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

 

 ليود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن  151313برلم  21211212، ليد فى  11111.111احمد دمحم عوض دمحم الغريب فضل هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ماكوالت ومشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/ سامى على دمحم اسماعيل

عن مصنع  151324برلم  21211212، ليد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  شريف عبدهللا دمحم عبدالمادر  ،  -  2

 حلويات ، بجهة : دفره بملن/ رضا عبيد عبدالمعطى عبده

عن مصنع  151355برلم  21211223، ليد فى  51111.111دمحم مروان سيداحمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 اهر دمحم جمال صديك زلطموبليا ، بجهة : المرشيه بملن ط

عن مطعم  151341برلم  21211221، ليد فى  11111.111اسماعيل حسين عبدالرؤف خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ، بجهة : الدلجمون بملن سعيد احمد ابوالعنين عبدالرحمن

عن بماله  151361برلم  21211223، ليد فى  5111.111شريهان وهبه يس عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 وتموين ، بجهة : الجعفريه بملن/ابراهيم دمحم عبدالوهاب المرسى بر

عن بيع  151311برلم  21211224، ليد فى  41111.111خالد مصباح مصباح دمحم المليوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ادوات سباكه ، بجهة : شبراتنا بملن/احالم رمزى احمد لطب

عن بماله ،  151311برلم  21211224، ليد فى  31111.111حسن على حسن على البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بجهة : ميت يزيد بملن/ عبدالرحمن صالح عبدالرحمن حويله

ب عن مكت 151434برلم  21211221، ليد فى  511111.111حامد نجاح السيد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 وتصدير ، بجهة : سند بسط بملن نجاح السيد حسن بدوى 12والمجموعة  6من المجموعة  36استيراد فيما عدا الفمرة 

عن مصنع  151411برلم  21211226، ليد فى  21111.111عبدالعزيز ابراهيم امين ضوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مسعد عبدالسميع احمد عبدالدايم تجفيف وتعبئه حاصالت زراعيه ، بجهة : بالى بملن

عن  151121برلم  21211212، ليد فى  111111.111احمد البهى دمحم البهى الجناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مكتب هندسى ومماوالت ، بجهة : اشناواى بملن/ البهى دمحم البهى دمحم الجناوى

عن صيدليه  151111برلم  21211212، ليد فى  12111.111رأس ماله ،  صيدليه د/ دمحم وائل الجمل  ، تاجر فرد ،  -  11

 الجالء امام ش التامين الصحى بملن وائل مصطفى عبدالرحمن الجمل -عامه ، بجهة : السنطه 

عن  151111برلم  21211213، ليد فى  11111.111ايهاب يحى دمحم عبداللطيف مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شارع مسجد ابوداود بملن/محمود  2مماوالت وتوريدات عموميه ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : زفتى مكتب 

 عبدالغنى الطنطاوى الشرلاوى

عن  151111برلم  21211214، ليد فى  51111.111مها السيد دمحم عبدالممصود خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 اخليه ، بجهة : محله منوف بملن دمحم دمحم رياض عطامكتب رحالت د

عن تنظيم  151121برلم  21211214، ليد فى  3111.111محمود احمد الدسولى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

ا اصدار برامج مهنيه وتدريبيه وتنمويه واداريه ورياضيه وطبيه ولغويه واستخراج شهادات خبره واصدار مطبوعات فيما عد

 الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف واالنترنت ، بجهة : سبرباى بملن احمد الدسولى احمد الخولى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151131برلم  21211215، ليد فى  21111.111باسم هادى اسماعيل ابراهيم البمبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مود الشحات عبدهللا عبدالحميدتجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : دلبشان بملن مح

 151152برلم  21211216، ليد فى  5111.111عزت عبداللطيف دمحم عبدالوهاب الخضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عن مركز صيانه كنتروالت الشاحنات ، بجهة : الجعفريه بملن/ عبداللطيف دمحم عبدالوهاب الخضرى

عن مكتب  151111برلم  21211212، ليد فى  251111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كريم النويهى محمود الديب   -  11

 رحالت داخليه ، بجهة : كفر نواى بملن/ النويهى محمود الديب

عن ورشه دهان  151111برلم  21211212، ليد فى  111111.111وائل سالمه احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 جمون بملن دمحم محمود العبدمعادن ، بجهة : الدل

عن  151112برلم  21211212، ليد فى  151111.111دمحم عزت عبدالوهاب على نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مكتب رحالت داخليه ، بجهة : ميت حواى بملن/ دمحم عبدهللا عبدهللا سعد

عن  151161برلم  21211216، ليد فى  21111.111اله ،  دمحم فريد السعيد دمحم جاد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس م -  21

 ورشه تشكيل معادن ، بجهة : سندبسط بملن فريد منصور ابراهيم ابو عسكر

عن  151123برلم  21211211، ليد فى  5111.111سليمان دمحم لطفى عبدالغفار عويس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 / احمد سليمان دمحم لطفى عويسمكتب رحالت ، بجهة : عزبه عويس بملن

عن ورشه  151223برلم  21211212، ليد فى  11111.111دمحم عبدالحميد على بسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 تصنيع باب وشبان ، بجهة : كفر ابوداود بملن/ هانى احمد عبدهللا مرعى

عن ورشه جبس  151264برلم  21211216، ليد فى  11111.111دمحم رفعت المرسى عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ، بجهة : سنباط بملن فتحى عليوه فتحى الجبان

عن  151262برلم  21211216، ليد فى  21111.111مهجه دمحم رمضان رمضان ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 كافيتريا ، بجهة : برما بملن احمد حمدى االلحنفى حموده

عن بماله ،  151326برلم  21211212، ليد فى  5111.111دمحم عبدالنبى ابواليزيد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بجهة : محله مرحوم مركز طنطا ملن ابراهيم عطيه السيد مرزه

برلم  21211212، ليد فى  5111.111عبدالحميد نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 عن بماله ، بجهة : اشناواى بملن/ نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب 151331

عن تجارة  151351برلم  21211221، ليد فى  11111.111الصناديلى للحدايد والبويات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 على الحنفى ش الفاتح دوران سوق الجمله بملن ليلى على -حدايد وبويات ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  151354برلم  21211223، ليد فى  51111.111مصطفى سعيد عليوه دنيا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع الجمهوريه بملن/ايمان على مصطفى الساعى 11مستحضرات التجميل ، بجهة : 

عن مكتب نمل  151342برلم  21211221فى  ، ليد 11111.111مطيعه على السعيد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بضائع بالسيارات ، بجهة : حنون بملن اشرف فاروق دمحم عبدالرحمن

عن حظيره  151342برلم  21211221، ليد فى  211111.111اسالم مسعد جوده عتاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الح عبدالعظيم صالح جردلتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : سنبو الكبرى بملن/ حاتم ص

 151362برلم  21211224، ليد فى  111111.111سامح ماهر عبدالسميع ابراهيم حجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عن مكتب لتركيب وفن الشدات المعدنيه ، بجهة : شبرابيل بملن يوسف حسان عبدالخالك الرفاعى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  151311برلم  21211224، ليد فى  11111.111رأس ماله ،   اسامه العزب حسن الشهابى  ، تاجر فرد ، -  32

طباعه ودعايه واعالن فيماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف فيماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على 

 الشهابى شارع المحكمه بجوار الكنيسه بملن/دمحم العزب 1التراخيص الالزمه ، بجهة : زفتى عمار رلم 

 151315برلم  21211224، ليد فى  5111.111ابراهيم مصطفى على مصطفى الباجورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 عن صالون حالله ، بجهة : سحيم بملن/فتوح عبدالستار الدرى

عن مصنع  151411برلم  21211226، ليد فى  21111.111احمد عزت احمد ابوالخير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 زبيب ، بجهة : شنراق بملن نجالء السيد عبدالعاطى

عن مصنع  151413برلم  21211226، ليد فى  65111.111دمحم محسن دمحم على خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 عفيفى مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا شارع االزهره متفرع من رياض غرابه بملن/ راليه عبدالباسط احمد دمحم

عن مزرعة  151421برلم  21211221، ليد فى  111111.111مصطفى احمد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 مواشى بيع وتسمين وحالبه ، بجهة : اكوة الحصة بملن احمد دمحم شحاته محمود

عن  151423برلم  21211226ى ، ليد ف 12111.111مصطفى محروس حسين الحلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش السوق بملن محروس حسين دمحم الحلوجى 6عمار رلم  -تجارة احذيه ، بجهة : برما 

عن مكتب  151116برلم  21211212، ليد فى  5111.111مروه ابراهيم عبدالرحمن زايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لجالء بملن/عزيز احمد عبدهللا الخولىرحالت داخليه ، بجهة : شارع السيد سرور من شارع ا

عن تجاره  151126برلم  21211213، ليد فى  21111.111امل على ابراهيم الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

د شارع داير الناحيه الطريك السريع لحافه بملن/احمد عبدالمادر سع 2االدويه البيطريه واللماحات ومستلزمات المزارع ، بجهة : 

 شعيب

عن مكتب  151121برلم  21211214، ليد فى  5111.111اشرف عطيه على الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 رحالت داخليه ، بجهة : ميت حواى بملن هيثم عطيه على الموافى

عن كافتيريا  151144برلم  21211215، ليد فى  21111.111معتز سامى عيد دمحم شكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بجوار كافتيريا ابوالهول بملن ابراهيم السيد عبدالفتاح سالمه 4، بجهة : طنطا الدور االرضى ش الكورنيش المرشحه عمار رلم 

عن  151161برلم  21211216، ليد فى  41111.111محمود ابراهيم احمد توفيك ابوالنجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 شارع مصطفى كامل من ابن الفارض بملن/هديه دمحم احمد على سالمه 13مله ، بجهة : طنطا تجاره مالبس ج

 151113برلم  21211212، ليد فى  45111.111محمود هنداوى عبدالمطلب سرور هيبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لبيه بملن فتوح سعيد فتوح راضىعن تجاره لطع غيار معدات واالت زراعيه وجرارات واكسسوارتها ، بجهة : الطا

عن مصنع  141435برلم  21211213، ليد فى  21111.111دمحم شكرى عبدالجواد سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

المكابس هيدرولين وتصنيع براريم حفر ، بجهة : زفتى عزبه خير الدين كوبرى العشرى بملن/جابر هالل دمحم الرخ ونشاطه صنع 

 المعدنيه معالجه وطلى المعادن باالالت المنتجات

عن مصنع  141435برلم  21211213، ليد فى  21111.111دمحم شكرى عبدالجواد سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 المكابس هيدرولين وتصنيع براريم حفر ، بجهة : زفتى ش سكه بملن محمود جيوشى السباحى جاب هللا

عن مكتب  151215برلم  21211211، ليد فى  5111.111الجواد الغول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فايزه ابوالنجا عبد -  46

رحالت ) داخليه ( ، بجهة : طنطا شارع السيد سرور من شارع الجالء خلف مساكن الجالء بملن/ دمحم سيد احمد عبدالصادق 

 مصطفى

عن مزرعة  151312برلم  21211211، ليد فى  151111.111ام الخير على احمد جبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : السنطة البلد بملن السعيد احمد محمود محجوب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تحضير  151114برلم  21211212، ليد فى  5111.111تامر سامح الكيالنى دمحم لشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 امتداد ش البحر امام االستاد بملن احمد حمدان الكيالنى دمحم 1 -: طنطا  مشروبات بارده وساخنه ، بجهة

عن  151321برلم  21211212، ليد فى  21111.111رمضان عبدالمجيد رمضان لموح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 تجاره اجهزه وادوات رياضيه ، بجهة : شبرا اليمن بملن/ اسالم صالح بركات

عن بيع مواد  151352برلم  21211223، ليد فى  11111.111يع المواد الغذائيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالمان لب -  51

 غذائيه ، بجهة : اخناواى ملن/امل الرفاعى دمحم موسى

عن بيع  151333برلم  21211221، ليد فى  5111.111ناديه امين عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ، بجهة : كفر ابوداود بملن هشام حاتم احمد مؤنس نظارات

 151314برلم  21211224، ليد فى  1111.111عبدالهادى محمود عبدالهادى دمحم الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 عن مماوالت عامه ، بجهة : الفرستك بملن/ محمود عبدالهادى دمحم الشريف

عن  151326برلم  21211225، ليد فى  21111.111دمحم عبدالستار عبدالباسط موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش بن تيميه من توت عنخ امون بملن عبدالحكيم دمحم عويس 14 -تجارة فوط وماليات ، بجهة : طنطا 

عن مكتب رحالت  151431برلم  21211221، ليد فى  5111.111احمد دمحم متولى الممدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 داخليه ، بجهة : تلبنت ليصر بملن عبدالباسط متولى دمحم متولى

عن معرض  151411برلم  21211226، ليد فى  11111.111دمحم حسين السيد عبدالمجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 والفتوح طلبه الجعارتجارة سيارات ، بجهة : سبطاس بملن دمحم نجيب اب

عن مصنع خزف ،  151411برلم  21211226، ليد فى  151111.111الحداد للخزف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بجهة : الفرستك بملن اسيا بركات فرجانى بركات

عن بماله ، بجهة  151112برلم  21211212، ليد فى  11111.111ذكيه دمحم عباس العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 : ابو الغر بملن دينا جميل ابراهيم فايد

عن مكتب رحالت  151113برلم  21211213، ليد فى  5111.111فاتن نصر دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 داخليه ، بجهة : صالحجر بملن/ دمحم احمد خليل الفمى

عن تجاره لطع  151122برلم  21211214، ليد فى  12111.111له ،  احمد دمحم محمود عمر  ، تاجر فرد ، رأس ما -  52

 غيار سيارات ، بجهة : شبراملس داير الناحيه بملن/ احمد عبدالمنعم خميس

عن  151131برلم  21211215، ليد فى  25111.111السيد رجب السيد دمحم الزمرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : دلبشان بملن/ رجب السيد دمحم الزمرانىتجاره لطع غيار سيارات ، 

عن  151146برلم  21211215، ليد فى  1111.111دمحم مجدى احمد يوسف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 تحضير وتجهيز وبيع مشروبات ، بجهة : خرسيت بملن دمحم صالح عبدالعال المرشى

عن  151213برلم  21211211، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،   ايرين جرجس فرنسيس حبشى  ، تاجر فرد -  62

 شارع مكه المكرمه شارع الحكمه بملن/ وجيه حلمى سعد فرج 51توريدات حكوميه لطع غيار سيارات ، بجهة : طنطا 

