الرحمن 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  34153شعبان محمود حسن محمود احمد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

-شارع العوانى من شارع السباعى بملن/ محمود حسن محمود احمد الزٌات 46ـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله العنوان , وصؾ ال

 ثان طنطا  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  6514امٌر حمدى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 --مركز زفتى بملن// امٌر حمدى سالم احمد  --عزبه عوٌس  -ورم ، تعدٌل العنوان بجعله / حوض بٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41443صابر سمٌر دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 السنطه  --الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه بملن// ضٌاء السٌد العمرى 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  41451مصطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود محمود نصر دمحم -  13

 --مركز السنطه بملن// جمال دٌاب ؼانم دمحم  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلكٌم 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21111111وفً تارٌخ  41446وائل محمود دمحم جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 -المحله الكبرى  --الـتأشٌر:   ، شارع رجب عٌسى خلؾ سور الزراعه بملن// دمحم عبد اللطٌؾ ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  1212احمد دمحم احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 طنطا  --بملن// نمابه المهندسٌن بالؽربٌه  الـتأشٌر:   ، شارع المعتصم مبنى نمابه المهندسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41451اسامه الشحات فتوح الجاحوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 --مركز لطور بملن// حمزه عبد البالى دمحم البنا  --وصؾ الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  31114اعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد اسماعٌل ٌوسؾ اسم -  12

مركز سمنود بملن// اشرؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله المنطره الفولانى الطرٌك السرٌع المنصوره مٌت عساس 

 --السٌد دمحم الشاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  1212،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد  -  14

طنطا / ونشاطه / -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع المعتصم مبنى نمابه المهندسٌن بملن// نمابه المهندسٌن بالؽربٌه 

 --تجاره مالبس جاهزه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41452رد ،  سبك لٌده برلم    اسراء دمحم دمحم عبد الهادى خٌره ، تاجر ف -  11

 --مركز كفر الزٌات بملن// شولى دمحم محمود محلٌس  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41441مها فوزى بدٌر الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز لطور بملن// دمحم مصطفى عبد الحمٌد الجزار  --أشٌر:   ، سمال الـت



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41456دمحم محمود صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 زفتى  --كفر عنان بملن// طارق دمحم ابراهٌم عبده  -الـتأشٌر:   ، شارع المصرؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41451سامح محمود ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 --مركز لطور بملن//  محمود ابراهٌم لطب سالم  --الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  31124دمحم على ابراهٌم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بسٌون  --شارع التنظٌم بملن// ناصر عبد الممصود احمد خلؾ  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عمار رلم 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  41454عبد الوهاب دمحم الرفاعى عبد الوهاب الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --مركز طنطا بملن// عبد الرازق عبد الوهاب الخولى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، سبطاس  العنوان ,

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41463بثٌنه مسعود نجم نجم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 --مركز لطور بملن// جماالت موسى لاسم  --الـتأشٌر:   ، لطور البلد  

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41454سمحٌه دمحم عبد المعطى شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 --مركز بسٌون بملن// السنوسى ؼنٌم على البربرى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، حصه ابار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112ً تارٌخ وف 15645دمحم على دمحم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 --بنفس العنوان  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// حلوه حسن حامد محمود صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  21211ثالجه انور لتبرٌد البطاطس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

  --مركز السنطه بملن// فادى دمحم عطٌه راشد انور  --ٌل العنوان بجعله اول طرٌك كفر كال الباب الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41461عزه السٌد رمضان الشنشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  --مركز طنطا بملن// دمحم السٌد دمحم --محله مرحوم  -ره داٌر الناحٌه خلؾ مدرسه التجا 24وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  41462عماد حمدى ابو المجد عبد الرحٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز كفر الزٌات بملن// صدٌمه على عبد العلٌم حسن  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه الكردى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41455معوض محمود معوض خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز سمنود بملن// دمحم دمحم الدمرداش خطاب  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112ارٌخ وفً ت 31213ولٌد احمد دمحم دمحم التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع ابن الفارض بملن// سهام عبد اللطٌؾ احمد ابو النجا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  2225بهاء الدٌن دمحم زكرٌا البوشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 --بنفس العنوان  -عله بملن// هادر دمحم نبٌل البنا الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بج

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  21113كمال فوزى دمحم السعٌد النبوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// مدحت عبد العزٌز احمد النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41453 العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم -  115

 --مركز بسون بملن// ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم العربى  --الـتأشٌر:   ، شبراتنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41452هبه فتحى دمحم مبرون ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم دمحم مبرون ماضى  --الدلجمون  -شارع داٌر الناحٌه  4الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  31213ولٌد احمد دمحم دمحم التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 --طنطا ونشاطه / توكٌالت تجارٌه  -تتاح فرع بناحٌه / شارع ابن الفارض بملن// عبد اللطٌؾ احمد ابو النجاالـتأشٌر:   ، اف

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  41461عبد الرحمن جمال ابراهٌم عبد هللا فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

  --زفتى بملن// فاطمه ٌوسؾ الزعفرانى منصور  مركز --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌؾ 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41464دمحم مصطفى دمحم لطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 --مركز السنطه بملن// مصطفى دمحم لطفى حامد  --الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  41464له ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العٌسوى ماهر عٌسوى الحوا -  121

 --مركز طنطا بملن// دمحم ماهر عٌسوى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شمرؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41465على دمحم على عفٌفى باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --مركز كفر الزٌات بملن// سالم دمحم سالم عبد الؽفار  --ٌر:   ، كفر المصار الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41462دمحم كرم عبد الرازق دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 السنطه  --بملن// عصمت دمحم منصور  -الـتأشٌر:   ، السنطه البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  41466شرؾ عبد هللا على نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  123

 --مركز زفتى بملن// ولٌد دمحم عبد البارى حموده  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41421السٌد رشاد فرج الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 --مركز لطور بملن// خٌرى رشاد فرج الشناوى  --مٌت الشٌخ  -الـتأشٌر:   ، عزبه ماهر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41461دمحم عادل عبد السالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 طنطا  --الحكمه بملن// خالد المصبى السٌد المصبى  -ٌو ٌول 23شارع  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41423شرٌؾ دمحم حسن مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 --مركز لطور بملن// دمحم حسن دمحم مرجان --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  26416ى البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرؤوؾ احمد بسٌون -  122

مركز طنطا بملن// احمد مصطفى عبد ربه البرماوى  --سبرباى  -شارع البرماوى بجوار مطعم المحالوى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

--  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  12115رلم    عادل عبد المنعم حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  124

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع عبد العزٌز شلبى بجوار المدٌنه الجامعٌه بملن/ عادل عبد المنعم حامد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  4143جمال دمحم ؼرٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --مركز بسٌون بملن// ٌاسٌن ٌاسٌن عٌون  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله/ كتامه 

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  26416البدوى الستٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

مركز طنطا  --سبرباى  -شارع البرماوى بجوار مطعم المحالوى  1للنشاط بناحٌه / العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

 --ونشاطه / مخزن لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  --بملن// احمد مصطفى عبد ربه البرماوى 

الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  26416البدوى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

مركز طنطا بملن// احمد مصطفى عبد ربه  --سبرباى  -شارع البرماوى بجوار مطعم المحالوى  1، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / 

 --ونشاطه / مخزن لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  --البرماوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41422محمود امام ابراهٌم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 طنطا  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر مع شارع الماضى مع شارع المؽازٌه بملن// نشات عبد العزٌز ٌونس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41424عز الدٌن دمحم بسٌونى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 --مركز لطور بملن// دمحم بسٌونى احمد الشناوى  --ـتأشٌر:   ، امٌوط وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  15311هٌثم عطا دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 --مركز المحله الكبرى بملن// اشرؾ عطا دمحم سالم  --، تعدٌل العنوان بجعله المعتمدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41421لٌده برلم    احمد عبد الحمٌد حسن ابو النعاس ، تاجر فرد ،  سبك  -  135

 --مركز السنطه بملن// محمود احمد عبد الحمٌد حسن ابو النعاس  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تطاى 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  6154دمحم بسٌونً عبدالمعطً الهمشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لطور  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله لطور المحطه بملن// دمحم بسٌونى عبد المعطى الهمشرى  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41421سعد حسن دمحم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لطور  --بملن// فكرى ابراهٌم خلٌل جوده -الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  14111دمحم عبد البالى عبد الهادى الست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// جابر عبد البالى عبد الهادى الست 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  41425،  سبك لٌده برلم     مكتب النجار الهندسى للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد -  131

 لطور  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المركز بملن// اٌهاب صالح طه فرحات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41441مالن شحاته معوض فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 السنطه  --ع الجمهورٌه بملن// اٌمان على مصطفى الساعى الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  1455دمحم طلعت دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 -بنفس العنوان  --، تعدٌل الملن بجعله بملن// مسعد طلعت دمحم حماد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  41424ابو الٌزٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابو الٌزٌد حسن -  142

 --مركز لطور بملن// عبد الفتاح الدمرداش دمحم ابو سنه  --وصؾ الـتأشٌر:   ، دماط 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21111112وفً تارٌخ  41422وائل السٌد على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 --مركز لطور بملن// سعٌد السٌد عبد العزٌز الؽباشى  --الـتأشٌر:   ، سمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  41426توفٌك عبد الؽنى حسن طاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --ح دمحم عبد الفتاح شنب مركز زفتى بملن// عبد الفتا --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41446الشٌن لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز زفتى بملن// سمٌر صالح دمحم الشٌن  --الـتأشٌر:   ، نهطاى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41443بسام دمحم مسعد مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بملن // دمحم محمود على على مصطفى الحو--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، كفر ابو جندى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41442صٌدلٌه د/ دمحم عبد المادر مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 طنطا --شارع الكورنٌش مع شارع بطرس بملن// دمحم عبد الواحد دمحم  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41442دمحم زكرٌا عطٌه حسٌن بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --مركز لطور بملن// محمود زكرٌا عطٌه بلتاجى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41441مراد عبد الفتاح عبد العزٌز جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