استيراد عن  151211برلم  21211211، ليد فى  511111.111عادل رزق غبلاير خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 وتصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : برما بملن الين نيروز غبلاير شتا 6من المجموعه  36والفمره  12فى ماعدا المجموعه 

عن تعبئه  151122برلم  21211211، ليد فى  11111.111مؤمن عبدالناصر هاشم النوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 العجيزى بملن/سهير مرسى عبدالنبى غازى-شارع عشره من سكه صناديد  2عمار رلم  وتوزيع مواد غذائيه ، بجهة : طنطا

 151212برلم  21211211، ليد فى  11111.111احمد دمحم جمال الدين موسى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ملن/نعيمه عبدالمعبود ابراهيم غنيمالسلخانه المديمه ب-شارع على اللمعى  1عن ورشه نجاره ميكانيكيه ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151211برلم  21211212، ليد فى  151111.111مروة لطب دمحم لطب ابوعصره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مزرعة مواشى ، بجهة : كفور بلشاى بملن سعاد دمحم لطب ابو عصره

عن  151225برلم  21211212، ليد فى  111111.111حواش هالل حواش حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مزرعه مواشى حالبه ، بجهة : حصه اكوه بملن/ هالل حواش حسن موسى

عن مكتب  151226برلم  21211212، ليد فى  5111.111احمد السعيد حامد صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 يه روكسى بملن/ احمد دمحم احمد دمحم سليمانرحالت ) داخليه ( ، بجهة : طنطا الطريك السريع بجوار كاف

عن مطعم  151221برلم  21211212، ليد فى  11111.111كريم كرم توفيك كرم ابولمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 يوليو التنظيم بملن/ دمحم معوض على الشاذلى 23مشويات ، بجهة : بسيون 

عن ورشه  151235برلم  21211212، ليد فى  11111.111رد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم احمد دمحم سلطان  ، تاجر ف -  11

 نجاره بمحرن ، بجهة : كفور بلشاى بملكه

عن تجاره  151251برلم  21211213، ليد فى  41111.111ام احمد سعد احمد زرده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 همالبس جاهزه ، بجهة : شوبر ملن/هند الدسولى فتوح عمد

عن  151312برلم  21211212، ليد فى  31111.111ساميه عطيه العزب متولى الدبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 تجاره اسمده ومبيدات ، بجهة : سنباط ملن فؤاد عطيه العزب الدبدوب

 151311برلم  21211212، ليد فى  11111.111عبدالمولى رضا عبدالمولى دمحم عشوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 عن معرض بطاريات وكاوتش ، بجهة : دمنهور الوحش بملن/عادل عبدالعظيم دمحم حسن

عن مكتب  151361برلم  21211223، ليد فى  51111.111دمحم متولى دمحم عبدالجواد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الشورى متفرع من الجنابيه البحرى بملن/حنان دمحم احمد فوده توزيع مستحضرات تجميل وورق ، بجهة : كفر الزيات شارع

عن  151321برلم  21211225، ليد فى  12111.111احمد نظمى دمحم على حسن عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش سعيد بملن احمد عابد عاصم الطنطاوى 62 -تجارة مالبس اطفال ، بجهة : طنطا 

برلم  21211225، ليد فى  251111.111الرحمن دمحم ابوكريشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبرى عبدهللا عبد -  16

عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : زفتى سكه طنطا خلف شركه االدويه ملن/ مروه رشدى عطيه فوده ونشاطه  141114

 مماوالت متكامله واعمال محاجر وتوريدات مواد بناء وخامات

برلم  21211225، ليد فى  251111.111بدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكريشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبرى ع -  11

 عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : عزبه الديب بملن/ سحر عبدالرحمن عبدالعال صمر 141114

 151323برلم  21211225ليد فى ،  12111.111هدى دسولى احمد عبدالمجيد ابوشوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن مصنع بويات ، بجهة : بسيون شارع الساحه الشعبيه بملن/ فوزى بسيونى على النحرواى

عن عطاره ،  151415برلم  21211226، ليد فى  11111.111اميره عصام الدين دمحم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 زب شعالنبجهة : زفتى ش ابوالحسايب بملن دمحم الع

عن مطبعه  151412برلم  21211226، ليد فى  51111.111فاطمه السيد على سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اوارق اوفست ، بجهة : شارع انور بملن/ الشين دمحم يونس الغياتى

عن مصنع  151413برلم  21211226، ليد فى  25111.111سمر سمير عبدالغنى حيدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 فرنشات ستائر ، بجهة : بملن/ فاطمه وحيد دمحم عبداللطيف / محله مرحوم

عن تجاره  151432برلم  21211221، ليد فى  5111.111عصام دمحم عبدالمادر ربيع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شارع الممدس متفرع من بطرس بملن/دمحم عبدالعزيز يونس عمران 5باركيه ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151436برلم  21211221، ليد فى  211111.111احمد عبدالمعين عبدالمهيمن يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مزرعه دواجن ، بجهة : السنطه البلد بملن/ عبدالمعين عبدالمهيمن يوسف

عن مزرعه  151121برلم  21211212، ليد فى  211111.111فوليه توكل دمحم الكسبانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 العزب الشين شتله مواشى ، بجهة : المنشاه الكبرى بملن/ ابراهيم زكى

عن توريد  151116برلم  21211212، ليد فى  51111.111عبدهللا عطوه عطيه مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 نباتات زينه وتنسيك الحدائك ، بجهة : كفر فرسيس بملن شاكر دمحم عوض هللا

عن مكتب  151116برلم  21211213، ليد فى  151111.111دمحم عبدالهادى على بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مماوالت عامه ، بجهة : ابوالغر بملن/ عبدالهادى على بيومى

عن  151111برلم  21211214، ليد فى  12111.111ياسر زكى عبدالمعطى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ان ابراهيم المدبولىش عصفور بملن دمحم سليم -اكسسوار حريمى ، بجهة : كفر الزيات 

عن  151153برلم  21211216، ليد فى  211111.111فوزى نادر فوزى تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش السالم بملن رومانى خليل معوض ميخائيل 4تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن مماوالت  151156برلم  21211216يد فى ، ل 12111.111احمد السيد حسن جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شارع دمحم منير من طه الحكيم بملن/ السيد انور احمد متولى 62متكامله ، بجهة : طنطا 

برلم  21211212، ليد فى  151111.111محمود عبدالرسول محمود شمس الدين زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 : نجريج بملن/ عبدالعزيز ابواليزيد عبداللطيف زمزم عن تجاره االت زراعيه ، بجهة 151115

عن  151111برلم  21211212، ليد فى  41111.111سماح عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 تجاره ادوات كهربائيه ومفروشات ، بجهة : كفر الصارم المبلى بملن السيد شديد السيد سالم

عن تجاره حبوب  151125برلم  21211211، ليد فى  5111.111 دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء دمحم -  22

 وعالفه ، بجهة : شارع الخطيب كفر الزيات بملن احمد صالح عبدالغفار على ابو احمد

عن بماله ، بجهة :  151126برلم  21211211، ليد فى  11111.111وردة رجب شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش السيد عبدالحافظ اخر الحلو بملن على حسن على جمعه 25طنطا عمار رلم 

عن ورشه نجاره  151224برلم  21211212، ليد فى  5111.111دمحم الدسولى دمحم مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

  الدسولى مصطفى مرجانميكانيكيه وموبيليات ، بجهة : محله منوف بمن/ الدسولى دمحم

عن مكتب  151222برلم  21211212، ليد فى  31111.111دمحم محمود دمحم هدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 البحر عماره النساجون الشرليون بملن/عبدالفتاح احمد مصطفى عاشور-استشارات وخدمات تعليميه ، بجهة : طنطا 

 151316برلم  21211212، ليد فى  51111.111لبرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد صالح عباس احمد ا -  26

 عن تاجير فساتين ، بجهة : زفتى الموافى من شارع الجمهوريه بملن/ احمد سمير جالل محمود

عم عن مط 151311برلم  21211212، ليد فى  11111.111حسام سعد ابوالفتوح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 اسمان ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/ سامح عبدالعزيز االزهرى

عن بيع  151321برلم  21211212، ليد فى  51111.111دمحم جمال مصطفى المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 موبايالت ومستلزماته ، بجهة : محله مرحوم بملن/ مؤمن جمال مصطفى المعداوى

عن مكتبه ،  151341برلم  21211221، ليد فى  11111.111صر ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نصر النبوى ن -  22

 بجهة : شونى بملن جالل دمحم نصار

عن  151361برلم  21211223، ليد فى  51111.111صفاء صالح الصافى فهمى واصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن/ حسن السيد حسن حنورهتجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : ابيج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ، بجهة :  151321برلم  21211225، ليد فى  1111.111جيهان سعيد دمحم سنبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 صناديد بملن عبدالحميد عبدالممصود بسيونى فوده

عن بمالة  151322برلم  21211225، ليد فى  11111.111اسالم السيد دمحم خميس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 وتموين ، بجهة : فيشا سليم بملن السيد دمحم خميس العربى

عن  151411برلم  21211225، ليد فى  11111.111امانى صابر ابوالعنين الغايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لحمامىيوليو بملن / حسين حسين ا 23تجاره منظفات وخردوات ، بجهة : بسيون شارع 

عن  151411برلم  21211226، ليد فى  111111.111سلمى ابراهيم سعد ابوعجيله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مزرعة مواشى حالبة لالنتاج االلبان ، بجهة : اكوة الحص بملن دمحم عبدالمجيد عبدالعليم المالب

عن  151111برلم  21211212، ليد فى  25111.111،   عصام السعيد السعدى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  115

 مكطتب تصدير حاصالت زراعيه ، بجهة : طنطا شارع شولى من احمد درويش بملن/ يوسف دمحم احمد

عن مزرعه  151112برلم  21211212، ليد فى  51111.111بسيونى دمحم السيد رامون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 : صالحجر بملن/ الطال ) بسيونى دمحم السيد رامون (دواجن بياض ، بجهة 

عن تجاره خرده  151115برلم  21211212، ليد فى  51111.111حسين فتحى سعد الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ، بجهة : كفر مشله بملن الحسينى شعبان دمحم البنا

عن  151111برلم  21211213، ليد فى  151111.111،   سارة نجيب المليجى شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  111

 مزرعه مواشى ، بجهة : البدنجانية بملن نجيب المليجى منصور شوشه

عن مكتب  151115برلم  21211213، ليد فى  21111.111السيد محمود دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مود دمحم عبدالجوادنظافه ، بجهة : محله مرحوم بملن/ دمحم مح

عن استثمار  151111برلم  21211213، ليد فى  51111.111ايه السيد دمحم السعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع الماضى بجوار عبدالتاح مرزوق ملن/عبدالحليم عبدالرحيم احمد الغمرينى 3عمارى ومماوالت ، بجهة : طنطا 

برلم  21211214، ليد فى  12111.111محمود مصطفى عبدالوهاب السيد على بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 داير الناحيه بملن وليد السيد احمد حسين -عن تجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : شبراملس  151123

 145411برلم  21211215، ليد فى  511111.111  عماد حمدى عبدالجواد عماره الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  112

 ، بجهة : كفر كال الباب ملن/ حمدى عبدالجواد عماره الديب 6من المجموعه  36والفمره  12عن االستيراد ماعدا المجموعه 

 145411برلم  21211215، ليد فى  511111.111عماد حمدى عبدالجواد عماره الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

، بجهة : له محل رئيسى اخر بالعنوان كفركال الباب ملن/عماد  6من المجموعه  36والفمره  12عن االستيراد ماعدا المجموعه 

 145411وتابع لرلم  2111/1/1حمدى عبدالجواد عماره الديب الستغالله توريد وشحن بالسيارات افتتح 

عن  151131برلم  21211215، ليد فى  511111.111رأس ماله ،  حسام عالء عبدالحليم الطوخى  ، تاجر فرد ،  -  114

الخان سوق ناصر الدور الرابع بملن/عالء -والتصدير ، بجهة : طنطا  6من المجموعه  36والفمره  12االستيراد ماعدا المجموعه 

 عبدالحليم دمحم الطوخى

عن تجاره  151151برلم  21211216، ليد فى  11111.111ناهد عبدربه عبده دمحم طباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 كوبرى العشره بملن/دمحم محيى عبده دمحم طباره-مواد بناء ، بجهة : زفتى 

 151151برلم  21211216، ليد فى  51111.111دمحم فكرى العشماوى سيد احمد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

شارع سيد احمد الهبل من شارع ابوالحسايب بملن بكير فياض  5لكهربائيه ، بجهة : زفتى عن مخزن لتجاره الكابالت واالدوات ا

 سالم

عن  151162برلم  21211216، ليد فى  31111.111فوزى حسينى يوسف الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ورشه نجاره ، بجهة : كتامه بملن/ حسينى يوسف الكومى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  151212برلم  21211211، ليد فى  12111.111راهيم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم دمحم اب -  111

 مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا شارع سعد الدين عماره سينما اوبرا بملن/ دمحم ابراهيم رمضان

عن مطعم فول  151211 برلم 21211211، ليد فى  5111.111على فؤاد على الكفورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 وطعميه ، بجهة : محله مرحوم ملن فؤاد على دمحم الكفورى

عن منى  151215برلم  21211211، ليد فى  11111.111رنا دمحم عبدالحميد عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ضان على صمرماركت وكافيه ، بجهة : طنطا الطريك السريع زمام لحافه بجوار عطوان بملن/ داليا رم

عن تجاره  151322برلم  21211212، ليد فى  5111.111لمياء عبدالعال حسين ابوسمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مالبس جاهزه ، بجهة : كفرالمصار بملن/ اسماعيل حسين عبدالعال ابوسمره

عن مصنع  151332برلم  21211212يد فى ، ل 12111.111بركات حسين دمحم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بويات ، بجهة : الفرستك طريك بسيون كفر الزيات بملن/حسن سعيد بركات

عن  151366برلم  21211223، ليد فى  111111.111رانيا حامد احمد حامد السواح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بملن/ رجب سعد محمود شرف الدين مزرعه لتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : عزبه شرف الدين

عن  151341برلم  21211221، ليد فى  12111.111حمدى دمحم فتح هللا سالم السمين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مخبز نصف الى ، بجهة : مشال ملن/دمحم دمحم فتح هللا سالم السمين

عن تجاره  151312برلم  21211224، ليد فى  25111.111،  دمحم رضا دمحم البيومى شمخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  125

 سماعات ولوازم تون تون ، بجهة : كفر سالم النحال بملن سامى عبدالسميع ابراهيم حجر

عن  151313برلم  21211224، ليد فى  55111.111شيماء السيد مدبولى السيد زيدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مفروشات ، بجهة : شبرا اليمن بملن/ ماجد دمحم فتحى عبدالستار شرارهمصنع مالبس جاهزه و

عن مزرعه  151313برلم  21211224، ليد فى  111111.111احمد ابراهيم احمد شمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن/ على ابراهيم احمد شمله

عن فراشه ، بجهة :  151311برلم  21211224، ليد فى  11111.111حديدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فراشه ال -  121

 نهطاى بملن/ عبدالحميد سعد لبده

عن مماوالت  151421برلم  21211226، ليد فى  111111.111يحى فتحى دمحم سعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

سكة طنطا  -ش احمد زهران  23عمار رلم  -بيوتر ومشتمالته وتوريد العماله ، بجهة : زفتى وتوريدات عامه ماعدا توريد الكم

 بملن دمحم على يوسف السيد كشن

عن  151113برلم  21211212، ليد فى  111111.111محمود فتحى عبدالواحد غالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 فتحى عبدالواحد غالب مزرعه مواشى ، بجهة : مشله بملن/ عبدالواحد

عن بماله ،  151122برلم  21211213، ليد فى  11111.111فؤاد السيد فؤاد دمحم كشاشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شارع دمحم عوبر من شارع البحر بملن/رضا حسين دمحم عاشور 2بجهة : زفتى 

عن تجاره  151125برلم  21211213، ليد فى  5111.111،  عاصم سعيد شبل بكير الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  132

 ش تون عنخ امون تماطع ابراهيم حسين بملن السيد ابراهيم على امام 14مواد تموينيه وغذائيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن مطعم  151145برلم  21211215، ليد فى  1111.111خالد سمير عبدالعزيز دمحم نجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش عمر بن عبدالعزيز اعال شيكوال بملن دمحم وخالد وايمان محمود معوض جامع -وممهى بدون شيشه ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  151211برلم  21211211، ليد فى  51111.111حسين سعد حسن دمحم لمبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 يوليو امام شركه الكهرباء بملن/ حسن السيد حسن دمحم لمبر 23ن وتوزيع المواد الغذائيه ، بجهة : بسيو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجهيز وتحضير  151211برلم  21211211، ليد فى  11111.111بثينه دمحم امين اغا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

عماد ملن حمدى فتحى الدور االرضى ش صبرى عبدالكريم خلف نايف  -وتعبئه وتغليف ونمل وجبات مدرسيه ، بجهة : طنطا 

 حامد احمد

عن  151211برلم  21211212، ليد فى  511111.111سالمه على دمحم محمود فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

، بجهة : سنباط بملن  6من المجموعه  36والفمرة  12استيراد لطع غيار السيارات واالت زراعيه وجرارات فيما عدا المجموعه 

 لى دمحم فودهعبدالعزيز ع

عن مصنع بويات  151231برلم  21211212، ليد فى  25111.111دمحم رمضان دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ، بجهة : الفرستك بملن دمحم على الديهى

عن تجاره  151253برلم  21211213، ليد فى  12111.111محمود دمحم ابراهيم الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لطع غيار سيارات ، بجهة : زفتى شارع الجيش المبلى بملن/ هانم على على

عن مكتب  151222برلم  21211211، ليد فى  51111.111رضا دمحم ابواليزيد ابوعيش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ة : صناديد بملن/ احمد وحيد عبدالغفار شحاتهتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريد العماله بالخارج ، بجه

عن تسويك  151216برلم  21211211، ليد فى  11111.111مصطفى خيرى فرج دوسو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

حاره عبد الجواد من ش كفر عصام بملن حسن عبدالحليم  21عمارى )شراء وبيع وبناء وتاجير عمارات ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 مطر السيد

عن  151211برلم  21211211، ليد فى  11111.111ز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ريهام االمير عماد عوض عزي -  141

 منشار خشب ، بجهة : كفر سليمان عوض بملن نضيف سيدهم نضيف ابراهيم داود

عن  151311برلم  21211211، ليد فى  11111.111احمد احمد دمحم محمود رشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 شارع النحاس بملن السيد دمحم احمد الباشا 21سيارات ، بجهة : طنطا تجاره لطع غيار 

عن مكتب رحالت   151315برلم  21211212، ليد فى  1111.111دمحم دمحمى دمحم البليطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 )داخليه( ، بجهة : كفر المنصوره بملن/دمحم ابراهيم بركات مصطفى

عن بماله جمله  151323برلم  21211212، ليد فى  11111.111 االحول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمال دمحم -  144

 ولطاعى ، بجهة : المضابه بملن/ رجاء ابوالفضل البس

عن  151365برلم  21211223، ليد فى  511.111صالح دمحم ابواليزيد محمود بيومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ، بجهة : طنطا شارع عاصم الدخاخنيه بملن الطالباسمان مملحه 

عن  151312برلم  21211224، ليد فى  11111.111ابراهيم رمضان دمحم احمد المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ورشه حداده كريتال ، بجهة : زفتى شارع الصوامع بملن/راويه محيى الدين عبدالحميد مرعى

عن  151162برلم  21211212، ليد فى  51111.111ق احمد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح متولى رز -  141

 ش الغزالى ملن امال دمحم السيد فضل هللا4تجاره كاوتش وبطاريات سيارات ، بجهة : زفتى 

عن  151112لم بر 21211212، ليد فى  11111.111بدر الدين دمحم مصطفى جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 تجارة مالبس جاهزه ، بجهة : منيه المباشرين بملن احالم شهاب الدين ابو يوسف

عن تجاره  151134برلم  21211215، ليد فى  5111.111يوسف السيد عبدالعال يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 منظفات ، بجهة : كوم النجار بملن رجب دمحم عيد الفمى

عن تجاره  151131برلم  21211215، ليد فى  3111.111 عبدالحليم دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن دمحم -  151

 ادوات منزليه ، بجهة : الجعفريه بملن بملن سهام السيد دمحم سعد

عن تعبئه  151166برلم  21211216، ليد فى  11111.111محمود دمحم محمود البنهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 شارع الهمشرى بملن/ باتعه دمحم محمود عطا 1وتغليف مواد غذائيه ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطعم  151111برلم  21211212، ليد فى  11111.111فيصل ابراهيم سليمان عفيفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ن فيصل ابراهيم سليمانسندوتشات ، بجهة : طنطا شارع مصطفى كامل تماطع العروبه بملن/ نورا

عن كوافير  151111برلم  21211212، ليد فى  11111.111حامد الكومى دمحم التمنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 حريمى ، بجهة : طنطا برج نيو اليف شارع الجيش الدور السادس امام السنترال بملن/دمحم دمحم دمحم دمحم ناصف

عن  151241برلم  21211213، ليد فى  51111.111لحميد حسام الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منال دمحم دمحم عبدا -  154

 ش الرفاعى مع  نور الدين ملن حنان جابر فتحى دمحم -معرض موبليات ، بجهة : طنطا 

 151241برلم  21211213، ليد فى  1111.111مكتب العتر العمال المساحه ومماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عن مكتب اعمال المساحه والمماوالت ، بجهة : تطاى بملن/ ابوالعزم احمد ابوالعزم العتر

عن  151212برلم  21211211، ليد فى  21111.111دمحم مدبولى عبدالصمد النوسانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لمنعم محروس جاب هللامكتب مماوالت حكوميه ، بجهة : فيشا سليم بملن امانى عبدا

عن  151221برلم  21211211، ليد فى  11111.111حماده عطيه عبدالفتاح رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 صالون حالله ، بجهة : نجريج بملن فاطمه كمال عطيه كمال ابوعامر

عن تجاره  151225برلم  21211211، ليد فى  5111.111عبدالفتاح دمحم السيد ابو حشيبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 عسل نحل ، بجهة : حصة شبشير بملن السيد عبدالفتاح دمحم ابو حشيبه

 151316برلم  21211211، ليد فى  111111.111مدحت عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لن/غاده عبدالفتاح احمد زيانعن مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : كفر شاهين بم

عن تجاره البان  151325برلم  21211212، ليد فى  12111.111رجاء ابراهيم دمحم عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ملن السيد صبحى المرسى بدر -االنبوطين  -وتصنيعها ، بجهة : عزبه فوزى 

عن بيع  151345برلم  21211221، ليد فى  5111.111له ،  مصطفى دمحم مصطفى لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ما -  161

 هدايا واكسسوار حريمى ، بجهة : كفر الشيخ سليم بملن دمحم زين العابدين طه العجوانى

عن  151411برلم  21211226، ليد فى  111111.111دمحم عبدالجواد دمحم دمحم الغايش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

شارع السوق بملن/  5وميه وتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريد العماله بالخارج ، بجهة : عمار رلم مكتب مماوالت عم

 ناصر طه مصطفى درويش / المضابه

عن مركز  151414برلم  21211226، ليد فى  11111.111ابراهيم صبحى عبدهللا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ات ، بجهة : طنطا الطريك السريع بجوار بنزينه التعاون بملن/ سعد دمحم سعد عالمصيانه اطارات سيار

عن بماله  151431برلم  21211221، ليد فى  11111.111دمحم فوزى محمود الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 تموينيه ، بجهة : اخناواى بملن سميه حسين عبده عبدهللا

عن مصنع  126112برلم  21211221، ليد فى  11111.111لكربيجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام دمحم على ا -  165

 محله مرحوم بملن/دمحم على الكربيجى-فرنشات ستائر ، بجهة : الجوهريه 

عن مصنع  126112برلم  21211221، ليد فى  11111.111حسام دمحم على الكربيجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

من  36والفمره  12ات ستائر ، بجهة : محله مرحوم بملن/رشدى السيد ابوهندى الستغالله استيراد فيماعدا المحموعه فرنش

 126112وتابع لرلم  2111/2/5وافتتح  6المجموعه 

اره عن تج 151241برلم  21211221، ليد فى  21111.111ابتهال حسن البنا هاشم غباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا مروان بن الحكم بملن/وفاء عبدالوهاب على عطيه

عن تجاره  151241برلم  21211221، ليد فى  21111.111ابتهال حسن البنا هاشم غباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 2112/1/1يد ونشاطه تجاره مواد غذائيه افتتح مالبس جاهزه ، بجهة : كفر الزيات شارع عمرو الميعى بملن/خالد شعبان مختار ع

 151241وتابع لرلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  151111برلم  21211212، ليد فى  11111.111دمحم العزب كامل النجيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجهة : سنباط بملن دمحم عبدالدايم احمد الجوهرى

 151111برلم  21211213، ليد فى  251111.111اكرامى زياده عبدالسالم دمحم بهيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : شبراتنا بملن/ زياده عبدالسالم دمحم بهيدى

برلم  21211213د فى ، لي 511111.111كريم طلعت كمال الدين عبدالجواد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

وتصدير مالبس جاهزه ، بجهة : كفر كال الباب  6من المجموعة  36والفمرة  12عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعة  151111

 بملن بشرى عبدالستار ابراهيم لاسم

 151115برلم  21211213، ليد فى  111111.111سامح زين العابدين احمد على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عن مزرعه مواشى ، بجهة : شارع شمس الدين البدرى بملن/ سهير فكرى سليمان البديوى السنطه البلد

عن مخبز  151143برلم  21211215، ليد فى  5111.111عالء نبيل دمحم احمد منجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 زى سليمان مدكورومنتجاته ، بجهة : اكوه الحصه بملن سعيد دمحم فو

عن مكتب  151142برلم  21211216، ليد فى  11111.111دمحم مصطفى ابراهيم سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 توريدات عموميه ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : ابيار ملن/مصطفى ابراهيم احمد سرور

عن  151113برلم  21211212، ليد فى  511111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عمر  -  115

والتصدير فى حدود الموانين والمنظمه لذلن ، بجهة : بنوفر ملن/دمحم  6من المجموعه  36والفمره  12استيراد ماعدا المجموعه 

 عبدالعزيز دمحم عمر

عن تجاره  151211برلم  21211211، ليد فى  31111.111ه ،  سحر عبدالحميد دمحم عطيه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  116

 بملن/ مروه دمحم عبدالتواب دمحم 2شارع الجالء مولف الجالء عماره  1مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تجاره  151215برلم  21211212، ليد فى  111111.111فايز فريد دمحم سليمان عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع السندوبى كفر الزيات بملن/منى دمحم على الحبال 2بجهة : كفر الزيات  حبوب ،

عن محمصه ،  151222برلم  21211212، ليد فى  11111.111ياسر السيد عطيه نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : طنطا شارع توت عنخ امون بملن/حسنات السيد عطيه نافع

عن مكتب رحالت  151231برلم  21211212، ليد فى  5111.111طب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد دمحم سعيد ل -  112

 داخليه ، بجهة : شوبر بملن دمحم على شحاته محمود صمر

عن  151252برلم  21211213، ليد فى  11111.111انطونيوس نصر سعد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الفالوجا من سعيد بملن/كاميليا عمر يوسف الشاذلىشارع  1كوفى شوب ، بجهة : 

عن  151211برلم  21211211، ليد فى  511111.111المنشاوى لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

، بجهة : محله والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن  6من المجموعه  36والفمره  12االستيراد فيما عدا المجموعه 

 منوف بملن احمد شعبان حسين

عن مكتب  151314برلم  21211211، ليد فى  111111.111دمحم سعيد عاشور الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 برج مكه سكه شوبر بملن/اشرف دمحم ابراهيم رمضان -هندسى ومماوالت ، بجهة : طنطا 

 151356برلم  21211223، ليد فى  111111.111سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عبدالغنى عبدالحى دمحم  -  113

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شبرابيل بملن احمد عبدالنبى عبدالعزيز داود

عن مكتب  112521برلم  21211221، ليد فى  12111.111احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ت نمل مواد بتروليه ، بجهة : حوض الشجره زمام الدلجمون مركزكفر الزيات ملن الطالب ) احمد ابو المحاسن احمد يحى (مماوال

عن مكتب  112521برلم  21211221، ليد فى  12111.111احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لنصاريه بملن امال عادل دمحم عشرىمماوالت نمل مواد بتروليه ، بجهة : كفر ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  112521برلم  21211221، ليد فى  12111.111احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مماوالت نمل مواد بتروليه ، بجهة : حوض الشجره زمام الدلجمون مركزكفر الزيات ملن الطالب ) احمد ابو المحاسن احمد يحى (

عن مكتب  112521برلم  21211221، ليد فى  12111.111احمد ابوالمحاسن احمد يحيى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مماوالت نمل مواد بتروليه ، بجهة : كفر النصاريه بملن امال عادل دمحم عشرى