  --مركز لطور بملن// حمدى فكٌه سعد دمحم ابو العز  --وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه بطاح تابع منشاه العٌارى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41444سبك لٌده برلم      ابو بكر سلٌمان حسن احمد دؼٌم ، تاجر فرد ، -  151

 --مركز كفر الزٌات بملن// حنان السٌد عبد الشافى الفرخ  --الدلجمون  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  24516حسام السٌد عبدالعزٌز زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم على سٌد احمد لاسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  41444اٌرٌنى فضل لتجاره اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 طنطا  --مٌخائٌل حاره الجمٌزه من النحاس بملن// مارى عوض  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  26441امل اسماعٌل حلمى دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 -اول طنطا  --شارع دمحم ابو سعده بملن// ولٌد السٌد دمحم الشافعى  23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41445وسؾ العجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الستار مجدى ٌ -  154

 --مركز السنطه بملن// مجدى ٌوسؾ زٌاده العجورى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، االنبوطٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  41441نبٌله ابو العزم رشاد السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --مركز السنطه بملن// نور الدٌن السٌد نصر الدٌن شهاب  --وصؾ الـتأشٌر:   ، اشناواى 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  41516الدسولى عٌد عبد الفتاح ابو الٌزٌد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 --مركز كفر الزٌات بملن// عٌد عبد الفتاح ابو الٌزٌد طاحون  --النحارٌه  -ون العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه ابو طاح

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41512هدٌر طارق ٌمنى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 -مركز طنطا بملن// السٌد دمحم عبد الفتاح رضوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، نفٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41414حله الصالح وتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 --مركز كفر الزٌات بملن// احمد دمحم دمحم االتكاوى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌار

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  41414كمال عبد المادر احمد حسن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 -المحله الكبرى  --بملن// ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم البمرى  -محله البرج  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جامع االربعٌن 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21111111وفً تارٌخ  41514دمحم احمد متولى ابو داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 --مركز طنطا بملن// ورثه / احمد متولى ابو داود عنهم دمحم جالل احمد متولى ابو داود  --الـتأشٌر:   ، سبرباى 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  41515عبد الكرٌم عبد الكرٌم السٌد ابراهٌم ابو طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 --مركز كفر الزٌات بملن// عبد الكرٌم السٌد ابراهٌم ابو طبل  --، كفور بلشاى العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41411فاطمه حسن دمحم حسن بر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 طنطا  -- شارع شولى الدور الخامس بملن/ سعٌد دمحم على دمحم 116الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  416سامى اسماعٌل سالم الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 --المحله الكبرى  --محله البرج بملن/ سامى اسماعٌل سالم الباجورى -شارع زكى عسكر  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41416اٌمان شولى البلتاجى الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 --مركز المحله الكبرى بملن// السٌد السٌد شمه  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الدواخلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111ارٌخ وفً ت 41412دمحم على دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --مركز المحله الكبرى بملن// صباح عبد الؽفور دمحم  --الـتأشٌر:   ، محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41513ابراهٌم محمود ابراهٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لطور  --رسه المشتركه لطور المحطه بملن// دمحم عبد العزٌز ٌونس الشحات شارع المد 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  41411صٌدلٌه د/ محمود احمد عٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 --مركز طنطا بملن// جمال حسٌنى طه النشار  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، محله روح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41415السٌد دمحم محمود هموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 --مركز بسٌون بملن// محمود دمحم محمود هموس  --الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  41412عبد هللا عبد هللا دروٌش عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا دروٌش عبد السالم  --وصؾ الـتأشٌر:   ، سنباره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41411خلٌفه دمحم لطب رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --ركز لطور بملن// اٌمن واحمد على احمد مبارن واحمد عبد الفتاح احمد على م --الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41511ولٌد دمحم السٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --مركز سمنود بملن// الشحات ربٌع عبد العزٌز عكٌمه  --الـتأشٌر:   ، ابو صٌر 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  41413السٌد السٌد احمد عبد اللطٌؾ جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --مركز زفتى بملن// عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ حسن جاد هللا  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، حانوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41511ه برلم    بهاء دمحم عبد الجواد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  123

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد دمحم عبد الجواد العشرى  --الـتأشٌر:   ، عٌاش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  41512صبحٌه دمحم دمحم بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 --مركز لطور بملن// متولى عبد السمٌع متولى العزب  --ر:   ، العتوه المبلٌه الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41513حسٌن دمحم حسٌن مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 طنطا  --برج السالم شارع الفاتح بملن// رضا السٌد دمحم الشافعى الوكٌل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  21441شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 طنطا--وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله / شارع ابراهٌم حسٌن بملن// ضحى دمحم الحسٌنى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41512اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود السٌد على عجوه ، ت -  122

 كفر الزٌات  --الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن// دمحم محمود السٌد على عجوه 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21111121وفً تارٌخ  1442نبٌل فراج دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 --مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد العزٌز احمد حواش  --الـتأشٌر:   ، كفر اخشا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  1442نبٌل فراج دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

ونشاطه / تجاره منظفات  -طنطا -ملن// دمحم على عبد الحمٌد شارع الجالء برج الجالء ب 25الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 --ومطهرات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41515حسام محمود عبد المنعم البٌبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 -- مركز كفر الزٌات بملن// اسماء سلٌمان احمد شبكه --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41514محمود دمحم دمحم عامر ابو النعاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 --مركز السنطه بملن// نادٌه فتوح محمود على بر  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تطاى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41516 ابراهٌم حلمى عبوده عباس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 زفتى --دهتوره بملن// حلمى عبوده عباس موسى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه متولى حمٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41511هانى الشربٌنى المتولى الحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 --مركز زفتى بملن// عبد الؽنى الشربٌنى المتولى الحوت  --ا ملس وصؾ الـتأشٌر:   ، شبر

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41511عزه ابو الخٌر ابراهٌم احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --ٌمان مركز لطور بملن// نعٌمه سلٌمان دمحم سل -طرٌك نشٌل-وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  1442نبٌل فراج دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

مركز كفر الزٌات بملن // محمود عبد العزٌز احمد حواش / ونشاطه /  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر اخشا 

 --لمطهرات الصناعٌه خلط وتعبئه المنظفات وا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41512حسام دمحم ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع وصفى ابو الدهب مع ابن الفارض بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  14622تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم كمال برهومه ، -  142

 --خلؾ المماولون العرب بملن// سعٌد ذكى السٌد مراد  2شارع السالم ابراج تامر برج رلم  41الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  14622لٌده برلم    احمد دمحم كمال دمحم برهومه ، تاجر فرد ،  سبك  -  144

 --خلؾ المماولون العرب بملن// سعٌد ذكى السٌد مراد  2شارع السالم ابراج تامر برج رلم  41الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله 

 طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  21441شادى جمال عبد الرحٌم االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 طنطا--وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع بجعله / شارع ابراهٌم حسٌن بملن// ضحى دمحم الحسٌنى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41514عصام شعبان احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 طنطا --شارع النحاس مع ابو فرٌخه بملن// هانى احمد عطٌه سٌد احمد المدراوى  5ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41514نفٌسه عبد المنعم على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  --ل محمود عبد الجلٌل نور الدٌن مركز كفر الزٌات بملن// عبد الجلٌ --الـتأشٌر:   ، كفر النصارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  21441دمحم سمٌر السٌد احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ثان طنطا --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله تكٌه المنشاوى برج االندلس بملن// محمود سمٌر السٌد احمد ؼانم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41526رضا حسن عبد هللا خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 --مركز زفتى بملن// بدٌر الهنداوى دٌاب  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  41522دمحم احمد احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --مركز زفتى بملن// مسعود دمحم السٌد الفمى  --شرشابه  -، شارع البحر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41521ام السعد سامى ابراهٌم هلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 --بملن// مصطفى حامد عبد الجواد الهندى مركز لطور  --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41524نعٌمه ابراهٌم اسماعٌل االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 --مركز السنطه بملن// مصطفى عبد المادر احمد فرج  --وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حواى 

 21111121وفً تارٌخ  41531ت العامه والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه الصٌاد للمماوال -  112

 لطور  --تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن// عبد هللا ابو الفتوح عبد هللا الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41532دمحم ممدوح عبد الممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 --مركز لطور بملن// محمود ممدوح عبد الممصود الحضرى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  12141ٌاسر رمضان عطٌة برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41521رابحه لطب عالم على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --مركز طنطا بملن// شبل ابو الفتوح شبل السمان  --الـتأشٌر:   ، الكرسه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41531بدرٌه مصطفى عبد اللطٌؾ زمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 --مركز بسٌون بملن// احمد مجاهد عبد اللطٌؾ زمزم  --وصؾ الـتأشٌر:   ، نجرٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41525هبه عبد الرءوؾ احمد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --بملن// سمٌحه دمحم السٌد المط مركز السنطه  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر كال الباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  21442محمود دمحم بسٌونى راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تعدٌل العنوان ,  تم 21111121وفً تارٌخ  21442عبد الرحمن دمحم بسٌونى راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41533منال حسٌن على دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  --شارع عمر زعفان بملن// سعٌد دمحم ٌوسؾ المطشه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41521،  سبك لٌده برلم     احمد عادل ؼانم الدٌب ، تاجر فرد -  216

 طنطا  --العجٌزى بملن// عادل ؼانم دٌاب الدٌب  -شارع ابراهٌم الدسولى من شارع سكه صنادٌد  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121رٌخ وفً تا 41511هانم السٌد حسٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --بجوار شارع الجٌش المبلى بملن// دمحم ماهر ابراهٌم داود  --الـتأشٌر:   ، سندبسط 

وفً تارٌخ  41523محمود ابو االنوار لتجاره وصٌانه التكٌٌفات وفالتر المٌاه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 طنطا  --شارع توت عنخ امون بملن// حلمى دمحم احمد فرج  11صؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , و 21111121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  21465دمحم احمد نصفه احمد نصفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 كربملن // رضا عبدالرحمن على عطٌه عسا--مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  21465دمحم احمد نصفه احمد نصفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن // حسن احمد نصفه احمد--مركز زفتى  -بناحٌه مسجد وصٌؾ  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه مماوالت عامه 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  41524براهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام الشحات عبد المادر ا -  211