عن  151364برلم  21211223ى ، ليد ف 51111.111احمد مصطفى للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مماوالت عامه ، بجهة : سنباط بملن/ مصطفى العشماوى حامد العشماوى

عن  151316برلم  21211224، ليد فى  5111.111كمال يحى كمال عبدهللا عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 دهللا عبدالحافظتوريد وتركيبات كهربائيه ، بجهة : كفر نواى بملن/ يحيى كمال عب

عن بيع  151411برلم  21211225، ليد فى  51111.111ندا ابوالخير محفوظ الروينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اجهزه كهربائيه ، بجهة : المرشيه بجوار محطه لطار المرشيه بملن/ عبدالستار دمحم رشاد عبدالستار

عن تجاره  151424برلم  21211226، ليد فى  12111.111ر فرد ، رأس ماله ،  امال ابواليزيد دمحم ابوخشبه  ، تاج -  121

 اللحوم والجزاره ، بجهة : الحمرا برما بملن/ صالح السعيد عبداللطيف ابوحشيش

عن  151422برلم  21211221، ليد فى  511111.111وليد فرج هللا دمحم سمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ش الجالء بملن محمود  25 -و تجارة اعالف بالجملة ، بجهة : طنطا  12والمجموعة  6من مجموعة  36يما عدا الفمرة استيراد ف

 عطيه المصرى

عن  151412برلم  21211226، ليد فى  21111.111مصطفى السعيد السيد عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 سعيد السيد عطاهللامصنع زبيب ، بجهة : شنراق بملن سامى ال

عن  151435برلم  21211221، ليد فى  111111.111دمحم جمال المدرى السيد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مزرعه مواشى حالبه النتاج االلبان ، بجهة : الجعفريه بملن/دمحم جمال المدرى السيد مسعود

عن عصاره  151115برلم  21211212، ليد فى  25111.111رأس ماله ،  حامد عبدهللا حامد الحزاب  ، تاجر فرد ،  -  125

 لصب ، بجهة : بالى بملن/ الطالب ) حامد عبدهللا حامد الحزاب(

عن  151123برلم  21211212، ليد فى  111111.111عزالدين دمحم رفعت دمحم عش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 فتى شارع عصمت حماده بملن/ ماجد احمد فريدتجاره الزيوت والشحومات ، بجهة : ز

عن تجاره  151112برلم  21211213، ليد فى  21111.111دمحم منصور على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الطريك السريع بملن عادل دمحم شبل عبدالعال -مفروشات ، بجهة : كفر الزيات 

عن  151112برلم  21211213، ليد فى  51111.111دمحم رضا فتحى توفيك رباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مزرعه مواشى ، بجهة : زفتى صنيه سكه طنطا اول الكوبرى الجديد بملن/ رضا فتحى توفيك رباح

عن تصنيع  145316برلم  21211214ليد فى ،  51111.111فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 البطاريات وتدويرها ، بجهة : نتشاه الكردى بملن/ زينب احمد دمحم عبدهللا

عن تصنيع  145316برلم  21211214، ليد فى  51111.111فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ملن/ زينب احمد دمحم عبدهللا عن نشاط تجاره الحدايد والبوياتالبطاريات وتدويرها ، بجهة : منشاه الكردى ب

عن تجاره  151132برلم  21211215، ليد فى  25111.111عالء دمحم دمحم ابراهيم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لطع غيار سيارات ، بجهة : دلبشان بملن دمحم دمحم ابراهيم سالم

عن  151141برلم  21211215، ليد فى  111111.111يم زيان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بهاء السباعى عبدالحك -  212

 مزرعه مواشى ، بجهة : كفر الديب بملن/فوليه عبدالعظيم سند زيان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151164برلم  21211216، ليد فى  111111.111عفاف عطيه عبدالمادر جبر هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ، بجهة : حصه اكوه بملن/ رضا دمحم عبدالمادر جبر ابوهاشم مزرعه مواشى

عن مخبوزات  151115برلم  21211212، ليد فى  25111.111دمحم ابراهيم احمد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ، بجهة : سبرباى بملن/ مرفت عبدالرحيم السيد شرف

عن  151214برلم  21211211، ليد فى  11111.111رد ، رأس ماله ،  ياسر ابراهيم عبدالغفار البحيرى  ، تاجر ف -  215

 شارع المعاهده مع الفاتح بملن/طارق السعيد دمحم عياد 6تجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : طنطا 

عن  151221برلم  21211212، ليد فى  5111.111سعيد صالح سعيد صالح الزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 فول وطعميه ، بجهة : طنطا شارع السيد دمحم عبدالرحيم سيجر بملن/ صالح سعيد صالح الزاوىمطعم 

 151322برلم  21211212، ليد فى  5111.111محمود على محمود احمد سليمان المغينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ن/ سعاد عزب ابراهيم وورثه امين العوانىعن تجاره زيوت سيارات ، بجهة : طنطا شارع احمد مراد من المعاهده مل

عن  151346برلم  21211221، ليد فى  511.111عاطف سليمان نصرهللا ابوسليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش االمام دمحم عبده مع شارع سعد الدين بملن ابانوب عاطف سليمان 11 -تجارة اكسسوار حريمى ، بجهة : طنطا 

عن  151324برلم  21211225، ليد فى  111111.111جاهد عز العرب المليجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد م -  212

 مزرعه لتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : منشاه سليمان بملن مجاهد عز العرب عبدهللا المليجى

عن  144215برلم  21211226فى ، ليد  251111.111عبدالعظيم عادل اسماعيل داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

شارع كامل حسن مساكن البترول بملن/ همت دمحم دمحم محمود  11مزرعه بيع وتسمين وحالبه مواشى ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 داود ونشاطه االستيراد والتصدير واالدويه البيطريه واضافات االعالف وتجاره االخشاب ومستلزمات مواد البناء

عن  144215برلم  21211226، ليد فى  251111.111عادل اسماعيل داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعظيم  -  211

 مزرعه بيع وتسمين وحالبه مواشى ، بجهة : بملن/ دمحم عبدهللا عبدهللا داود / شبراملس

عن تفصيل  151421برلم  21211226، ليد فى  15111.111احمد زكى دمحم الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش الناعم تماطع ش علم الدين من الحكمة بملن فاطمة حسن احمد عبدالرحمن 11 -ستائر ، بجهة : طنطا 

 151111برلم  21211212، ليد فى  511111.111هانى لطفى عبدالمنعم عوض عمرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 23وتصدير حاصالت زراعيه ومواد غذائيه ، بجهة : زفتى  6من المجموعه  36والفمره  12عن االستيراد فيما عدا المجموعه 

 خلف السكه الحديد بملن/ لطفى عبدالمنعم عوض عمرب

 151111برلم  21211212، ليد فى  51111.111ايمان صبرى عبدالحميد ابراهيم بلكيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ش بملن/ السيد ابراهيم سالمهعن مزرعه مواشى ، بجهة : دمنهور الوح

عن استثمار  151114برلم  21211213، ليد فى  11111.111خالد عثمان محمود خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عمارى ، بجهة : طنطا شارع االشرف بملن/ احمد مصطفى عبداللطيف الصواف

 141511برلم  21211214، ليد فى  511111.111اله ،  احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده  ، تاجر فرد ، رأس م -  216

-امام محطه المطار  43عن تجاره العمارات والتشطيبات والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر وتوريد العماله ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 ببرج المعز بملن خالد دمحم احمد البربرى

 141511برلم  21211214، ليد فى  511111.111رأس ماله ،  احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده  ، تاجر فرد ،  -  211

عن تجاره العمارات والتشطيبات والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر وتوريد العماله ، بجهة : جسر النيل كفور بلشاى بملن دمحم احمد 

 مرسى عيد ونشاطه مزرعه مواشى

عن ورشه  151133برلم  21211215، ليد فى  11111.111،  رمضان عبدالحليم دمحم الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  211

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : دفره بملن عايده عوض عبدالغنى العرالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151114برلم  21211212، ليد فى  11111.111امل عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 : ميت حبيش البحريه بملن/ ابراهيم على دمحم ابراهيمعن مكتب رحالت ) داخليه ( ، بجهة 

عن عصاره  151122برلم  21211211، ليد فى  511.111سماح عبدالفتاح دمحم دمحم عجوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لصب وفواكه ، بجهة : لرانشو بملن سعيد لطب لطب دمحم عبدالرازق

عن  151232برلم  21211212، ليد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    همام دمحم حماد عبدالحميد يوسف -  221

 تجاره مالبس جاهزه وادوات تجميل ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/ الحسينى عبدالفتاح السيد

مكتب عن  151252برلم  21211213، ليد فى  51111.111مكتب الفخرانى للتوريدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 توريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر ، بجهة : الفرستك بملن/ عالء دمحم عباس الفخرانى

عن تجاره  151213برلم  21211216، ليد فى  12111.111دمحم سعيد دمحم على عطاهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

  سعد عبدالرحمنش سعيد مع المتوكل بملن دمحم61عمار رلم  -مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن  151212برلم  21211216، ليد فى  12111.111هيثم دمحم حامد رزق ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش االزهر لحافه بملن السيده عبدالفتاح فرج سالمه -مماوالت واستثمار عمارى ، بجهة : طنطا

عن  151311برلم  21211211، ليد فى  11111.111ه ،  احمد موسى عبدالرحمن سمره  ، تاجر فرد ، رأس مال -  225

 مكتب تسويك مواد كيمائيه ، بجهة : السمالويه بملن/ ابراهيم موسى عبدالرحمن سمره

عن  151335برلم  21211221، ليد فى  111111.111محمود احمد الصاوى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 كفر الزيات بملن عطيات السيد دمحم ابوالعال -جهة : منشاه الكردى مزرعه لتربيه وتجارة المواشى ، ب

برلم  21211221، ليد فى  211111.111طارق عالء سمير عبدالموجود الوندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 عن مزرعة لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : سنبوالكبرى ملن عالء سمير عبدالموجود الوندى 151351

 151341برلم  21211221، ليد فى  51111.111محمود عبدالعزيز عبدالرؤف ابوعجاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 عن تجاره اللحوم والجزاره ، بجهة : ابيج بملن/ عبدالعزيز عبدالرؤف ابوعجاجه

برلم  21211224، ليد فى  25111.111سلوى ابراهيم مصطفى دمحم حماد عصره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 عن تجاره ادوات منزليه مستعمله ، بجهة : كفور بلشاى بملن محمود احمد ابراهيم عموش 151311

عن تجاره  151416برلم  21211226، ليد فى  11111.111اسماء السعيد حسن دمحم خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ملن/ الدمحمى اسماعيل الجارحىشارع البورصه ب 11احذيه ، بجهة : طنطا 

عن تجاره  151113برلم  21211212، ليد فى  5111.111احمد راضى رمضان راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مالبس جاهزه ، بجهة : ابيج ملن عبدالفتاح حامد ابوالعينين

عن تجاره  151112برلم  21211212ليد فى ،  21111.111هويدا كمال ابراهيم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مالبس جاهزه ، بجهة : كفرالزيات شارع االمين بملن/ سالم دمحم المصير

عن  151122برلم  21211212، ليد فى  511111.111عاشور لالستيراد والتصدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين ، بجهة : منشاه جنزور بملن/  6عه من المجمو 36والفمره  12االستيراد فيما عدا المجموعه 

 فتحى فتحى دمحم عاشور

عن  151136برلم  21211215، ليد فى  25111.111عبدالحميد عبدالمعبود حسونه شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ء برج التوفيك بملن عبدالخالك عبدالمعبود شلبىش الجال 6 -تجارة وتوزيع وتعبئه المواد الغذائيه ، بجهة : طنطا

عن تجاره مالبس  151141برلم  21211215، ليد فى  1111.111دمحم مسعد جابر مزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 ش الجالء بملن اشرف السيد محمود سراج الدين -جاهزه ، بجهة : السنطة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  151111برلم  21211212، ليد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  عبدالنبى ابراهيم راشد عرفه  ، تا -  236

 تاجير وتوريد السيارات ، بجهة : شبراطو _ شارع المولف خلف المدرسه االعدادى بملن ابراهيم راشد عرفه المصراوى

عن لطع  151121برلم  21211211، ليد فى  51111.111احمد جمال احمد دمحم هديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 يوليو ملن/ جمال احمد دمحم هديب 23غيار سيارات ومواتير السيارات ، بجهة : بسيون شارع 

عن مطعم فول  151216برلم  21211211، ليد فى  5111.111اسالم شعبان جمال حدوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 شريفوطعميه ، بجهة : محله مرحوم بملن شلبى هاشم ال

عن تجارة  151214برلم  21211212، ليد فى  211111.111مجدى عيد عطيه جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 يوليو من الحكمة بملن نادى عيد عطيه 23ش  21عمار رلم  -مالبس جاهزه ، بجهة : طنطا 

عن  151236برلم  21211212، ليد فى  311111.111فايزه احمد عبدالسالم الجربان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 مزرعه مواشى ، بجهة : حصه شبشير بملن/السيد دمحم السيد المسيرى

عن تجارة  151211برلم  21211216، ليد فى  21111.111ابواليزيد دمحم على ابوعكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 كراحذيه ، بجهة : برما بملن شريف عبدالسالم دمحم ش

عن محل  151211برلم  21211216، ليد فى  21111.111سمير دمحم مصطفى الشناط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 حلوانى ، بجهة : برما بملن ابراهيم دمحم مصطفى الشناط

ن بماله ، ع 151224برلم  21211211، ليد فى  12111.111دمحم مصطفى دمحم على عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 كفر عصام بملن سلوى عبدالرحمن دمحم سالم-ش الشربينى مع نور الدين  21بجهة : طنطا 

عن مكتب  151221برلم  21211211، ليد فى  511111.111احسان احمد حسن الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

هزه طبيه ومستلزمات طبيه للحكومه والهيئات والموات وتوريد اج 6من المجموعه  36والفمره  12استيراد فيما عدا المجموعه 

 ش دمحم فريد مع حسن رضوان بملن ايمن على عيسى الديب21المسلحه ولطاع االعمال ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن  151315برلم  21211211، ليد فى  111111.111محمود الحسينى محمود العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 الستين ، بجهة : نفيا بملن/دمحم عبدهللا عبدالحليم المليوبىمصنع ب

عن تجارة  151334برلم  21211221، ليد فى  21111.111عبدالمنعم دمحم رجب حميده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 ش سيدى دمحم عبد الرحيم سيجر بملن ناديه عبدهللا عبدالرجال 22 -احذيه ، بجهة : طنطا 

عن ورشه  151344برلم  21211221، ليد فى  5111.111ماء الحسينى على عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شي -  241

 نجاره ميكانيكيه ، بجهة : ميت حبيش المبليه بملن/ السيد على احمد عطيه

مزرعه  عن 151361برلم  21211223، ليد فى  111111.111دمحم حسن نصر نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : عزبه المنشاوى المبليه بملن/حسن نصر نصار

عن تجاره  151312برلم  21211224، ليد فى  111111.111الممارى لتجاره االخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ابيار بملن/على دمحم دمحم المماوى-االخشاب ، بجهة : سيدى مسعود 

عن  151314برلم  21211224، ليد فى  151111.111م الدسولى ابراهيم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هان -  251

 مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : السنطه البلد بملن/رمضان ابوالعنين دمحم ابوالعنينم بركات

عن لاعه  151422برلم  21211226يد فى ، ل 12111.111مصطفى رمضان على الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 افراح فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : منشاه جنزور بملن/ رمضان على سليمان الغنام

عن تجارة زجاج  151431برلم  21211221، ليد فى  11111.111غالب لتجاره الزجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 بملن مصطفى عبدالمنعم الدراجينى -بجهة : كتامه ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر  151426برلم  21211221، ليد فى  51111.111دمحم عبدالواحد دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ش الحلو مع ش االشرف ملن ناديه حاتم حسنى دمحم حسانين -ماركت ، بجهة : طنطا 

عن تجارة  151124برلم  21211213، ليد فى  5111.111نيمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شيماء عبدالحميد دمحم الغ -  254

 ش المامون بملن سوزان محمود ابراهيم 14لحوم مجمده وشوى ، بجهة : طنطا عمار رلم 

يه عن تنم 151112برلم  21211214، ليد فى  51111.111سمير فؤاد فداوى ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 مهارات الطفل فيما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : فرسيس بملن كمال معروف عبدالعال

عن مماوالت  151124برلم  21211214، ليد فى  511111.111على السيد على حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 عامه ، بجهة : طنطا شارع المعاهده مع احمد مراد بملن/مروه عبدالمحسن الدمنهورى

عن مكتب  151163برلم  21211216، ليد فى  11111.111وسام البير بانوب جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 بيت الممدس بملن مورا يوسف جورج يوسف -تشطيبات ولوازم ديكور ، بجهة : طنطا

عن تجاره  151141برلم  21211215، ليد فى  25111.111سالمه احمد سالمه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 عبدالرازق شراره لطع غيار سيارات ، بجهة : شبرا اليمن بملن/ دمحم احمد

عن تجاره مواد  151121برلم  21211211، ليد فى  5111.111عفاف دمحم احمد الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 كفر ديما بملن احمد دمحم احمد الشال -غذائيه ، بجهة : البحر 

 151211برلم  21211211، ليد فى  111111.111سامى احمد ابراهيم عبدالعال امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 شارع شمس الدين بملن/ مصطفى عبدالرؤف على دمحم جمعه 11عن تجاره لطع غيار سيارات ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن مصنع  151216برلم  21211212، ليد فى  51111.111يحيى احمد خليفه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 : كفر الحاج داود بملن وسام سعيد ابراهيم حميدهمنتجات ورليه ، بجهة 

 151241برلم  21211213، ليد فى  151111.111حماده بدرى عبدالمعتمد على الشيخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 عن مكتبه ، بجهة : كفر المحرولى بملن/عبدالحميد دمحم سعد الماضى

عن تجاره  151251برلم  21211213، ليد فى  12111.111أس ماله ،  مينا لمستلزمات الدش  ، تاجر فرد ، ر -  263

 ش الجيش بملن ابراهيم نصر احمد 23مستلزمات الدش ، بجهة : زفتى عمار رلم 

عن نمل مخلفات  151223برلم  21211211، ليد فى  5111.111طارق وجيه دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 شارع متولى الشعراوى بجوار مدشه المصرى بملن/ عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح السعداوى 11جهة : طنطا مواد بتروليه وكسح ، ب

عن  151213برلم  21211211، ليد فى  25111.111سليمان وهبه محمود صاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 وهبه محمود صاجه مزرعه لتربيه وبيع المواشى ، بجهة : كفر نواى حوض النفيس بملن محمود

عن طباعه  151312برلم  21211211، ليد فى  51111.111خضره السيد على البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 2جلود فيما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والمالبس العسكريه ، بجهة : طنطا 

 / احمد دمحم على ابوجنديهشارع سعيد المنسى سيجر بملن

برلم  21211211، ليد فى  111111.111منال لدرى عبدالمنعم عبدالسالم فياض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 عن تسمين وبيع مواشى والبان ، بجهة : ابيج بملن فوزى لطب اماعيل ليده 151311

عن  151234برلم  21211212، ليد فى  31111.111ه ،  اسماء كمال غريب احمد عليوه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  261

 تجاره مستحضرات تجميل فيما عدا االدويه وشنط ، بجهة : زفتى شارع فلسطين بملن/ جمال محمود الشريف

عن  151262برلم  21211216، ليد فى  11111.111فرحانه حماده منصور حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 خليه( ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/رضا عبدالباسط دمحم رضا خالفمكتب رحالت )دا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صيدليه  142164برلم  21211211، ليد فى  11111.111شنوده حنا سليمان السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ، بجهة : طنطا تماطع شارع سليمان مع دمحم عبده بملن الطالب

عن صيدليه  142164برلم  21211211، ليد فى  11111.111بكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شنوده حنا سليمان الس -  211

يناير االستاد بملن/ عبدالعزيز محمود خالد ونشاطه تجاره وتوزيع االدويه ومستحضرات التجميل  25، بجهة : طنطا شارع 

 والمكمالت الغذائيه والمستحضرات الطبيه والتصنيع لدى الغير

عن  151111برلم  21211212، ليد فى  51111.111ل ذكى عبدالرحيم الشريف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بال -  212

 تجاره احذيه ، بجهة : محله مرحوم بملن زكى عبدالرحيم زكى الشريف

عن  151331برلم  21211221، ليد فى  12111.111نجالء مسعد رمضان احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 عطارة ، بجهة : اشناواى بملن مجدى دمحم ابراهيم بشير

 151331برلم  21211221، ليد فى  25111.111حنان عبدالرافع ابوالعال شهاب الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة : شرشابه بملن/ سعدالدين دمحم دمحم جمال الدين

 151312برلم  21211225، ليد فى  51111.111م ابراهيم شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السيد صبرى ابراهي -  215

 ش الجيش الحى الصناعى بملن صبرى ابراهيم ابراهيم شوشه -عن مكتب مماوالت نمل ) بضائع ( ، بجهة : كفر الزيات 

عن مكتب  151321برلم  21211225د فى ، لي 11111.111فوليه نبيل غطاس عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ش السيد الفمى متفرع من ابن مالن بملن بشرى فؤاد حنا 15-رحالت داخليه ، بجهة : طنطا 

 151416برلم  21211226، ليد فى  21111.111احمد صالح الدين عبدالحميد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ش امرى الميس من بطرس  1عدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتمالته ، بجهة : طنطا عن توكيالت تجاريه وتوريدات عموميه ما

 بملن عبدالرحمن حسن عبدالمعطى

عن  151431برلم  21211221، ليد فى  511111.111دمحم حامد دمحم عبدهللا البارودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

والتصدير فى حدود اللوائح والموانين المنظمه لذلن ، بجهة :  6من المجموعه  36 والفمره 12مكتب االستيراد فيماعدا المجموعه 

 المرشيه بملن/دمحم عبدهللا البارودى

عن  151221برلم  21211211، ليد فى  11111.111فؤاد عبدالجواد دمحم الدمنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

دا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريد العماله بالخارج ، بجهة : بسيون شارع ترعه مكتب نمل بضائع بالسيارات وتوريدات فيما ع

 يوليو بملن/ عبدالعال يوسف ماضى 23السالمونيه من 

عن  151111برلم  21211212، ليد فى  411111.111بحيرى للتوريدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ه وتوريد العماله ، بجهة : كفر الجنيدى بملن/ حمدى عبدالمجيد احمد البربرىتوريدات عامه ماعدا الكمبيوتر ومشتمالت

عن مكتب  151112برلم  21211213، ليد فى  111111.111رامى السيسى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مماوالت ، بجهة : مسجد وصيف بملن/ حبيب عبدالجواد دمحم السيسى

عن  151111برلم  21211213، ليد فى  111111.111ى ابراهيم فايد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مى ابراهيم عل -  212

 مزرعه مواشى ، بجهة : بلكيم بملن عزيزه العزب عمر حموده

عن بيع  151121برلم  21211214، ليد فى  31111.111احمد عبدهللا دمحم الجيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لحافه طريك مصر اسكندريه بملن عماد احمد حمدى ابوالعمايم -سمف المعلمه ، بجهة : طنطا مستلزمات اال

عن مكتب  151151برلم  21211216، ليد فى  1111.111سناء دمحم عبدالحى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 رحالت داخليه ، بجهة : شبراطو ملن/احمد دمحم عبدالمادر عتمان

عن  151161برلم  21211216، ليد فى  11111.111ايمان عبدالعزيز احمد دمحم ابوزيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 عصير لصب ، بجهة : الدلجمون بملن/ عبدالرحمن على عبدالرحمن شعبان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151116برلم  21211212فى  ، ليد 511111.111دمحم عثمان دمحم عثمان دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

والتصدير ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/ صابر احمد دمحم  6من المجموعه  36والفمره  12مكتب استيراد فيما عدا المجموعه 

 مشعل

 عن 151111برلم  21211212، ليد فى  11111.111شرين عبدالمنعم عبدالعظيم ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مصنع حمن بالستين ، بجهة : دفره بملن ريمون نبيل نسيم ساويرس

عن كافتريا ،  151212برلم  21211211، ليد فى  12111.111حسن بدر حسن السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 الطريك السريع سوق الجمله ملن فتحى عبدالرحيم الحاج على -بجهة : طنطا برج المضاء 

عن عطاره ،  151245برلم  21211213، ليد فى  11111.111عطيه احمد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  212

 شارع كفر عنان بملن/عبدالحليم جابر عبدالحليم الفراش-بجهة : زفتى 

عن  151212برلم  21211211، ليد فى  11111.111نجفه عبدالسالم احمد سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 خضروات وفاكهه ، بجهة : طنطا شارع الصفا امام مستفى السالم بملن/ ورثه عبدالحميد احمد ابراهيم

عن توريد  151233برلم  21211212، ليد فى  12111.111كرم السعيد كامل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بدالحميد احمدبدائل ولود ومحرولات ، بجهة : زفتى شارع الجيش بملن/ سيد ع

عن مكتب  151244برلم  21211213، ليد فى  31111.111رجب احمد احمد لنديل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 شارع دمحم حالوه لحافه بملن/ دمحم رفعت دمحم الكتامى 2تسويك تجارى للمالبس الجاهزه ، بجهة : طنطا 

 151246برلم  21211213، ليد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا عبدالحفيظ دمحم بهنسى الخراط  ،  -  223

 عن ورشه لحام ، بجهة : كفر مشله بملن/ عبدالحفيظ دمحم بهنسى الخراط

عن  151266برلم  21211216، ليد فى  5111.111اسماء السيد مختار عامر الجزيرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 انان االليفه ، بجهة : ميت غزال بملن/دمحم السيد دمحم خضرتجهيز وطهى وجبات الحيو

عن لعب اطفال  151216برلم  21211211، ليد فى  11111.111زينب السيد على شعيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ، بجهة : شارع السيد عبداللطيف بملن/السيده عمر الشيخ

عن بماله ،  151211برلم  21211211، ليد فى  5111.111، رأس ماله ،   ماجده صبحى ابوزيد فرحات  ، تاجر فرد -  226

 بجهة : شبرابلوله ملن/جميل عبدالجواد ابراهيم الشافعى

عن  151313برلم  21211211، ليد فى  11111.111احمد دمحم حسن الشافعى العمباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 دمحم حسن الشافعىتجاره اخشاب ، بجهة : كتامه بملن/

عن  151362برلم  21211223، ليد فى  21111.111حسام احمد سالمه دمحم الغمراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 طنطا --ش االشرف مع الحلو ملن رشاد سعد بهنسى   13مكتبه ، بجهة : 

برلم  21211224، ليد فى  11111.111  دمحم سيد احمد عبدالممصود السيد الخطيب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  222

 عن مكتب مماوالت عموميه ، بجهة : طنطا شارع كمال غرابه بملن/ السعيد ابراهيم ابراهيم ابوهالل 151311

عن تجاره  151316برلم  21211224، ليد فى  11111.111نبيل حامد عبدالعال البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 هة : منشاه جنزور بملن/ اسماء عبدالنبى سالمحدايد وبويات ، بج

برلم  21211225، ليد فى  11111.111يوسف عبدالسالم يوسف عبدالجواد الصعيدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 يوليو بملن/فتحى محمود دمحم ابوسبعه 23عن مخبز افرنجى وحلوانى ، بجهة : بسيون شارع  151322

عن  151414برلم  21211226، ليد فى  21111.111ك احمد العرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالخال -  312

 شارع الجمهوريه من سعيد بملن/ فتحى دمحم على السمان 14تنظيم حفالت ومؤتمرات فيما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كافيه ، بجهة  151412برلم  21211226، ليد فى  51111.111معتز دمحم محمود امين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 : طنطا شارع االمام البصيرى مع الحلو بملن/ دمحم محمود امين غزاله

برلم  21211213، ليد فى  55111.111دعاء سمير عبدالمرضى عبدالعال الليثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 ش معهد شكر من ش سامى البارودى بملن خالد احمد عثمان 2نطا عن توعيه فنيه وادوات رسم ، بجهة : ط 151113

عن مركز  141112برلم  21211216، ليد فى  151111.111عبدالرحمن احمد دمحم توفيك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

بملن تامر احمد دمحم ش مصطفى كامل تماطع مصطفى الحوتى  52انماذ ورعايه وفندله وتدريب جميع الحيوانات ، بجهة : طنطا 

 توفيك

عن مركز  141112برلم  21211216، ليد فى  151111.111عبدالرحمن احمد دمحم توفيك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

شارع النادى بجوار طنطا اسكان بملن تامر  15انماذ ورعايه وفندله وتدريب جميع الحيوانات ، بجهة : محل رئيسى اخر طنطا 

 توفيك ونشاطه بالى استيشناحمد دمحم 

عن مصنع  151132برلم  21211215، ليد فى  11111.111رنا السيد حسن دمحم االبحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 شارع احمد كمال بملن/ احمد ودمحم السيد مبرون يوسف 11حلويات غربيه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