 --مركز زفتى بملن// دمحم فتحى عبد العال شرؾ الدٌن  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  41522دمحم محمود عبد العظٌم جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 --مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد العظٌم عبد الفتاح جنٌدى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه الكردى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  21465دمحم احمد نصفه احمد نصفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

بملن // --مركز زفتى  -بناحٌه مسجد وصٌؾ  -ى اخر ونشاطه معرض كاوتش وبطارٌات وسٌارات الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌس

 رضا عبدالرحمن على عطٌه عساكر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41541هاله حامدٌنه دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 طنطا  --اود من كفر عصام بملن// دمحم حسٌن احمد شارع دمحم د 12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  16461سعده عبد الفتاح عطٌه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد المنهم احمد الجاوٌش  --وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت المخلص 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  16461تاح عطٌه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعده عبد الف -  216

 --ونشاطه اعالؾ  --مركز زفتى بملن// حمدى ابراهٌم ابراهٌم رخا  --وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شرشابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  11414رلم    جمال احمد المرؼنى ابونعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  212

 --مركز سمنود بملن / احمد المرؼنى ابو نعمه  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله/  ابوصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41535هناء شبل فتوح موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 --مركز السنطه بملن// عاصم ذكى فتوح موسى  --ر:   ، مٌت ؼزال الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  41531دمحم جمال حافظ عطٌه الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 زفتى --ى كفر عنان بملن// جمال حافظ عطٌه الفخران -شارع احمد عثمان  1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41536عبد الحفٌظ دمحم دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  --مركز السنطه بملن// حنان عبد الحفٌظ دمحم اسماعٌل  --الـتأشٌر:   ، مٌت حواى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  31352دمحم عبد الرحمن احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --ونشاطه تجاره اسمان مملحه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بجعله / حى ثالث الشٌخ زاٌد برج الشجره بملن// ٌاسر هالل دمحم 
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  31352من احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الرح -  222

شارع دمحم حمٌده برج الصفطى خلؾ مسجد عمر بن عبد  15ٌولٌو  23الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / بنى سوٌؾ شارع 

 --تجاره اسمان مملحه  ونشاطه -العزٌز بملن// احمد دمحم عبد العزٌز دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  31352النجار لالسمان المملحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 --ونشاطه تجاره اسمان مملحه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بجعله / حى ثالث الشٌخ زاٌد برج الشجره بملن// ٌاسر هالل دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  31352النجار لالسمان المملحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

شارع دمحم حمٌده برج الصفطى خلؾ مسجد عمر بن عبد  15ٌولٌو  23الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / بنى سوٌؾ شارع 

 --ونشاطه تجاره اسمان مملحه  - العزٌز بملن// احمد دمحم عبد العزٌز دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41542امٌن السعٌد السٌد حدوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز طنطا بملن// احمد السعٌد السٌد حدوه  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  41534فرد ،  سبك لٌده برلم     انوار دمحم عبد الوهاب الخٌاط ، تاجر -  226

 --مركز لطور بملن// صبحى احمد عبد الفتاح شمس  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

,  تم تعدٌل العنوان 21111124وفً تارٌخ  34132نجالء فتحى عبد العاطى الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم محمود ندا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41541جابر محمود دمحم لحٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 طنطا  --/ دمحم ٌسرى دمحم حلمى مٌدان السٌد البدوى بملن/ -منطمه الحمام  -برج عبد الحكم جمٌل  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41532احمد ابراهٌم سامى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 -سمنود  --الـتأشٌر:   ، ترعه الساحل بملن// ابراهٌم سامى دمحم ناصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  16461بك لٌده برلم    سعده عبد الفتاح عطٌه محمود ، تاجر فرد ،  س -  231

ونشاطه  --مركز زفتى بملن// دمحم عبد المنعم احمد الجاوٌش  --وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت المخلص 

 --لالزمه مركز تنمٌه مهارات االطفال فٌما عدا خدمات االنترنت وذلن بعد الحصول على التراخٌص ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  41534وفاء ابراهٌم محمود الهمشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 --مركز لطور بملن// فهمى مصطفى فهمى بركات  -بلتاج  -وصؾ الـتأشٌر:   ، العزبه البٌضاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  25111لٌده برلم     دمحم عبد السالم فرج النجومى ، تاجر فرد ،  سبك -  232

 --وجعله الٌـــــوجـــد 2111/3/2فى  1554الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111125وفً تارٌخ  2321سعٌد سعدالدٌن عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

ونشاطه /  --مركز كفر الزٌات بملن// عامر رٌاض عامر الصاوى  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / اول طرٌك دلبشان 

  --عنبرٌن ثالجه لحفظ الحاصالت الزراعٌه 

م تعدٌل العنوان , ت 21111125وفً تارٌخ  2321سعٌد سعد الدٌن عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

  --مركز كفر الزٌات بملن// عامر رٌاض عامر الصاوى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، اول طرٌك دلبشان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  41545دمحم احمد توفٌك عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 --ى بملن// شفٌك شفٌك جامع مركز المحله الكبر --الـتأشٌر:   ، شبرا بابل 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  41544عبد الهادى صالح عبد الهادى حواش عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 --مركز كفر الزٌات بملن// كمال صالح عبد الهادى عماره  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ّلصر بؽداد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  41543ط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام نصر جبر لرمو -  232

 --مركز زفتى بملن // سند نصر جبر لرموط  --الـتأشٌر:   ، كفر العرب 
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وان , تم تعدٌل العن 21111125وفً تارٌخ  34541احمد فتحى زٌن العابدٌن دمحم لٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// سوزان السٌد شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  41541ثالجه طوالن للخضروات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 --مركز لطور بملن// طلعت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن  --الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  41541مدحت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 --مركز لطور بملن// طلعت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  41542اسامه احمد مصطفى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 --مركز طنطا بملن// حٌاه مصطفى احمد زٌد  --الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  32221هدٌر ؼرٌب دمحم ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 --وجعله الٌـــــوجــــد  2111/2/12فى  126سى االخر المودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  31114جمال دمحم على ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 -بنفس العنوان --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// جمال دمحم على ابو الحمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111125وفً تارٌخ  21161ماهر دمحم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 --مركز سمنود بملن// اٌمان محمود فهمى لبٌب  -ابو صٌر  -، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه صبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  41546ك لٌده برلم    عبد هللا عبد هللا دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سب -  245

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد هللا دمحم الصٌاد  --الـتأشٌر:   ، محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  24516عبد الرحمن اسامه اباصٌرى حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ورثه انصارى االباصٌرى عنهم منال ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  35441دمحم سامً متولى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

المحله  --محله البرج بملن// مصطفى عبد السالم السٌد  -ى ؼالى شارع حلم 22الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه 

 --ونشاطه / مصنع مالبس ومفروشات فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه -الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  41551معرض الملٌوبى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 --مركز بسٌون بملن// خالد فتحى صباح الملٌوبى  --شٌر:   ، الطرٌك الدائرى وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41554ابراهٌم دمحم محمود البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 طنطا  --ود البابلى شارع الحلو من حاره ابوزٌد حماد بملن// ابراهٌم دمحم محم 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41551دمحم سعٌد فهمى احمد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 --مركز لطور بملن/ سعاد اسماعٌل العكل  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  41552طارق دمحم دمحم عبد ربه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 كفر الزٌات  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السالم بملن// عبد الرازق السٌد دمحم زٌتون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41552احمد زكى عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 --مركز السنطه بملن// دمحم احمد السٌد هالل  --الـتأشٌر:   ، مسهله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41553عصام بسٌونى ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 --مركز لطور بملن// هناء بسٌونى السٌد الشاذلى  --لمبلٌه الـتأشٌر:   ، عزبه الدرملى تبع العتوه ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  35441دمحم سامى متولى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 رى المحله الكب --محله البرج بملن// مصطفى عبد السالم السٌد  -شارع حلمى ؼالى  22الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  35441دمحم سامى متولى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 -طنطا -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع ابو لٌله من مكتب العمل امتداد شارع محب بملن/ سناء عبد الحمٌد على شبل 

 --ونشاطه استٌراد وتصدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  14411وائل عبد هللا خلٌفه الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 -بسٌون  --ٌولٌو بملن// متولى السٌد على الشافعى  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع متفرع من شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41554فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه رشاد حسن دمحم موسى ، تاجر  -  252

 --مركز لطور بملن// رشاد حسن دمحم موسى  --الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41555خضر دمحم عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 --المحله الكبرى  --ٌر:   ، شارع احمد حسن مع مصر والسودان بملن// كمال عبد الرحمن الدمحمى داوودالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  41556اشرؾ حامد عثمان حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 --عد محمود عسكر مركز السنطه بملن/ عمرو دمحم مس --الـتأشٌر:   ، المرشٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  4545عبدالبالً دمحم رحٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

  --2114/1/22فى  5424الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  21111126وفً تارٌخ  36624   عبدالمادر دمحم عبدالمادر شبانه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  261

 --مركز السنطه بملن// فوزٌه سٌد احمد راشد  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  41561رضا منصور احمد زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

  --مركز بسٌون بملن// عبد هللا على عبد هللا حموده  --، الفرستك الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  25321كرم دمحم اسماعٌل سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن // المرسى دمحم اسماعٌل سٌد احمد سعودى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  34446رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

  --مركز لطور بملن// رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه  --الـتأشٌر:   ، لطور البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  34446رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 --ونشاطه بٌع اعالؾ  -لطور  --بملن// ابراهٌم ابراهٌم دمحم سنه  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه طرٌك الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  35221شرٌؾ سامى دمحم الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

مركز طنطا بملن//  --ابو جماله مدخل طرٌك اخناواى  -شارع الحاج حماده واعر  1ٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم الـتأش