عن معرض  151161برلم  21211212، ليد فى  111111.111رد ، رأس ماله ،  مينا عادل خليل حبيب  ، تاجر ف -  311

 موبليا ، بجهة : برما ملن/عادل خليل غبلاير حبيب

عن  151112برلم  21211212، ليد فى  1111.111الزيات لالكسسوار المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 دمحم عبدهللا حسيناكسسوار محمول ، بجهة : الحداد بملن ابراهيم 

عن مكتب  151116برلم  21211212، ليد فى  5111.111جمعه عبدالوهاب داود النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 رحالت داخليه ، بجهة : لسطا بملن/رضا عبدالوهاب داود النجار

عن  151151برلم  21211216، ليد فى  11111.111فاطمه نجاتى عبدالحميد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 سوبر ماركت ، بجهة : ميت المخلص بملن/ زينب احمد محمود راتب

عن كافتيريا  151242برلم  21211213، ليد فى  11111.111تامر عاطف عبدالهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 نعيم ، بجهة : طنطا ميدان االشرف ملن/عبدالغفار عبدالغفار مسلم

عن مكتب  151152برلم  21211213، ليد فى  11111.111سميره دمحم اسماعيل بدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 تجاره وتوزيع اسمنت وتوريدات مواد بناء وتشطيبات ، بجهة : شنراق بملن/ محمود دمحم اسماعيل بدير

عن مكتب  151152برلم  21211213، ليد فى  11111.111سميره دمحم اسماعيل بدير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

تجاره وتوزيع اسمنت وتوريدات مواد بناء وتشطيبات ، بجهة : شنراق بملن محمود دمحم اسماعيل بدير ونشاطه مكتب توريدات 

 وتر وتوريد العمالهخامات اعالف وتوريدات عموميه ماعدا الكمبي

عن توريد مواد  151261برلم  21211213، ليد فى  11111.111حسام حسن حسن عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 محله مرحوم ملن/خالد سامى على ابراهيم الدح -بناء وتشطيبات وتصنيع االت رفع االت زراعيه ، بجهة : كفر العرب 

عن  151214برلم  21211216، ليد فى  251111.111غنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم ابوبكر عبدال -  316

شارع الجناينى ميدان سعد زغلول  5توريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريد العماله وتجاره العدد ، بجهة : طنطا 

 بملن/ ابوبكر عبدالغنى دمحم

 151211برلم  21211211، ليد فى  11111.111يد خليفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبداللطيف عبدالحليم الس -  311

 عن ورشه نجاره ، بجهة : تطاى ملن/نفيسه دمحم سيد احمد خليفه

عن  151212برلم  21211211، ليد فى  11111.111احمد عبدالسميع عبدالمجيد مجاور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ه ، بجهة : طوخ مزيد بملن/ سمير على بلتاجى طوالىتصليح االت زراعي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  151111برلم  21211212، ليد فى  151111.111مصطفى راغب ابراهيم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 حظيره مواشى ، بجهة : سندبسط بملن جميل راغب ابراهيم رزق

عن تحضير  151314برلم  21211212، ليد فى  11111.111،   سمير دمحم اسماعيل شاهين  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  321

 وبيع مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : صالحجر بملن بسام عبداللطيف فايد

عن تجاره  151321برلم  21211212، ليد فى  11111.111نصر دمحم ابراهيم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لطريك السريع بملن/ دمحم ابراهيم جمعه الفحاتزيوت وشحومات ، بجهة : كفرالزيات ا

عن  151336برلم  21211221، ليد فى  41111.111السيده ابراهيم عبدالنبى عرسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 تجاره اسمان واستاكوزا نيلى ، بجهة : كفر الديب بملن ابراهيم عبدالنبى عرسه

عن  151332برلم  21211221، ليد فى  111111.111نى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احسان عبدالحميد دمحم السمدو -  323

 ش عباس العماد بملن احسان عطيه حسن عطيه  13مماوالت عامه وتوريدات الحفارات واللوادر ومستلزماتها ، بجهة : طنطا 

عن  151363برلم  21211223، ليد فى  5111.111ابراهيم عيد شهاب عبدالغنى السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 تجاره حدايد ومستلزمات اسالن ، بجهة : كفور بلشاى بملن/ شهاب عبدالغنى شهاب

عن بماله ،  151311برلم  21211224، ليد فى  5111.111ناديه عبدالمنعم احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 ن الطالبه / ناديه عبدالمنعم احمد موسىش السلطان مراد مع ش شريف بمل -بجهة : طنطا

برلم  21211225، ليد فى  12111.111رامى عبدالمولى عبدهللا عبدهللا البرادعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 عن مماوالت عامه ، بجهة : تفهنا العزب مركز زفتى ملن احمد دمحم على شحاته 151325

عن مطعم ،  151412برلم  21211225، ليد فى  12111.111ر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى رفعت دمحم عجوه  ، تاج -  321

 بجهة : ميت يزيد بملن/دمحم السعيد البابلى

 151321برلم  21211225، ليد فى  51111.111عبدالرحمن احمد عبدالرحمن سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لفرستك بملن/ احمد عبدالرحمن دمحم سرحانعن مزرعه لتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : ا

برلم  21211213، ليد فى  11111.111عبدالرحمن بسيونى عبدالرحمن بسيونى الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 عن مصنع بويات ، بجهة : الفرستك بملن بسيونى عبدالرحمن بسيونى الجزار 151121

عن تجارة  151121برلم  21211214، ليد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  سامح منير نصيف عبدالملن  ، تا -  331

 ش الحلو مع ش المذافى بملن دمحم دمحم بلتاجى الصرند21احذيه ، بجهة : 

 151154برلم  21211216، ليد فى  11111.111عبدالعال عبدالممصود عبدالعال الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 رى سيارات ، بجهة : كفر ابوداود ملن/مصطفى درويش ابوعامرعن ورشه سمك

برلم  21211216، ليد فى  11111.111حسام الدين مصطفى صابر ابوزيد مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 ق حسن سليمعن مماوالت وتوريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر وتوريد العماله ، بجهة : زفتى سكه طنطا بملن/ فارو 151152

عن مخبز بلدى نصف الى  151162برلم  21211212، ليد فى  11111.111مخبز المزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 ، بجهة : ميت حبيش البحريه بملن/ مصطفى يوسف محمود يوسف المزاز

عن  151114برلم  21211212 ، ليد فى 211111.111لطفى على لطفى على العماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 مزرعه مواشى ، بجهة : كفر نواى بملن/ رضا عبدالعزيز سالم شكر

عن  151124برلم  21211211، ليد فى  111111.111هانى عبدالوهاب حافظ شعير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 دمحم ابراهيم تفاحه توزيع وتغليف وتعبئه المواد الغذائيه ، بجهة : عزبه الفرماوى ملن ابراهيم

عن مصنع  151221برلم  21211212، ليد فى  54111.111سعيد شبل على الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 احذيه ، بجهة : شارع مسجد الصحابه من الترعه العريضه سيجر ملن/على شبل على شبل الماضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  121533برلم  21211212، ليد فى  11111.111، رأس ماله ،  حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان  ، تاجر فرد  -  331

بماله وتموين ، بجهة : طنطا شارع الصواف من شارع المعاهده ملن الطالب ونشاطه ثالجه لحوم وبيع لحوم مجمده واالستيراد 

 وتصدير لحوم ومواد غذائيه

عن  121533برلم  21211212، ليد فى  11111.111،   حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  331

 بماله وتموين ، بجهة : سالمون بملن/ نجالء دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سلمان

عن مكتب  151242برلم  21211213، ليد فى  5111.111دمحم رمضان محمود موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 ى بملوله بملن رمضان محمود موسىرحالت داخليه ، بجهة : عزبه المنشاو

عن تجاره  151211برلم  21211211، ليد فى  21111.111احمد على عبدالغنى هطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 اعالف ، بجهة : برما بملن/ على عبدالغنى على هطل

عن تجارة  151226برلم  21211211ليد فى  ، 5111.111عبدالعظيم دمحم عبدالمادر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ش الجيش بملن الطالب عبد العظيم دمحم عبدالمادر سالمه 22 -االجهزة الكهربائيه ، بجهة : كفر الزيات 

عن  151312برلم  21211212، ليد فى  51111.111دمحم عادل السعيد عبدالرحمن عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

ا عدا خدمات االنترنت واصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص مطبعه ورليه فيم

 الالزمه ، بجهة : عزبه هيث كفرالجنيدى بملن/ منى على على الحصرى

عن مكتب نمل  151331برلم  21211212، ليد فى  12111.111عباس نبيل عباس رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 بضائع وتوريد عامه فيماعدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريد العماله للخارج ، بجهة : الجسر بالفرستك بملن/ نبيل عباس على رجب

عن  151351برلم  21211223، ليد فى  61111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   حجاج عبدالرؤف صالح الزناتى  ، -  344

 مزرعه لتربيه وتجاره المواشى ، بجهة : المنشاه الجديده بملن دمحم عبدالرؤف صالح الزناتى

عن  151433برلم  21211221، ليد فى  51111.111على صالح على عطيه الزعفرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : مسجد وصيف بملن امينه عبدالمطلب عبدالعال شاهين

عن مماوالت  151425برلم  21211226، ليد فى  51111.111دمحم شولى احمد الشربينى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 بركة السبع بملن عوض السيد ابو حسين -متكامله ، بجهة : زفتى 

عن مكتب  151121برلم  21211213، ليد فى  11111.111ابراهيم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم دمحم -  341

 رحالت داخليه ، بجهة : نواج بملن دمحم ابراهيم دمحم المنوفى

عن تعبئه مواد  151114برلم  21211213، ليد فى  21111.111اسامة بدر احمد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ش سعد العشرى من ش االسكندريه خلف المطاحن بملن سعد دمحم العشرى2 -ذائيه ، بجهة : طنطا غ

برلم  21211214، ليد فى  11111.111مؤمن عالء الدين بسيونى سيداحمد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 ه بملن ثروت السيد على البربرىميدان االسكندري-ش النحاس  1عن مكتب رحالت داخليه ، بجهة : طنطا  151125

برلم  21211215، ليد فى  11111.111معرض الخولى لتجاره لطع غيار السيارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 عن لطع غيار سيارات ، بجهة : كفر السناديه ملن/حسن الحسين شكر 151135

عن  151165برلم  21211216، ليد فى  111111.111،   سماح فاروق عبدالفتاح مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  351

 مزرعه مواشى ، بجهة : اكوه الحصه بملن/دمحم عبدهللا عبدالهادى الصعيدى

عن تجاره  151111برلم  21211212، ليد فى  51111.111على عبدالحميد زكى عيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 : كفر سليمان _ طريك بسيون _ بملن عبدالحميد زكى عيدلطع غيار واكسسوارات السيارات ، بجهة 

عن بماله ، بجهة  151215برلم  21211211، ليد فى  5111.111احمد ابراهيم دمحم جميل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 : محله مرحوم ملن/كوثر سليمان دمحم داود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151231برلم  21211212، ليد فى  12111.111رأس ماله ،  فوزى عبدالسالم فوزى خليل البرادعى  ، تاجر فرد ،  -  354

 عن مكتب توريد بويات ، بجهة : الفرستك بملن عبدالسالم فوزى خليل البرادعى

عن  151251برلم  21211213، ليد فى  11111.111عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

كفر العجيزى بملن دمحم دمحم فؤاد  -طنطا ش عتلم متفرع من ش حسن شحاته خلف مجزر طنطا العمومى  تجاره جلود نيه ، بجهة :

 عبدالحليم جزر

عن  151211برلم  21211211، ليد فى  111111.111زلط لتجاره المستلزمات الطبيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

المستشفيات ومستلزمات طب االسنان والعظام ومستحضرات التجميل ماعدا  تجاره المستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه وتجهيز

 شارع االزهر بملن/ عادل مصطفى مصطفى العزيزى 2االدويه ، بجهة : طنطا 

عن  151214برلم  21211211، ليد فى  11111.111احمد ناجى احمد عبدالفتاح زين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بملن/ دمحم احمد على السيد 3الدور السابع شمه  4يله ، بجهة : طنطا شارع الجالء ابراج الكهرباء بلون مكتب ايجار معدات ثم

عن  151311برلم  21211211، ليد فى  5111.111شريف مغاورى ابواليزيد سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 العجيزى بملن/نعمات دمحم ابراهيمشارع سكه صناديد  1تجاره لطع غيار تون تون ، بجهة : طنطا 

عن  151261برلم  21211216، ليد فى  5111.111وائل ابراهيم محروس ابو يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 ش المديريه ناصيه الجرن بملن امانى على طه الخشاب 5عمار رلم  -تجارة مستلزمات طبيه ، بجهة : طنطا 

عن  151222برلم  21211211، ليد فى  251111.111حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم دمحم على  -  361

 مزرعه مواشى وتصنيع البان ، بجهة : شبرابيل بملن الطالب احمد دمحم دمحم على حجازى

عن  151221برلم  21211212، ليد فى  11111.111احمد محمود احمد السيد البالط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 يوليو ملن/هاله احمد النحراوى 23تجاره المالبس الجاهزه ، بجهة : بسيون شارع 

 151232برلم  21211213، ليد فى  35111.111صابر اسماعيل صابر عبدالمادر جزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

ى الغفران لحافه بملن/ شريف عبدالخالك دمحم عن بيع وتداول االدويه البيطريه ، بجهة : طنطا شارع السيد عبدالكريم الحلوان

 ابوهالل

عن تجارة  151311برلم  21211211، ليد فى  21111.111دمحم حلمى عبدالفتاح ابوهند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 مستلزمات طبيه فيما عدا االدويه ، بجهة : ميت يزيد بملن الهادى دمحم دمحم عطيه

عن تجارة  151311برلم  21211211، ليد فى  41111.111على فياض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ايمن دمحم حسين -  364

 البطاريات واطارات السيارات ، بجهة : ابيج بملن سعاد حسن عبدالمحسن المالح

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ريكها   شركة  ،  الميام باعمال تمديم وتنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريب واالستشارات فيما شركة منى ابراهيم دمحم وش -  1

،ليدت فى  5111.111عدا خدمات االنترنت وخدمات االمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه  ،رأس مالها   

وندوات وبرامج تدريب واالستشارات فيما عدا خدمات ، عن الميام باعمال تمديم وتنظيم مؤتمرات  151212برلم  21211212

االنترنت وخدمات االمن والحراسه وبعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : الدور الخامس علوى سبرباى حوض الكوم 

 بملن منى ابراهيم دمحم 161المطعه  4االحمر 

يض (   شركة  ،  مماوالت متكامله  ،رأس مالها   اسامه دمحم توفيك  المبيض وشريكه ) احمد اسامه احمد المب -  2