 --دمحم ابراهٌم السٌد ابراهٌم واعر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  41562ربٌع ٌالوت بسٌونى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 طنطا  --لـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد بملن// زكرٌا عبد الحفٌظ دمحم مرزوق ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  41561دمحم عبد الفتاح ابراهٌم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 --م لطب مرعى مركز لطور بملن// دمحم ابراهٌ --شبرا بلوله  -الـتأشٌر:   ، مسجد العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  34446رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

مزرعه  --ونشاطه  --مركز لطور بملن// رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / لطور البلد 

 --مواشى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  41563احمد سعٌد مصطفى احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 زفتى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ٌوسؾ الجندى بملن// سعدٌه عبد العزٌز الفار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  24454دمحم االنصارى دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن االنصارى دمحم شرٌؾ  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  24454دمحم االنصارى دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --ونشاطه / جزاره  --مركز المحله الكبرى بملن// فوزٌه دمحم سعده  --عٌاش الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  21132صبحى دمحم لندٌل لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 --لعنوان بنفس ا --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// نفٌسه المطب عبد السالم محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  24454دمحم االنصارى دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

ونشاطه /  --مركز المحله الكبرى بملن// اٌمن االنصارى دمحم شرٌؾ  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شبرا ملكان 

 -مزرعه مواشى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111122وفً تارٌخ  41551السٌد دمحم ابراهٌم زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز بسٌون بملن// دمحم ابراهٌم لطب زٌد  --كتامه  -شارع التعاون  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111124تارٌخ  وفً 41564خطاب فارما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 --مركز كفر الزٌات بملن// هشام سلٌمان السٌد خطاب  --الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  31225محمود عبدالنبى محمود الموافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --جعله بملن// ورثه عبد النبى محمود الموافى وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن ب

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  41561احمد مصطفى عطٌه عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 طنطا  --مكرر شارع الفاتح بملن// شادٌه عبده محمود جمعه  4وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41564هانى دمحم عبد الحمٌد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز طنطا بملن// زوزو بسٌونى اسماعٌل برج  --الـتأشٌر:   ، محله منوؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124تارٌخ وفً  41562دمحم سند مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 طنطا --شارع البطراوٌشى بملن// هانى ممدوح معوض جرجس  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111124وفً تارٌخ  41541مدحت عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 --ه بملن// طارق عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعل

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  32152وائل صبرى نصر الدٌن بؽده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 --بر مركز كفر الزٌات بملن// اسماعٌل دمحم ٌونس لن --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / مدخل كفر الشوربجى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41541ثالجه طوالن للخضروات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// طارق عبد العزٌز عبد الرحٌم طوالن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124فً تارٌخ و 41566رفعت دمحم احمد الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 طنطا  --كفره العجٌزى بملن// محمود لطب ابو العنٌن الطحان  -الـتأشٌر:   ، شارع المنحر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  41565اٌه جمعه حواش حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 بملن // عبده شعبان ابراهٌم لاسم --لطور  مركز -الـتأشٌر:   ، دماط 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  1346عبدالهادي عبداالله عبدهللا الشٌخ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  34641حلمى ابراهٌم على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط بجعله ثالجه خضروات وفاكهه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  21126بو العزم لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم ا -  3

وتصدٌر اكسسوار موبلٌا ولوازمها  --11والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  22114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزه عبدالؽنى كامل رخا ، ت -  4

 تعدٌل النشاط بجعله ورشه كهربائى سٌارات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  21614هانى حامد دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 النشاط بجعله تجاره لطع ؼٌار سٌارات والؽاء مادون ذلنتعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  36152شولى زكى عبدالمجٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر الفحم والمواد الؽذائٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  36121سم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هالل شولى محمود لا -  2

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره السٌارات والممطورات ولطع ؼٌارها والؽاء مادون ذلن

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21111114وفً تارٌخ  34321جمال الدٌن لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره سٌارات وممطورات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  15136احمد احمد دمحم لش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 النشاط بجعله مخبز وحلوانى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  5442 بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رأفت جمال دمحم -  11

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب مماوالت واستثمار عمارى والؽاء مادون ذلن

تعدٌل النشاط ,  تم21111115وفً تارٌخ  31442عبد البالى عبد المجٌد عبد البالى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد حاصالت زراعٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  24136رمضان رجب رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  13226برلم   سمٌر رٌاض تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  13

 تصدٌر حاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط 21111115وفً تارٌخ  23311عبد المنعم مصطفى على حسن ابو دشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الصلى, وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع كرتون دون الطباعه الى النشاط ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  31231هانى سعٌد عبدالعزٌز نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت عامه وانشاء محطات طاله شمسٌه واستصالح اراضى صحراوٌه وتورٌدات معدات ثمٌله 

 رومٌكانٌكٌه والؽاء مادون ذلنحفر ابار واستثمار عمارى واعمال كه

تم تعدٌل النشاط 21111116وفً تارٌخ  34153شعبان محمود حسن محمود احمد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

, وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره دواجن وبٌع لحوم وفرم وتمطٌع وتصنٌع وتعبئه وحفظ اللحوم المجمده والؽاء مادون 

 لنذ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  21211احمد امٌن احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الؽاء نشاط االستٌراد والتوكٌالت التجارٌه

ٌل النشاط , تم تعد21111112وفً تارٌخ  3221حسنى عبدالموى احمد عبدالموى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط زٌوت وشحوم جمله الى النشاط االصلى



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  16126عادل اسماعٌل محمود الفمٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مطعم والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41311نٌفٌن عزٌز جرجس تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله معرض اثاث واستٌراد وتصدٌر اثاث والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111 وفً تارٌخ 21344دمحم احمد زؼلول الؽٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  12263دمحم العٌسوى ابو الٌزٌد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره مالبس جاهزه واحذٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  32546ٌسري حسن دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل النشاط بجعله تجمٌع وتبرٌد البان

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم21111111وفً تارٌخ  2126اٌمن عبدالمنعم ابراهٌم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى وجعله ممتصرا على التصدٌر الحاصالت والمنتجات الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  1212احمد دمحم احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 مالبس جاهزه والؽاء مادون ذلنمكتب تصدٌر وتجاره 

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  25244عمرو حسن عبد الحى عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب مماوالت تشؽٌل سٌارات وتورٌدات مواد بناء والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  41345، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء دمحم عطٌه عالم  -  22

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره االسمده الزراعٌه والؽاء مادون ذلن

اط تم تعدٌل النش21111112وفً تارٌخ  1324شٌماء طه صلً علً النبً دمحم احمد البهً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله اداره بوفٌهات وكافٌهات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  24165مصطفى فتحى دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط مصنع بالستٌن الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  2225كرٌا البوشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بهاء الدٌن دمحم ز -  31

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع لتصنٌع االؼذٌه الخفٌفه البسكوٌت بكافه انواعه والكٌن والممرمشات والحلوى الجافه والؽاء 

 مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  11261ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم الرفاعى الحسٌنى متولى الشرلاو -  31

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب تورٌدات معدات طبٌه وتصدٌر حاصالت زراعٌه

لنشاط , تم تعدٌل ا21111113وفً تارٌخ  3633مصطفً السعٌد شحاته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره  دراجات بخارٌه الى النشاط االصلى

تم 21111113وفً تارٌخ  3633مصطفً السعٌد عبدالمنصؾ شحاته لتجارة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 ىتعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره  دراجات بخارٌه الى النشاط االصل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  21344حسن حسنى خلؾ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وتصدٌر العاب ترفٌهٌه والؽاء مادون ذلن --11والمجموعه  6من المجموعه  36تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  34454لنحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبد الرحمن ا -  35

 التأشٌر:  اضافه نشاط مدشه اعالؾ الى النشاط االصلى



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  6154دمحم بسٌونً عبدالمعطً الهمشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 ٌل النشاط بجعله ثالجه حفظ لحوم واسمان وفرم وتمطٌع وتجهٌز لحوم مجمده والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه 21111114وفً تارٌخ  31625جباسه الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 نشاط تجاره اسمنت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  15311، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم عطا دمحم سالم  -  34

 تعدٌل النشاط بجعله مصنع مفروشات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  21111رضا السٌد الكٌالنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 النشاط بجعله مخبز بلدى الى كامل والؽاء مادون ذلن التأشٌر:  تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  14111دمحم عبد البالى عبد الهادى الست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  26361رلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح السٌد ابراهٌم متولى الش -  41

وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر مواد البناء والتشٌٌد ومستلزمات التشطٌبات الداخلٌه والخارجٌه ومفروشات واثاث منزلى 

ن بجمٌع انواعها وماكٌنات ومعدات المصانع والورش ومكتبى وادوات منزلٌه وكهربائٌة وعدد ومستلزمات اكسسوار ابواب وشبابٌ

 والزجاج المسطح واكسسواراته وجمٌع مستلزمات الدٌكور الخاصه بالزجاج الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  23141احمد ابراهٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

اط بجعله مطبعه اوفست فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد تعدٌل النش

 الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن والؽاء مادون ذلن

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21111114وفً تارٌخ  32143دمحم عبد اللطٌؾ احمد ابو عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتبة وخردوات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  26441امل اسماعٌل حلمى دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد لعب اطفال صؽٌره لمصانع السناكس الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  24516حسام السٌد عبدالعزٌز زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله معمل مخلالت والؽاء مادون ذلن

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم21111111وفً تارٌخ  41115مصنع السباعى لخٌوط البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه نشاط انتاج ونسٌج خٌوط بالستٌن الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  4211مركز دمحم عونً الكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  31611تامر محمود بسٌونى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 21111121 وفً تارٌخ 31414مرفت عبد الرحمن زكى دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره االجهزه الكهربائٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  14622احمد دمحم كمال دمحم برهومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 زمات مطاعم وفنادق والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تعبئه مواد ؼذائٌه ومستل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  14622احمد دمحم كمال برهومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدٌل النشاط بجعله تعبئه مواد ؼذائٌه ومستلزمات مطاعم وفنادق والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  2111تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وجدٌه دمحم ابراهٌم جبر ، -  52

 الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى لٌصبح / مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه والؽاء مادون ذلن



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  22114على مصطفى عبد الرحمن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط خلط وتعبئه اعالؾ الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  21441دمحم سمٌر السٌد احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت واستثمار عماى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  12141ٌاسر رمضان عطٌة برؼوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة المحاصٌل الزراعٌه

صؾ تم تعدٌل النشاط , و21111121وفً تارٌخ  12264ٌسرى عاطؾ سلٌمان دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره تماوى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111124وفً تارٌخ  11422عمرو على دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره لطع ؼٌار سٌارات مستعمله والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  21211ولى ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد التواب المت -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره بٌض وتصدٌر حاصالت زراعٌه والؽاء مادون ذلن

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21111124وفً تارٌخ  12251السٌد المؽاورى السعٌد الحمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعٌدل النشاط بجعله مصنع مراتب فٌبر والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  11414جمال احمد المرؼنى ابونعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / تجاره مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  24516مه اباصٌرى حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن اسا -  61

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  6414مصطفً السٌد عبدالجلٌل ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 أشٌر:  اضافه نشاط تجاره الجرارات الزراعٌه الى النشاط االصلىالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  23115دمحم دمحم منٌر مرسى مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  35441د ،  سبك لٌده برلم   دمحم سامً متولى الشربٌنى ، تاجر فر -  64

 التأشٌر:  اضافه نشاط استٌراد وتصدٌر االالت واالجهزه الكهربائٌة واجزائها الى النشاط االصلى

النشاط , وصؾ تم تعدٌل 21111126وفً تارٌخ  13215هانى عبدالحمٌد عبدالسالم راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله جمله وتموٌن والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  6445ابراهٌم سلٌمان مهنى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب تصدٌر المالبس الجاهزه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111122وفً تارٌخ  24222عماد حمدى حامد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 تعدٌل النشاط بجعله تعبئه وتوزٌع المواد الؽذائٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  25321كرم دمحم اسماعٌل سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره اكسسوار محمول الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  14446عبدالناصر سالم دمحم جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 نالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر حاصالت زراعٌه والؽاء مادون ذل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111124وفً تارٌخ  41441مها فوزى بدٌر الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط بجعله خرازه بالستٌن وخط ؼسٌل بالستٌن والؽاء مادون ذلن



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124ٌخ وفً تار 21465دمحم احمد نصفه احمد نصفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة سٌارات للنشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21111113وفً تارٌخ  41345دمحم ابراهٌم عبد المهدى على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  41561احمد مصطفى عطٌه عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41344شٌماء اسماعٌل ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41422وائل السٌد على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41413د السٌد احمد عبد اللطٌؾ جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌ -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  22162صفٌه  حسٌن على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41441سٌد السٌد الجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ال -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  41524هشام الشحات عبد المادر ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41522مود عبد العظٌم جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مح -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41426توفٌك عبد الؽنى حسن طاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41314لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو سامى على -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41446الشٌن لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21111124وفً تارٌخ  41564ده برلم   خطاب فارما ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  13

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41312خالد ذكى ٌوسؾ دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  41523، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابو االنوار لتجاره وصٌانه التكٌٌفات وفالتر المٌاه -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21111121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41421السٌد رشاد فرج الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41436تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر مفٌد دمحم عبدالحمٌد عبدالبر ، -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41441مها فوزى بدٌر الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  41425،  سبك لٌده برلم    طالل سٌد احمد سٌد احمد دٌاب ، تاجر فرد -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  21465دمحم احمد نصفه احمد نصفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  16461ك لٌده برلم   سعده عبد الفتاح عطٌه محمود ، تاجر فرد ،  سب -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41416احمد سعد خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41511هانم السٌد حسٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41346اسامه مصطفى سٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  41564هانى دمحم عبد الحمٌد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  41342مروه ٌوسؾ دسولى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  41343ادهم دمحم على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41521احمد عادل ؼانم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21111112وفً تارٌخ  41463بثٌنه مسعود نجم نجم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41311احمد هاشم محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  41431عز العرب رزق شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41415السٌد دمحم محمود هموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  41552كى عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ز -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41442رضا احمد هالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41446تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل محمود دمحم جمٌل ،  -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41512دمحم محمود السٌد على عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41413تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع السٌد عبد الباسط عبد المطلب ، -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41441نبٌله ابو العزم رشاد السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  41516الٌزٌد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الدسولى عٌد عبد الفتاح ابو  -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41421احمد عبد الحمٌد حسن ابو النعاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41421سب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد حسن دمحم ح -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  41545دمحم احمد توفٌك عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  41422تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم محمود حسٌن ؼزال ،  -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41565اٌه جمعه حواش حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  41444اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العاطى دمحم عبد السالم عبد البالى ، ت -  45

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41441جهاد احمد محمود شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  41341سبك لٌده برلم   السٌد محمود احمد ابو هجم ، تاجر فرد ،   -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41453دمحم ابراهٌم دمحم العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41514ه برلم   نفٌسه عبد المنعم على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41311نٌفٌن عزٌز جرجس تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41532احمد ابراهٌم سامى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41443بسام دمحم مسعد مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124ٌخ وفً تار 41531دمحم جمال حافظ عطٌه الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41562دمحم سند مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21111114وفً تارٌخ  41423شرٌؾ دمحم حسن مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  41451محمود محمود نصر دمحم مصطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21111121وفً تارٌخ  41516ابراهٌم حلمى عبوده عباس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41342عزه عبد المنعم ابراهٌم الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21111115وفً تارٌخ  6514امٌر حمدى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  41542اسامه احمد مصطفى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41514محمود دمحم دمحم عامر ابو النعاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41443صابر سمٌر دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41411صٌدلٌه د/ اسراء مجدى الجعبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41541جابر محمود دمحم لحٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  41414وفٌك عبد الوهاب بسٌونى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ت -  65

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41441مالن شحاته معوض فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  41425ار الهندسى للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب النج -  62

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41435شولى السٌد محمود الخلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41526ضا حسن عبد هللا خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41411على المؽاورى ابراهٌم علفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41411براهٌم على زلٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رافت ا -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  41414كمال عبد المادر احمد حسن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  41556مد عثمان حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ حا -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41464دمحم مصطفى دمحم لطفى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41444اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌرٌنى فضل لتجاره  -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  41534انوار دمحم عبد الوهاب الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41414لٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ مصطفى حسٌن خ -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41522دمحم احمد احمد ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  41544اره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الهادى صالح عبد الهادى حواش عم -  21

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41432دمحم احمد عمران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  41561سبك لٌده برلم   رضا منصور احمد زلط ، تاجر فرد ،   -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  41461عبد الرحمن جمال ابراهٌم عبد هللا فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41421د ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ دٌنا وجدى خضر ، تاجر فر -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41316دمحم ابو بكر عبد العزٌز المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41414،  سبك لٌده برلم    حله الصالح وتجاره الكاوتش ، تاجر فرد -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41422محمود امام ابراهٌم دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  41445جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الستار مجدى ٌوسؾ العجورى ، تا -  42

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  34446رضا ابراهٌم ابراهٌم سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  11416دمحم عاطؾ احمد البدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41512هدٌر طارق ٌمنى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41431 ماهر عبدالعزٌز زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111116وفً تارٌخ  41426مروه لتجاره العطور ومستحضرات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  2321سعٌد سعد الدٌن عامر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41514عصام شعبان احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41424دمحم بسٌونى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عز الدٌن  -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  41534وفاء ابراهٌم محمود الهمشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111115وفً تارٌخ  41411ود على خلٌفه ابو وافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الشافعى محم -  12

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41452هبه فتحى دمحم مبرون ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41533على دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال حسٌن  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  41424دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد دمحم سوٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41451لشحات فتوح الجاحوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه ا -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  41553عصام بسٌونى ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  41411د احمد عٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د/ محمو -  113

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41515حسام محمود عبد المنعم البٌبانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41341محمود حسٌن احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  41413عصام الدٌن مجاهد احمد دمحم االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  1212حمد دمحم احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  41465على دمحم على عفٌفى باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  1442ج دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل فرا -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  41415دمحم صابر ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41416دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممدوح عبد النور -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  41543عصام نصر جبر لرموط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41461شورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزه السٌد رمضان الشن -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  41462عماد حمدى ابو المجد عبد الرحٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41411ح حمدته حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده عبد الفتا -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41542امٌن السعٌد السٌد حدوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41416الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان شولى البلتاجى -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41412دمحم على دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  41554اسامه رشاد حسن دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  41555خضر دمحم عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41444صبحى عنتر عبد العزٌز درٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41511هانى الشربٌنى المتولى الحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111121وفً تارٌخ  41511زه ابو الخٌر ابراهٌم احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  123

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41314دمحم فهمى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41442زكرٌا عطٌه حسٌن بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  41421هند توفٌك حمزه العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  41424حسن ابو الٌزٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو الٌزٌد  -  122

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41433رامى عبدالهادى عبدهللا داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41521طب عالم على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رابحه ل -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111121وفً تارٌخ  41531بدرٌه مصطفى عبد اللطٌؾ زمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41566حمد الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رفعت دمحم ا -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41442عبد العلٌم انٌس عبد العلٌم انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  41562سٌونى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع ٌالوت ب -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41341وجٌه دمحم عبد الؽفار بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41441د العزٌز جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مراد عبد الفتاح عب -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41344هدى سعد ابو الٌزٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41536جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحفٌظ دمحم دمحم -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41442صٌدلٌه د/ دمحم عبد المادر مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  24454شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم االنصارى دمحم  -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41311سامٌه عبد الجواد دمحم ابو ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41525ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه عبد الرءوؾ احمد  -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41513ابراهٌم محمود ابراهٌم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  35441ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سامى متولى الشربٌن -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41434دمحم ابراهٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  41424فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى عبد الؽنى احمد بدٌر ، تاجر -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41461دمحم عادل عبد السالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41535هناء شبل فتوح موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  41412حسٌن طه دمحم ابو عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41454 عبد المعطى شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمحٌه دمحم -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  41563احمد سعٌد مصطفى احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41313مد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عماد اح -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41514دمحم احمد متولى ابو داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  41515لسٌد ابراهٌم ابو طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الكرٌم عبد الكرٌم ا -  153