شارع ماهر الناله متفرع من  16، عن مماوالت متكامله ، بجهة :  151142برلم  21211215،ليدت فى  2511111.111

 شارع الرفاعى بملن/ اسامه احمد دمحم توفيك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د المواد الغذائيه والتوكيالت التجاريه   ،رأس مالها   شولى خالد دمحم شولى المللى وشريكه   شركة  ،  تجاره وتوزيع وتوري -  3

، عن تجاره وتوزيع وتوريد المواد الغذائيه والتوكيالت التجاريه ، بجهة :  151256برلم  21211213،ليدت فى  11111.111

 المرشحه بملن/ خالد دمحم شولى المللى

،ليدت فى  51111.111رابح حسن السيد ابراهيم ابوحطب وشركاه   شركة  ،  اعمال المماوالت العامه  ،رأس مالها    -  4

 ، عن اعمال المماوالت العامه ، بجهة : حصه ابار بملن/ السيد حسن السيد ابوحطب 151352برلم  21211223

تصنيع كريستال وادوات منزليه من البالستين   ،رأس مالها    دمحم السيد المراعى البرادعى وشريكته   شركة  ،  -  5

، عن تصنيع كريستال وادوات منزليه من البالستين ، بجهة : كفر الشيخ  151221برلم  21211211،ليدت فى  111111.111

 سليم طريك طنطا تال بملن حنفى سعد ابراهيم المالح

برلم  21211216،ليدت فى  11111.111لحفر وتشكيل الزجاج  ،رأس مالها   دمحم دمحم فهمى وشريكته   شركة  ،  رسم وا -  6

، عن رسم والحفر وتشكيل الزجاج ، بجهة : لحافه شارع خالد هديه خلف لاعه الممالين بملن/ايمن عبدالجواد احمد  151155

 رفاعى

الزراعيه وتبريد وتجميد الخضروات شركه وليد ابراهيم عبدالهادى ابوشنيف وشركاه   شركة  ،  تعبئه الحاصالت  -  1

، عن تعبئه الحاصالت الزراعيه  151116برلم  21211214،ليدت فى  251111.111والحاصالت الزراعيه   ،رأس مالها   

الجزيره اول مدخل كفر الزيات بملن عبدالهادى ابراهيم -وتبريد وتجميد الخضروات والحاصالت الزراعيه ، بجهة : كفر الزيات 

 ادى ابوشنيف ودمحم ابراهيم عبدالهادىعبداله

شركه هيثم سمير دمحم حمام وشريكه   شركة  ،  تجاره جميع المستلزمات الطبيه واجهزه ومعدات طب االسنان والتوريدات  -  1

 151121برلم  21211211،ليدت فى  111111.111الحكوميه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريدات العماله  ،رأس مالها   

، عن تجاره جميع المستلزمات الطبيه واجهزه ومعدات طب االسنان والتوريدات الحكوميه فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريدات 

 شارع عبدالسالم عواره من نجف الجامعه بملن/ طه دمحم عبدالحميد طه 31العماله ، بجهة : طنطا 

تسويك ودعايه للمراكز الطبيه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب اسامه فوزى متولى سليمان وشريكته   شركة  ،   -  2

،ليدت فى  4111.111الدينيه والمصاحف فيما عدا اضافات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه   ،رأس مالها   

والكتب الدينيه والمصاحف ، عن تسويك ودعايه للمراكز الطبيه فيما عدا اصدار الصحف والمجالت  151251برلم  21211213

شارع المديريه بملن/ محسن السيد  11فيما عدا اضافات االنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه ، بجهة : طنطا عمار رلم 

 بسيونى

هشام سعيد دمحم على وشريكته   شركة  ،  االستثمار والتسويك العمارى واعمال الديكورات والتصميمات والتشطيبات  -  11

، عن  151421برلم  21211221،ليدت فى  111111.111المماوالت العموميه فيماعدا التسويك االلكترونى   ،رأس مالها   و

االستثمار والتسويك العمارى واعمال الديكورات والتصميمات والتشطيبات والمماوالت العموميه فيماعدا التسويك االلكترونى ، بجهة 

 النجاشى بملن/ناديه شولى احمد امتداد شارع عبدهللا 33: طنطا 

،ليدت فى  5111.111شركه ناريمان حسنى نبيه ابوسليمان وشركائها   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى  ،رأس مالها    -  11

 ، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : دفره بملن/ ناريمان حسنى نبيه ابوسليمان 151114برلم  21211212

شريكه   شركة  ،  بيع وتداول االدويه البيطريه واالمصال واللماحات   ،رأس مالها   حسام حاكم الجردوح و -  12

 -، عن بيع وتداول االدويه البيطريه واالمصال واللماحات ، بجهة : زفتى  151231برلم  21211212،ليدت فى  111111.111

 شارع احمد جالل من شارع سكه طنطا بملن عبدالعزيز دمحم على ربيع

حمد دمحم صالح الدين عبدالكريم بكر وشريكه   شركة  ،  ثالجه لحفظ وتجهيز الحاصالت الزراعيه  ،رأس مالها   ا -  13

، عن ثالجه لحفظ وتجهيز الحاصالت الزراعيه ، بجهة : ابوالغر  151243برلم  21211213،ليدت فى  51111.111

 بملن/احمد دمحم صالح الدين عدالكريم بكر

برلم  21211224،ليدت فى  11111.111ادل وشريكه   شركة  ،  يماله وبيع مواد غذائيه  ،رأس مالها   شركه احمد ع -  14

 شارع سعيد مع االمبابى بملن/ هانى احمد دمحم شتله 14، عن يماله وبيع مواد غذائيه ، بجهة :  151311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النحل الحى ومنتجاته مستلزماته  ،رأس مالها   شركه النادى صالح النادى النادى وشريكه   شركة  ،   تجاره وتصدير  -  15

، عن تجاره وتصدير النحل الحى ومنتجاته مستلزماته ، بجهة : حصه  151254برلم  21211213،ليدت فى  51111.111

 شبشير بملن/ نورا دمحم ابراهيم بسيونى

 15111.111اكهه وخضر  ،رأس مالها   دمحم بشر على ابراهيم على صبره وشريكته   شركة  ،  زراعه شتالت زينه وف -  16

 ، عن زراعه شتالت زينه وفاكهه وخضر ، بجهة : خرسيت بملن/السيد حسين السيد المهر 151321برلم  21211212،ليدت فى 

ت فى السيد عبدالمنعم عبدالمادر ابراهيم يوسف وشريكه دمحم عبدالمنعم عبدالمادر يوسف   شركة  ،  الميام باعمال المماوال -  11

االبار االرتوازيه وشبكات المياه واعمال المبانى ومحطات المياه والصرف الصحى واالعمال الكهروميكانيكيه وجميع اعمال 

، عن الميام باعمال المماوالت فى االبار  151121برلم  21211211،ليدت فى  111111.111المماوالت   ،رأس مالها   

بانى ومحطات المياه والصرف الصحى واالعمال الكهروميكانيكيه وجميع اعمال المماوالت ، االرتوازيه وشبكات المياه واعمال الم

 بجهة : مسجد وصيف بملن حبيب عبدالجواد دمحم السيسى

اسامه الخولى واشرف الوكيل ودمحم الديب وشركائهم   شركة  ،  تصنيع وتجاره وتصدير المنتجات البالستيكيه والفويل  -  11

، عن تصنيع وتجاره  151241برلم  21211213،ليدت فى  1111111.111التعبئه والتغليف   ،رأس مالها   والفوم ومواد 

وتصدير المنتجات البالستيكيه والفويل والفوم ومواد التعبئه والتغليف ، بجهة : الدلجمون كفرالزيات من طريك مصر اسكندريه 

 ى دمحم لطفى الفمى بصفته نائب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدبالزراعى بملن/ شركه تصنيع الورق فرتا ويمثلها المثن

،ليدت فى  4111.111وائل سعيد كامل صالح وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى النتاج الخبز  ،رأس مالها    -  12

شارع الساحه  ، عن مخبز بلدى نصف الى النتاج الخبز ، بجهة : بسيون شارع المدارس من 151255برلم  21211213

 بملن/دمحم سعد عبدالحليم دمحم سالمه

 21211215،ليدت فى  4511.111نشوى سعيد دمحم لطب شامه وشركائها   شركة  ،  مستودع انابيب   ،رأس مالها    -  21

 ، عن مستودع انابيب ، بجهة : كفر حانوت بحرى بملن نشوى سعيد دمحم لطب شامه 151141برلم 

،ليدت فى  151111.111يد احمد دمحم االخناوى وشركاه   شركة  ،  مماوالت متكامله  ،رأس مالها   دمحم السيد س -  21

 ، عن مماوالت متكامله ، بجهة : طنطا الطريك السريع امام مبنى طب طنطا بملن/ احمد مصطفى دمحم 151343برلم  21211221

 141111.111تروليه بكافه انواعها وخدماتها   ،رأس مالها   شركة مصطفى كامل وشركاه   شركة  ،  تجاره المواد الب -  22

الطريك  -، عن تجاره المواد البتروليه بكافه انواعها وخدماتها ، بجهة : كفر الزيات  151122برلم  21211214،ليدت فى 

 الدائرى لمدينه كفر الزيات وطريك اسكندريه الزراعى بملن الشركاء

برلم  21211226،ليدت فى  12111.111شركة  ،  مخبز نصف الى بلدى   ،رأس مالها      صفيه حسين بدر وشركائها -  23

 ، عن مخبز نصف الى بلدى ، بجهة : اكوه الحصه بملن على حسين على بدر 151415

دت فى ،لي 151111.111شركه عمر دمحم صالح ابوداود وشركاه   شركة  ،  االستثمار العمارى ومماوالت  ،رأس مالها    -  24

شارع الجيش مع النحاس برج دلتا سيتى مول  44، عن االستثمار العمارى ومماوالت ، بجهة : طنطا  151112برلم  21211212

 الدور التاسع بملن/ دمحم احمد لاسم اوشاهين

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    142412حماده عبدالهادى احمد عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزاله التجاره 11445السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211212، وفى تاريخ    146565بيومى لبيع االدوات المنزليه والهدايا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره 11441محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211212فى تاريخ ، و   142122عبدالمنعم عبدالجواد على بيومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 العتزاله التجاره 11441السجل  تم محو الميد بامر محو لم 

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    143146احمد عبدالمادر سعد شعيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 4

 العتزاله التجاره 11451تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تاريخ    11134عد احمد دمحم سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مس   - 5

 العتزاله التجاره 11446محو الميد بامر محو رلم 

شطب تم محو/   21211212، وفى تاريخ    133515عبدالحميد احمد نبيه سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 6

 للوفاه 11442السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211212، وفى تاريخ    136143عماد عبدالرحمن عبدالسالم الجنجيهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 العتزال التجاره 11451محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    131166فرد  ،  سبك ليده برلم : عبدالغفار طاهر محمود الحنفى  ،  تاجر    - 1

 العتزاله التجاره 11452السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    121122عبداللطيف عبدالحليم السيد خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 العتزاله التجاره 11451و رلم السجل  تم محو الميد بامر مح

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    21565دمحم ابوالعز السيد المكبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11456تم محو الميد بامر محو رلم 

، وفى تاريخ    131324د  ،  سبك ليده برلم : الصاوى لتصنيع االسمده وخلط والتعبئه الزراعيه  ،  تاجر فر   - 11

 1141تم محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئيسى االخر برلم تاشير رلم    21211213

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    111236ابراهيم كمال مصطفى عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 11453محو رلم  السجل  تم محو الميد بامر

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    144131احمد دمحم دمحم عبدهللا عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره 11454السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    142245برلم :  سعد الشاذلى على باب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 14

 العتزاله التجاره 11456السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    134154ناهد جبر حسين خيال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 هالعتزالها التجار 11452تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211214، وفى تاريخ    116153ماهر على دمحم عبدالنبى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزاله التجاره 11461السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211214، وفى تاريخ    51452دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 11461محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    121214دمحم احمد فتحى دمحم حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11462السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    145252يف عبدالخالك على علوش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : شر   - 12

 العتزاله التجاره نهائيا 11466السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211215، وفى تاريخ    142254اسامه عبدهللا ابراهيم على البدرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 11465محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    134136احمد عبدالرازق حسين البيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 للوفاه 11461السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    143126اجر فرد  ،  سبك ليده برلم : محمود سعيد عبدالهادى دويدار  ،  ت   - 22

 العتزاله التجاره نهائيا 11464السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211216، وفى تاريخ    141131دمحم دمحم فهمى غباره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزاله التجاره 11462د برلم محو المي

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    126241طارق فتح احمد على زناتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 11411السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    122211السيده محمود دمحم منيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 العتزالها التجاره 11412تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    151131دمحم نبيل دمحم احمد منجود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 العتزاله التجاره 11411تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    121251ج احمد الرميسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : سامر فر   - 21

 العتزاله التجاره 11413السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    115216مسعد عرفه بيومى الزعبالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره نهائيا 11416م محو الميد بامر محو رلم السجل  ت

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    132615نجيب نجيب السيد السيد ناصف  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 العتزاله التجاره 11415السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    135121دمحم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 11414السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    22511احمد صالح عبدالغفار ابواحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزاله التجاره 11411السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    141314سماح فوزى احمد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 العتزالها التجاره 11411تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    111252تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : فتحى دمحم على السمان  ،     - 33

 العتزاله التجاره 11411تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    121636احمد عبدالمادر دمحم العفيفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 34

 1222تاشير رلم السجل  تم محو الميد بطلب 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    141155ابراهيم السيد حسنين عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 35

 العتزاله التجاره 11413السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    131112سعيد كامل ابراهيم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 36

 للوفاه 11411السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    134165وفاء السيد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 31

 العتزالها التجاره 11416تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    141231رد  ،  سبك ليده برلم : دمحم احمد مصطفى دمحم رزق  ،  تاجر ف   - 31

 العتزاله التجاره 11415السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    141231دمحم احمد مصطفى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 32

 التجاره العتزاله 11415تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211213، وفى تاريخ    141435دمحم شكرى عبدالجواد سعده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 2121/2/13فى  1345السجل  تم محو الميد بموجب طلب تاشير رلم 

تم    21211213، وفى تاريخ    142621بسمه عبدالجواد سليمان الشيخ خليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزالها التجاره 11411محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    24161دمحم لطفى محمود ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 2121/2/13فى  1311تم الغائه بطلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تاريخ    141114 فراج فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : محمود دمحم   - 43