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  41541ثالجه طوالن للخضروات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  41423ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد احمد على  -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41512حسام دمحم ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41444، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو بكر سلٌمان حسن احمد دؼٌم  -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  26416عبد الرؤوؾ احمد بسٌونى البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  41541طوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت عبد العزٌز عبد الرحٌم -  151

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  41414ابو صالح لتجاره الفاٌبر جالس والكتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  41411 داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال دمحم دمحم -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41455معوض محمود معوض خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  31213، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد احمد دمحم دمحم التراس  -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41315عبد الرؤؾ عرفه دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41521، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ام السعد سامى ابراهٌم هلٌم  -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111116وفً تارٌخ  35424دمحم عبد الرحٌم عبد الوكٌل رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41411تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه حسن دمحم حسن بر ، -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41434احمد عاصم دمحم حماد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41432جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل سعد شكرى رزق هللا حنا ، تا -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41524نعٌمه ابراهٌم اسماعٌل االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21111121وفً تارٌخ  41531التوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه الصٌاد للمماوالت العامه و -  121

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  41532دمحم ممدوح عبد الممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  41561الفتاح ابراهٌم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  41412صباح عباس هالل العوضى بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  41431ؾ مساعد راشد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الروؤ -  125

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41464العٌسوى ماهر عٌسوى الحواله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41511ولٌد دمحم السٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  41551دمحم سعٌد فهمى احمد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  41552طارق دمحم دمحم عبد ربه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  41412عبد هللا عبد هللا دروٌش عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111122وفً تارٌخ  41551السٌد دمحم ابراهٌم زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  41312اسامه فرج ندا البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  41422لى مدكور الدسولى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الدسو -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41414جماالت حسنى ناشد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41411لطب رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌفه دمحم  -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  41466اشرؾ عبد هللا على نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  41451تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح محمود ابراهٌم مرعى ، -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  41456دمحم محمود صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  41541سبك لٌده برلم   هاله حامدٌنه دمحم نصر ، تاجر فرد ،   -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  41412ٌسٌن عبد ربه احمد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  41554لٌده برلم    ابراهٌم دمحم محمود البابلى ، تاجر فرد ،  سبك -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  41512صبحٌه دمحم دمحم بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41452بك لٌده برلم   اسراء دمحم دمحم عبد الهادى خٌره ، تاجر فرد ،  س -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  41546عبد هللا عبد هللا دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111126وفً تارٌخ  41551،  سبك لٌده برلم   معرض الملٌوبى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد  -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  41421هبه السٌد عباس حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  41415ده برلم   اٌهاب كمال مختار سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  41511بهاء دمحم عبد الجواد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  41462برلم   دمحم كرم عبد الرازق دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21111112وفً تارٌخ  41454عبد الوهاب دمحم الرفاعى عبد الوهاب الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  41513لٌده برلم    حسٌن دمحم حسٌن مناع ، تاجر فرد ،  سبك -  211

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الفٌروز للمالبس   11345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: مؤسسه كمبرٌدج للتدرٌب   14424تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الفٌروز للمالبس   11345شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال21111113،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مكتب البدر للمماوالت واالستثمار العمارى   5442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  4

لتجاره السٌارات والممطورات  الى: المفتش 36121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  5

 ولطع ؼٌارها  

 الى: مصنع االمل الستخالص الزٌوت النباتٌه   32451تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  6

 لحاصالت الزراعٌه  الى: النور لتصدٌر ا 24136تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مكتب االسراء لتورٌدات مواد البناء   6214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: مؤسسه الثرٌا لالستثمار العمارى   21211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  1



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: ستاٌل لالثاث الرالى واالستٌراد   41311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الهدى ترٌدنج للتصدٌر   2126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الماسه للفضٌات   1244ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21111111،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الشرق للمماوالت والتورٌدات   25244تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  13

 اللوتس للرحالت   الى: مكتب زهره 31124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: ابواب الخٌر لتجاره السٌارات   31641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: االوائل لتجاره االسمده الزراعٌه   41345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  16

   ultra foodsالى: الترا فودز  2225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112فى تارٌخ : ،    -  12

الى: المؤسسه المصرٌه الكندٌه الداره  1324تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  14

 البوفٌهات والكافٌهات  

 الى: مكتب الحنٌن للمماوالت المتكامله   31131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: جمال احمد عبد الرءوؾ االسالمبولى   32413تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الممالٌن للرحالت   41451سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21111112،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: السالم للطوب الطفلى   35122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  22

   pantoneالى: بانتون  23141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: ثالجه عثمان الصاوى للحفظ والتجمٌد   21311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: احمد دمحم كمال دمحم برهومه   14622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  25

الى: مؤسسه الباشا لتجاره وتوزٌع المواد  31611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  26

 الؽذائٌة  

 الى: عسله للب والسودانى   36333تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: االمانه للب والسودانى   36333تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  24

الى: مكتب الندى لتصدٌر الحاصالت  2111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  21

 الزراعٌه  

 الى: الضحى لتجاره المحاصٌل الزراعٌه   12141الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21111121،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: انتر سٌتى للمماوالت العامه   11114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  31

باٌدن للمماوالت واالستثمار الى: ابنى  21441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  32

 العمارى  

 الى: النجار لالسمان المملحه   31352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الفهد للتصدٌر   6445تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: كرمالن للحلوٌات   21252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126رٌخ : ،  فى تا  -  35



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: الطاله لالدوات الكهربائٌة   33423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: فٌنٌسٌا االٌطالٌه   12251مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم21111122،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: معرض بشره خٌره لتجاره السٌارات   41551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  34

 ٌع المواد الؽذائٌه  الى: الربٌع لتعبئه وتوز 24222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  31

الى: متجر الهضبه للتجاره والتورٌدات  24543تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  41

 الكهربائٌة  

 الى: ثالجه طوالن للخضروات   41541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  41

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    32241اٌهاب صالح الفٌشاوى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111121، وفى تارٌخ    22125جمال دمحم سٌد احمد النجار وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -فتح ال   - 2

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 24223ٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم مجدى عبد المادر عثمان وشر -  1

 جنٌه   211111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس 21111121وفً تارٌخ   ، 31121احمد عبد المولى اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 33641شرٌؾ عزت بدوي شتٌوى وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 33641شرٌؾ عزت بدوى شتٌوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    14123برلم ،شركه دمحم صالح الدٌن عبد الؽنى عبد الحكٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  5

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111125،

تم  21111125وفً تارٌخ   ، 14123دمحم صالح الدٌن عبد الؽنى عبد الحكٌم وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   111111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  33641شرٌؾ عزت بدوي شتٌوى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

االستاد بملن// دمحم احمد جمال  -، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع التموى برج عمار منطمه االبراهٌمٌه  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  

  --ونشاطه مخزن لتجاره ادوٌه بٌطرٌه   -طنطا -حسن عمار 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  33641شرٌؾ عزت بدوى شتٌوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

االستاد بملن// دمحم احمد جمال  -عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه شارع التموى برج عمار منطمه االبراهٌمٌه ال

  --ونشاطه مخزن لتجاره ادوٌه بٌطرٌه   -طنطا -حسن عمار 

تم تعدٌل  21111124رٌخ وفً تا 33641شرٌؾ عزت بدوي شتٌوى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

لوٌسنا  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه الطرٌك العمومى مصر اسكندرٌه المدٌم بجوار كوبرى الخلٌج 

 --ونشاطه مخزن لتجاره ادوٌه بٌطرٌه  -بملن// عبد العاطى دمحم السٌد 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  33641لٌدها برلم     شرٌؾ عزت بدوى شتٌوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  4

لوٌسنا  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه الطرٌك العمومى مصر اسكندرٌه المدٌم بجوار كوبرى الخلٌج 

 --ونشاطه مخزن لتجاره ادوٌه بٌطرٌه  -بملن// عبد العاطى دمحم السٌد 



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  14123عبد الؽنى عبد الحكٌم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركه دمحم صالح الدٌن -  5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم د لحافه السرٌع بملن// طارق شوكت دمحم  21111125

 ثان طنطا  --عطٌه 

تم  21111125وفً تارٌخ  14123دمحم صالح الدٌن عبد الؽنى عبد الحكٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ثان طنطا  --تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عمار رلم د لحافه السرٌع بملن// طارق شوكت دمحم عطٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  224الخولى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    العربى السعٌد السٌد  -  2

مركز كفر الزٌات بملن// طلعت ابراهٌم عبد  -بمحطه شومان  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشناط بناحٌه / طرٌك للٌب ابٌار 

 --المصاعد ونشاطه مصنع لتصنٌع مهمات ولوازم  --المجٌد شومان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم مجدى عبد المادر عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصدٌر كافه المنتجات المصرٌه المسموح بها لانونا فٌما  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  24223عدا ما ٌتعلك بالكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتوزٌع الشاى والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111وفً تارٌخ  33444برلم   

ره والتوزٌع والتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتوزٌع الشاى والؽاء مادون ذلن ،  سبك التٌسٌر للتجا -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111وفً تارٌخ  33444لٌدها برلم   

شاط بجعله تجاره وتوزٌع المنتجات شركه دمحم صالح الدٌن عبد الؽنى عبد الحكٌم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الن -  4

الصناعٌه والزراعٌه والكٌماوٌه واالالت الزراعٌه والمهمات واعمال الصٌانه بها والمماوالت والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125وفً تارٌخ  14123

د الحكٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط بجعله تجاره وتوزٌع المنتجات الصناعٌه دمحم صالح الدٌن عبد الؽنى عب -  5

 14123والزراعٌه والكٌماوٌه واالالت الزراعٌه والمهمات واعمال الصٌانه بها والمماوالت والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توص21111125ٌوفً تارٌخ 

العربى السعٌد السٌد الخولى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع مهمات ولوازم المصاعد الى النشاط االصلى ،   -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111122وفً تارٌخ  224سبك لٌدها برلم   

وفً  24523سوٌك واالستٌراد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم   خالد دوٌدار وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط الت -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111122تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم صالح الدٌن عبد  14123توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  1

 الؽنى عبد الحكٌم وشرٌكٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 خاص  األش   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

على دمحم احمد االرزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن / على دمحم احمد االرزق  -  1

منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن امام البنون فى السحب واالٌداع وله الحك فى 

 21634برلم       21111113لح الشركه ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فٌما ٌحمك صا

على دمحم احمد االرزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن / على دمحم احمد االرزق  -  2

واالٌداع وله الحك فى منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن امام البنون فى السحب 

 21634برلم       21111113توكٌل الؽٌر فٌما ٌحمك صالح الشركه ، تارٌخ : 

خالد بسٌونى احمد دوٌدار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع بجعله للشرٌن / خالد بسٌونى احمد  -  3

ٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وله الحك منفردا فى رهن وبٌع دوٌدار منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحم

وتوكٌل الؽٌر فى بٌع عمارات ومنموالت واصول وسٌارات الشركه والحصول على لروض باسم الشركه امام الشهر العمارى 

مٌه والمصالح والجهات المختصه وكل ذلن ضمن اؼراض الشركه وٌكون ممثال للشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكو

 24523برلم       21111122والهٌئات العامه والخاصه وامام المضاء والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه ، تارٌخ : 

خالد بسٌونى احمد دوٌدار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التجارٌه والضرائب العامه والضرائب على المٌمه المضافه والهٌئه  -  4

والهٌئه العامه لسوق المال والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات والجمارن والموانى والوزارات العامه لالستثمار 

والمحافظات والبنون وله الحك فى فتح وؼلك الحسابات وسحب واٌداع المبالػ المادٌه واصدار وصرؾ الشٌكات واستصدار 

دماج والمساهمه بالكٌانات والشركات االخرى اٌا كان كٌانها المانونى خطابات الضمان باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االن

 24523برلم       21111122او الجهه المؤسسه امامها بما الٌخالؾ الموانٌن وله حك ، تارٌخ : 

جمٌع  خالد بسٌونى احمد دوٌدار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وسلطه انابه الؽٌر لتصرٌؾ شئون االداره والتعامل مع -  5

برلم       21111122الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه المعنٌه وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

24523 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     
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 21222برلم       21111113، تارٌخ :  6343  2111/6/3محمود عبد العزٌز فتحى باشا  ساى حتى  -  1

 14424برلم       21111113، تارٌخ :  6321  2122/2/2احمد مسعد نصر طالٌع  سارى حتى  -  2

 21342برلم       21111113، تارٌخ :  6342  2124/3/13اسماعٌل دمحم الهوارى حسن  سارى حتى  -  3

 22362برلم       21111113، تارٌخ :  6326  2124/11/12دمحم رجب دمحم الشمرفى  سارى حتى  -  4

 1346برلم       21111113 ، تارٌخ : 6334  2121/1/6عبدالهادي عبداالله عبدهللا الشٌخ دمحم  سارى حتى  -  5

 1665برلم       21111113، تارٌخ :  6332  2115/11/23دمحم حلمى ٌونس ٌالوت  سارى حتى  -  6

 22144برلم       21111113، تارٌخ :  6314  2111/4/25محمود كمال ابو الٌزٌد عبٌه  سارى حتى  -  2

 21126برلم       21111113، تارٌخ :  6341  2124/4/14احمد ابراهٌم ابو العزم لادوس  سارى حتى  -  4

 11332برلم       21111113، تارٌخ :  6325  2123/11/21هانى امٌن عبد اللطٌؾ امٌن  سارى حتى  -  1

 12351برلم       21111113، تارٌخ :  6331  2121/11/14دمحم احمد دمحم العسال  سارى حتى  -  11

 12351برلم       21111113، تارٌخ :  6331  2121/11/14رى حتى مكتب العسال للرحالت  سا -  11

 21426برلم       21111113، تارٌخ :  6323  2124/4/6عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ دمحم  سارى حتى  -  12

 1116برلم       21111114، تارٌخ :  6342  2115/2/13االلفى لخلط وتعبئة المنظفات الصناعٌه  سارى حتى  -  13

 1116برلم       21111114، تارٌخ :  6342  2115/2/13االلفى للرحالت  سارى حتى  -  14

 21614برلم       21111114، تارٌخ :  6326  2124/4/6هانى حامد دمحم حامد  سارى حتى  -  15

 22114برلم       21111114، تارٌخ :  6321  2124/4/31عزه عبدالؽنى كامل رخا  سارى حتى  -  16

 13214برلم       21111114، تارٌخ :  6342  2122/2/16نبٌله ابراهٌم دمحم دمحم عوض  سارى حتى  -  12

 21552برلم       21111114، تارٌخ :  6351  2111/4/2عبد الرازق احمد عبد الرازق حوٌله  سارى حتى  -  14

 5131برلم       21111114، تارٌخ :  6343  2124/1/16سحر دمحم السٌد عبدربه  سارى حتى  -  11



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15136برلم       21111114، تارٌخ :  6351  2122/1/14احمد احمد دمحم لش  سارى حتى  -  21

 2136برلم       21111114، تارٌخ :  6341  2112/11/5بالل بدر ابراهٌم الدهشان  سارى حتى  -  21

 2136برلم       21111114، تارٌخ :  6341  2122/11/5بالل بدر ابراهٌم الدهشان  سارى حتى  -  22

 2436برلم       21111114، تارٌخ :  6346  2113/1/1علً السٌد لطب الشاٌب  سارى حتى  -  23

 2436برلم       21111114، تارٌخ :  6342  2123/1/1رى حتى علً السٌد لطب الشاٌب  سا -  24

 13162برلم       21111114، تارٌخ :  6344  2122/2/4طلعت دمحم اسماعٌل عبده  سارى حتى  -  25

 16462برلم       21111114، تارٌخ :  6353  2123/3/3السٌد دمحم ؼانم السٌد  سارى حتى  -  26

 5442برلم       21111114، تارٌخ :  6366  2124/3/14ر  سارى حتى رأفت جمال دمحم بد -  22

 21535برلم       21111115، تارٌخ :  6412  2111/3/31تامر بسٌونى محمود حسن  سارى حتى  -  24

 14111برلم       21111115، تارٌخ :  6414  2114/11/3حماده السٌد عبدالباري دمحم  سارى حتى  -  21

 15341برلم       21111115، تارٌخ :  6411  2122/11/14عبدالستار على شندى  سارى حتى عمرو  -  31

 14361برلم       21111115، تارٌخ :  6413  2123/2/24حسنٌه السٌد دمحم ورد  سارى حتى  -  31

 13226برلم       21111115، تارٌخ :  6313  2122/4/4سمٌر رٌاض تركى  سارى حتى  -  32

 4141برلم       21111116، تارٌخ :  6446  2121/3/25هٌثم رافت عبدالحمٌد الدش  سارى حتى  -  33

 6425برلم       21111116، تارٌخ :  6433  2124/4/5سالم زملى دمحم دمحم سالم  سارى حتى  -  34

 6124برلم       21111116، تارٌخ :  6442  2124/11/26كامل البرنس دمحم السٌد الدسولً  سارى حتى  -  35

 5123برلم       21111116، تارٌخ :  6431  2124/1/13السٌد سعد دمحم عطٌه  سارى حتى  -  36

 16232برلم       21111116، تارٌخ :  6422  2123/1/16الرفاعى دمحم احمد حماد  سارى حتى  -  32

 21211برلم       21111112، تارٌخ :  6424  2124/2/15احمد امٌن احمد شتا  سارى حتى  -  34

 12316برلم       21111112، تارٌخ :  6423  2114/4/1رامى جمال احمد االكشر  سارى حتى  -  31

 5121برلم       21111112، تارٌخ :  6424  2114/2/1ابراهٌم رفعت اسماعٌل رجب الكتامً  سارى حتى  -  41

 12121برلم       21111112، تارٌخ :  6462  2123/13/14شرٌؾ السٌد نصٌر شهاب  سارى حتى  -  41

 3145برلم       21111112، تارٌخ :  6452  2113/4/1عماد عبدربه بسٌونً حجه  سارى حتى  -  42

 3145م   برل    21111112، تارٌخ :  6454  2123/4/2عماد عبدربه بسٌونً حجه  سارى حتى  -  43

 16126برلم       21111112، تارٌخ :  6451  2123/1/1عادل اسماعٌل محمود الفمٌرى  سارى حتى  -  44

 22162برلم       21111112، تارٌخ :  6465  2124/12/11صفٌه حسٌن على بدر  سارى حتى  -  45

 21344برلم       21111111، تارٌخ :  6415  2124/6/12دمحم احمد زؼلول الؽٌاتى  سارى حتى  -  46

 6244برلم       21111111، تارٌخ :  6446  2124/2/14سمٌر متولً دمحم الحدق  سارى حتى  -  42



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15411برلم       21111111، تارٌخ :  6512  2112/11/2هانى دمحم عبدالمنعم منجود عثمان  سارى حتى  -  44

 21112برلم       21111111، تارٌخ :  6514  2124/4/13احمد سالم عبدالهادي سراج  سارى حتى  -  41

 21612برلم       21111111، تارٌخ :  6511  2124/4/13عاطؾ بدوى احمد دمحم السٌسى  سارى حتى  -  51

 6111برلم       21111111، تارٌخ :  6512  2124/6/21ابراهٌم دمحم صابر احمد عٌد  سارى حتى  -  51

 12263برلم       21111111، تارٌخ :  6513  2123/4/4الٌزٌد الخطٌب  سارى حتى دمحم العٌسوى ابو  -  52

 12544برلم       21111111، تارٌخ :  6511  2123/4/21حنان حسٌن دمحم عطٌه  سارى حتى  -  53

 1244برلم       21111111، تارٌخ :  6412  2121/11/2امٌن دمحم امٌن امٌن ابراهٌم الشٌخ  سارى حتى  -  54

 2126برلم       21111111، تارٌخ :  6513  2124/11/2اٌمن عبدالمنعم ابراهٌم صٌام  سارى حتى  -  55

 12616برلم       21111111، تارٌخ :  6442  2114/5/2امام امام متولى رزق الزٌات  سارى حتى  -  56

 23135برلم       21111111، تارٌخ :  6511  2124/12/4رضا على ابراهٌم طاٌل  سارى حتى  -  52

 4656برلم       21111111، تارٌخ :  6414  2121/5/31دمحم شرشٌر لالدوات الكهربائٌه  سارى حتى  -  54

 13624برلم       21111112، تارٌخ :  6536  2122/3/24حسٌن سٌد دمحم دمحم الشماع  سارى حتى  -  51

 6115برلم       21111112، تارٌخ :  6531  2124/11/25حتى فتحً علً عبدالفتاح السٌد الحجر  سارى  -  61

 22411برلم       21111112، تارٌخ :  6561  2124/11/14دمحم عزٌز دمحم السباعى  سارى حتى  -  61

 23141برلم       21111112، تارٌخ :  6531  2124/12/11وائل عبدالجواد ابراهٌم حسن  سارى حتى  -  62

 4623برلم       21111112، تارٌخ :  6544  2113/11/16احمد فتحً كشن  سارى حتى  صٌدلٌه د/ -  63

 4623برلم       21111112، تارٌخ :  6545  2123/11/16صٌدلٌه د/ احمد فتحً كشن  سارى حتى  -  64

برلم       21111112، تارٌخ :  6553  2124/12/3صباح عبد الحمٌد عبد الفتاح عبد الحمٌد عواده  سارى حتى  -  65

22123 

 11464برلم       21111112، تارٌخ :  6526  2124/2/13احمد دمحم محمود الصباغ  سارى حتى  -  66

 22112برلم       21111112، تارٌخ :  6523  2111/1/21عبد هللا محمود عبد الحمٌد السعدنى  سارى حتى  -  62

 2225برلم       21111112، تارٌخ :  6522  2114/12/1ى بهاء الدٌن دمحم زكرٌا البوشً  سارى حت -  64

 2225برلم       21111112، تارٌخ :  6524  2124/12/1بهاء الدٌن دمحم زكرٌا البوشً  سارى حتى  -  61

 16544برلم       21111112، تارٌخ :  6551  2123/2/12حسن عصام حسن اسماعٌل  سارى حتى  -  21

 6154برلم       21111112، تارٌخ :  6512  2124/6/15دمحم بسٌونً عبدالمعطً الهمشري  سارى حتى  -  21

 11242برلم       21111112، تارٌخ :  6554  2124/1/21عبد الحى ابراهٌم ابراهٌم زؼلول  سارى حتى  -  22

 1114برلم       21111113ٌخ : ، تار 6521  2121/11/24دمحم عبدالعال راؼب الحو  سارى حتى  -  23

 11261برلم       21111113، تارٌخ :  6523  2123/11/13دمحم الرفاعى الحسٌنى متولى الشرلاوى  سارى حتى  -  24

 11446برلم       21111113، تارٌخ :  6522  2116/4/16وائل ممدوح فتح هللا حسن  سارى حتى  -  25



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3512برلم       21111113، تارٌخ :  6556  2123/6/3ده لاسم  سارى عبدهللا ابراهٌم عبدهللا عب -  26

 16541برلم       21111113، تارٌخ :  6564  2123/2/12فؤاد ٌحٌى السٌد البرعى  سارى حتى  -  22

 21111برلم       21111113، تارٌخ :  6563  2124/5/11عبد الرؤؾ العربى عبد الرؤؾ دمحم  سارى حتى  -  24

 3114برلم       21111113، تارٌخ :  6521  2113/4/3عمرو الدسولى رمضان ابراهٌم  سارى حتى  -  21

 3114برلم       21111113، تارٌخ :  6521  2123/4/3عمرو الدسولى رمضان ابراهٌم  سارى حتى  -  41

 14152برلم       21111113، تارٌخ :  6565  2122/5/11وجٌه عبدالحلٌم محمود جدول  سارى حتى  -  41

 14152برلم       21111113، تارٌخ :  6561  2122/5/11وجٌه عبدالحلٌم محمود جدول  سارى حتى  -  42

 6442برلم       21111113، تارٌخ :  6543  2124/4/1وائل ابراهٌم علً ابوالخٌر  سارى حتى  -  43

 6442برلم       21111113، تارٌخ :  6543  2124/4/1ابو الخٌر لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  44

 3441برلم       21111114، تارٌخ :  6511  2113/2/15عبدالنبً سعٌد محمود عٌد  سارى حتى  -  45

 3441برلم       21111114، تارٌخ :  6511  2123/2/15عبدالنبً سعٌد محمود عٌد  سارى حتى  -  46

 1352برلم       21111114، تارٌخ :  6612  2121/1/4ى حتى اشرؾ عبدهللا السٌد الصعٌدي  سار -  42

 6333برلم       21111114، تارٌخ :  6514  2124/2/22مصطفً عبدالحلٌم ابراهٌم حجازي  سارى حتى  -  44

 2354برلم       21111114، تارٌخ :  6616  2124/12/15دمحم دمحم ابراهٌم الخلوانً  سارى حتى  -  41

 11352برلم       21111114، تارٌخ :  6612  2123/11/24العدوى احمد الخولى  سارى حتى هشام  -  11

 11244برلم       21111114، تارٌخ :  6512  2124/1/21ابراهٌم طلعت دمحم العاٌك  سارى حتى  -  11

 1412برلم       21111114، تارٌخ :  6516  2115/1/11عبدالرحمن عبدهللا الجوهرى عبدالرحمن  سارى حتى  -  12

 15311برلم       21111114، تارٌخ :  6613  2122/11/24هٌثم عطا دمحم سالم  سارى حتى  -  13

 14111برلم       21111112، تارٌخ :  6623  2123/11/21دمحم عبد البالى عبد الهادى الست  سارى حتى  -  14

 12121برلم       21111112، تارٌخ :  6624  2114/3/25سمر سمٌر اسماعٌل حسن ماضى  سارى حتى  -  15

 21462برلم       21111112، تارٌخ :  6614  2124/4/11حجازى للرحالت  سارى حتى  -  16

 22221برلم       21111112، تارٌخ :  6621  2124/11/12محمود دمحم عبد الباسط ابراهٌم  سارى حتى  -  12

 341برلم       21111112، تارٌخ :  6625  2122/2/1سارى حتى دمحم شبانه دمحم عبد المطلب   -  14

 11224برلم       21111112، تارٌخ :  6612  2121/6/4ثرٌا بسٌونى دمحم ناصؾ  سارى حتى  -  11

 2111برلم       21111114، تارٌخ :  6634  2114/11/12رضا السٌد حسن دمحم عجالن  سارى حتى  -  111

 2111برلم       21111114، تارٌخ :  6635  2124/11/12رضا السٌد حسن دمحم عجالن  سارى حتى  -  111

 21342برلم       21111114، تارٌخ :  6655  2124/3/14ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى  سارى حتى  -  112

 14415برلم       21111114، تارٌخ :  6631  2123/11/2عطا هللا للرحالت  سارى حتى  -  113



 ةجهاز تنمية التجارة الداخلي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5121برلم       21111114، تارٌخ :  6651  2114/2/1خالد دمحم دمحم كامل الشٌخ  سارى حتى   -  114

 5121برلم       21111114، تارٌخ :  6651  2111/2/1خالد دمحم دمحم كامل الشٌخ  سارى حتى  -  115

 4341برلم       21111114، تارٌخ :  6644  2113/1/12بالل السٌد على ابوسبته  سارى حتى  -  116

 4341برلم       21111114، تارٌخ :  6641  2114/1/12بالل السٌد على ابوسبته  سارى حتى  -  112

 12144برلم       21111114، تارٌخ :  6645  2123/3/14ابراهٌم عبد الممصود ؼرٌب ابو العال  سارى حتى  -  114

 5151برلم       21111114، تارٌخ :  6652  2124/5/21ؼازي  سارى حتى ؼازي دمحم السعٌد  -  111

 1546برلم       21111114، تارٌخ :  6621  2112/4/25دمحم عتٌس لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  111

 1546برلم       21111114، تارٌخ :  6631  2112/4/25دمحم عتٌس لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  111

 21333برلم       21111114، تارٌخ :  6632  2124/6/1دمحم عبدالممصودالسٌد رزق  سارى حتى  -  112

 21455برلم       21111111، تارٌخ :  6663  2124/3/23دمحم حامد حسن منا  سارى حتى  -  113

 22564برلم       21111111، تارٌخ :  6661  2111/11/31نسٌم احمد فؤاد احمد المرضاوى  سارى حتى  -  114

 6241برلم       21111111، تارٌخ :  6651  2124/11/3هانى كمال ٌوسؾ فلتاؤس  سارى حتى  -  115

 5255برلم       21111111، تارٌخ :  6641  2114/4/22مجدي محمود دمحم عامر  سارى حتى  -  116

 5255برلم       21111111رٌخ : ، تا 6641  2124/4/22مجدي محمود دمحم عامر  سارى حتى  -  112

 16144برلم       21111111، تارٌخ :  6644  2114/1/4دمحم جمال سٌد احمد العشرى  سارى حتى  -  114

 22644برلم       21111111، تارٌخ :  6621  2124/11/11مصطفى دمحم مصطفى الحصرى  سارى حتى  -  111

، تارٌخ :  6621  2124/11/11وشراء السٌارات  سارى حتى  معرض مصطفى دمحم مصطفى الحصرى لبٌع -  121

 22644برلم       21111111

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  6612  2124/2/5دمحم ابراهٌم عبد الؽنى ابو شاهٌن  سارى حتى  -  121

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  6613  2124/2/5دمحم ابراهٌم عبد الؽنى ابو شاهٌن  سارى حتى  -  122
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