 العتزاله التجاره 11422تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    141511النجار للمماوالت والتوريدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 44

 العتزاله التجاره 11412لسجل  تم محو الميد برلم ا

تم محو/شطب    21211216، وفى تاريخ    151641النادى صالح النادى النادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 45

 العتزاله التجاره 11421السجل  تم محو الميد برلم محو 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    24551يده برلم : مارى يوحنا بسطوروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 46

 للوفاه 11423تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    151411شاديه عبدالعزيز احمد صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 التجاره العتزالها 11425السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تاريخ    146431هبه حامد السيد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 41

 العتزاله التجاره 11511تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم الفاء    21211211، وفى تاريخ    131333هانى لطونيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 42

 2121/2/11فى  1412الفرع بموجب طلب تاشير رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تاريخ    51453سمير فؤاد الخفاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 11514محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211211، وفى تاريخ    151514تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : هند سمير محمود السيد صالح  ،     - 51

 العتزالها التجاره 11513السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تاريخ    123113سمير توفيك جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 للوفاه 11512محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211211، وفى تاريخ    143124هيثم ابراهيم عبدالرافع عبدالجليل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 53

 العتزاله التجاره 11511محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تممحو    21211211 ، وفى تاريخ   14215غازى دمحم غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 54

 العتزاله التجاره نهائيا 11422الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تاريخ    51453سمير فؤاد الخفاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 55

 العتزاله التجاره 11514محو الميد برلم 

تم    21211212، وفى تاريخ    143151زيدان لتجاره المنظفات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : شيماء دمحم دمحم    - 56

 العتزالها التجاره 11511محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211212، وفى تاريخ    144155الشيخ على لمطع غيار االجهزه االليكترونيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره 11516محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تاريخ    121621ناديه مصطفى دمحم بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 51

 العتزاله التجاره نهائيا 11511تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211212، وفى تاريخ    144142الشيخ على لتجاره السيارات  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 52

 العتزاله التجاره 11515السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو الميد تم محو/شطب السجل     21211221، وفى تاريخ    121261فوتو عدس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزال التجاره 11511بامر محو برلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211221، وفى تاريخ    151112سالم كامل دمحم عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره 11511محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211221، وفى تاريخ    131116برلم :  السيد دمحم السيد الشوره  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده   - 62

 العتزاله التجاره 11512تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211223، وفى تاريخ    151541مصطفى تمى الدين مصطفى حشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 63

 التجاره العتزاله 11514محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211223، وفى تاريخ    143121سالم الشناوى سالم على رداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 64

 العتزاله التجاره 11512السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211223يخ ، وفى تار   111545عبدالرحيم عبدالرحمن السيد حبيب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 65

 العتزاله التجاره 11511محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211223، وفى تاريخ    141215منال دمحم حسن عبدالرحمن شحطيط  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 66

 العتزاله التجاره 11511محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تاريخ    151241ه دنيا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : مصطفى سعيد عليو   - 61

 العتزاله التجاره 11513تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تاريخ    151145احمد فتحى على الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 61

 العتزاله التجاره 11515لم تم محو الميد بر

تم    21211224، وفى تاريخ    144134خالد رشاد عبدالخالك حسن البرماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 62

 العتزاله التجاره 11521محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    131132عبدهللا حسينى مصطفى عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11525السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    22511رجب السيد السيد دمحم الخياط  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11522السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21211224، وفى تاريخ    121542تامر دمحم دمحم سعده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 11521محو الميد برلم 

تم    21211224، وفى تاريخ    143134حمدى احمد الشناوى على البدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزاله التجاره 11526حو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم م

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    141624هشام دمحم المطب دمحم عيسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 11524السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    146145راعيه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : صمر لتجاره االالت الز   - 15

 العتزاله التجاره نهائيا 11521السجل  تم محوالميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    143216صبرى حمدى السعيد سعده  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 العتزاله التجاره 11521تم محو الميد بامر محو رلم السجل  

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    132511خميس احمد مصطفى عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 11523السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    111411،  سبك ليده برلم :   دمحم احمد المصلحى لمح  ،  تاجر فرد   - 11

 العتزاله التجاره نهائيا 11513تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    112124احمد على على السعودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزال التجارة 11535محو رلم تم محو الميد بامر 

تم    21211225، وفى تاريخ    151121رحاب رضا كمال عبدالممصود ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11522محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211225، وفى تاريخ    151144ه برلم : محمود مصطفى حسن ابوعيش  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليد   - 11

 العتزاله التجاره 11532السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211225، وفى تاريخ    122311سامى ابراهيم عبدالعزيز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزال التجارة 11531السجل  تم محو الميد بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    141441احمد عيد مغاورى غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 العتزال التجارة 11531تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211225تاريخ ، وفى    132111جمال دمحم حسنين اسماعيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 العتزاله التجاره 11536السجل  تم محو الميد برلم 

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تاريخ    131644صفاء امين احمد نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 العتزالها التجاره 11531تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211225، وفى تاريخ    131243د احمد شكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : هاشم احمد فري   - 16

 العتزاله التجارة 11214السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211226، وفى تاريخ    112631حسين على عبدالموى بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 للوفاه 11531م محو الميد برلم السجل  ت

تم محو/شطب السجل  تم    21211226، وفى تاريخ    111452حسين احمد الشيخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 العتزاله التجاره 11543محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211226، وفى تاريخ    122551ساميه احمد عبدالمجيد السمالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 العتزاله التجاره 11541محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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    21211226، وفى تاريخ    111221عبدالرازق دمحم عبدالرازق ابوالروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزاله التجاره 11541محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم  

تم محو/شطب    21211226، وفى تاريخ    131544عزمى ثابت عبدالسيد عبدالسيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 العتزال التجارة 11532السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21211226، وفى تاريخ    131544ثابت عبدهللا دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : على    - 22

 العتزال التجارة 11532محو الميد بامر محو رلم 

جل  تم تم محو/شطب الس   21211221، وفى تاريخ    112311ابراهيم حافظ ابراهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 العتزاله التجاره 11544محو الميد برلم 

تم    21211221، وفى تاريخ    133512عبدالرحمن على عبدالرحمن شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 العتزاله التجاره 11545محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   112211احمد على احمد حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212، وفي تاريخ   142421رفعت بدوى بدوى السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   42111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   142611احمد سمير امين السيد زياده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211214وفي تاريخ ،   141166اسامه ماجد محمود الفمى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  4

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211215وفي تاريخ ،   141111احمد شعبان عيد دمحم ابراهيم العبد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

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

تم تعديل رأس المال   21211215وفي تاريخ ،   143451فاطمه راغب عبدالموى نوح سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

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

تم تعديل رأس المال ,   21211215وفي تاريخ ،   111216احمد محمود رجب عبدهللا عياد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

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

تم تعديل رأس المال ,   21211215وفي تاريخ ،   135211،، سبك ليده برلم عبدالحميد ماهر عبدالحميد مرعى  تاجر فرد  -  1

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

تم تعديل رأس   21211215وفي تاريخ ،   133561بهجت السيد عاشور المصلحى حسنين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   511111.111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشي

تم تعديل رأس المال ,   21211215وفي تاريخ ،   113244عبدالحليم محمود احمد الغزيرى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل رأس   21211215وفي تاريخ ،   151232يز مرسى حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم شعبان زكى عبدالعز -  11

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

المال تم تعديل رأس   21211216وفي تاريخ ،   141411صديك عبدالمعطى صديك حالوه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

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

تم تعديل رأس   21211216وفي تاريخ ،   141322عبدالهادى عطا عبدالهادى سيداحمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

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

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   133115تامر حسن مصطفى سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

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

تم تعديل رأس المال ,   21211216وفي تاريخ ،   151251راويه عبدالعزيز ابراهيم عبده  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   122111مصطفى انور احمد المغربى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   31111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   135261عزت على دمحم الطوخى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

عديل رأس المال , وصف تم ت  21211212وفي تاريخ ،   135261كافتيريا الطوخى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   5111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21211212وفي تاريخ ،   151122عماره لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212،  وفي تاريخ  141131احمد عادل السيد حجاج  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   311111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21211212وفي تاريخ ،   126351دمحم السيد عبدالوهاب عبدالرحمن عطا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   132512السيد دمحم السيد دسولى عامر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   141521م دمحم السيد دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  23

 جنيه   51111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   142426اسماء دمحم رضا ابراهيم شعبان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   211111.111لمال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس ا

تم تعديل رأس المال   21211211وفي تاريخ ،   142611روليه ابراهيم عبدالوهاب الجبالى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

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

تم تعديل رأس المال   21211211وفي تاريخ ،   132215تاجر فرد ،، سبك ليده برلم بالل حسين عبدالمادر شرف الدين   -  26

 جنيه   131111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21211211وفي تاريخ ،   141162احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   41111.111ل , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،الما

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   121111فاديه السيد محمود عماره حسن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   141414راهيم توفيك شادوف  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم سحر اب -  22

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

عديل رأس المال , تم ت  21211211وفي تاريخ ،   141124احمد عبده جاد عبده ابوخليوه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   2111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل   21211211وفي تاريخ ،   141162سمير عبدالرحمن محمود عبدالرحمن بخيت  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   311111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   141115ابراهيم دمحم على البخومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211في تاريخ ، و  141115ابراهيم دمحم على دمحم البخومى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  33

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   115211حافظ حامد حافظ زهره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  34

 جنيه   15111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   141531زينب سعيد مصطفى الصباغ  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  35

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   121636احمد عبدالمادر دمحم العفيفى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  36

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   151543جمعه كريم كامل طلب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

 جنيه   5111.111له ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس   21211212وفي تاريخ ،   121533حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  31

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

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:     21211212وفي تاريخ ،   121533حسام دمحم مرابع  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  32

 جنيه   511111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   151156احمد السيد حسن جاد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   111111.111اله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال   21211212وفي تاريخ ،   134511دمحم نبيل عبدالنبى سليمان شالمش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   142465برلم  وائل ابراهيم السيد المشد  تاجر فرد ،، سبك ليده -  42

 جنيه   151111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21211213وفي تاريخ ،   141231دمحم اسامه محروس غريب مرسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  43

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

تم تعديل رأس المال ,   21211213وفي تاريخ ،   124121مجدى نبيل نجيب فرج هللا  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  44

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

تم تعديل   21211216وفي تاريخ ،   142232تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  عماد عبدالحليم عبدالممصود شرف الدين  -  45

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   126114يسرى سعد فرج خليل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  46

 جنيه   151111.111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   التأشير:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل رأس المال , وصف   21211216وفي تاريخ ،   141422اسامه دمحم توفيك سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   131121دمحم رشاد دمحم عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  41

 جنيه   11111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس   21211211خ ، وفي تاري  141522الدسولى السيد احمد الدسولى عابدين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  42

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   111151كريمه دمحم رمضان السيد زغلول  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   65111.111له ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   111151كريمه دمحم رمضان زغلول  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   65111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   131111حسنى ابوالمجد احمد لريش  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   142212سيد رشدى احمد امبارن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  53

 جنيه   45111.111اله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   121631احمد فوزى احمد ابوزيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  54

 جنيه   15111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   151213سليمان وهبه محمود صاجه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  55

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

تم تعديل رأس المال ,   21211211وفي تاريخ ،   145412دمحم خيرى الدين لمر الدوله على  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  56

 جنيه   511111.111صبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال , وصف   21211212وفي تاريخ ،   151111مسيوغه حسن دمحم بكر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  51

 جنيه   45111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   141422رلم احمد عبدهللا ابراهيم سافوح  تاجر فرد ،، سبك ليده ب -  51

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   124161هانى السعيد ابواليزيد ابوهبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  52

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   124161هانى السعيد ابواليزيد ابوهبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   141143تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم محمود على سليمان الصياد   -  61

 جنيه   41111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211212وفي تاريخ ،   142146احمد دمحم ابراهيم السيد السحار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

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

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   141152سليمان شفيك عبدالرحمن حماد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  63

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

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   142314احمد احمد كساب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم احمد دمحم  -  64

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رأس المال , تم تعديل   21211221وفي تاريخ ،   135131عادل دمحم عبدالفتاح لطاشه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  65

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

تم تعديل رأس المال   21211221وفي تاريخ ،   144123اسالم دمحم منير كمال احمد صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  66

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

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   144614ماهر طلعت عبداللطيف النجار  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   21211221، وفي تاريخ   151124مياده جمال السيد دمحم خليفه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  61

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

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   131511شادى عادل الدمحمى عميره  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  62

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

تم تعديل رأس   21211223وفي تاريخ ،   141225عرفه رمضان سيداحمد سالم لنديل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   41111.111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   11625رمضان دمحم السيد ابراهيم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   6111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال   21211223وفي تاريخ ،   111634شكرى الشحات عبدالفتاح الكيالنى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   55111.111صبح رأس ماله ،, وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   112512سعيد محمود دمحم امين هديب  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   42111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   112512لم سعيد محمود دمحم هديب  تاجر فرد ،، سبك ليده بر -  14

 جنيه   42111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وصف   21211223وفي تاريخ ،   151311دمحم مكى دمحم االلرع  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   31111.111صبح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال لي

تم تعديل رأس المال ,   21211223وفي تاريخ ،   131364على صبحى محمود موسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211224وفي تاريخ ،   115411دمحم بدوى محمود خليل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   12111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211224وفي تاريخ ،   142161نوال محمود دمحم على االشموني  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

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

تم تعديل رأس المال   21211224وفي تاريخ ،   141122وجيهه لتجاره االجهزه الكهربائيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

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

تم تعديل رأس المال , وصف   21211225وفي تاريخ ،   151121حماده السيد محمود عيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   41111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211225تاريخ ،  وفي  151351حجاج عبدالرؤف صالح الزناتى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

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

تم تعديل رأس   21211226وفي تاريخ ،   131223محمود ابوالمعاطى عبدالنبى ابوجبل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   51111.111بح رأس ماله ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل رأس المال , وصف   21211226وفي تاريخ ،   131314رمزى حجاج دمحم سنجك  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   251111.111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211226وفي تاريخ ،   121215م هانى ابراهيم حسن عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك ليده برل -  14

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

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   122311احمد صالح الدين السيد حماد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 جنيه   251111.111ال ليصبح رأس ماله ،وصف التأشير:   تعديل رأس الم

تم تعديل رأس المال   21211221وفي تاريخ ،   141411محمود دمحم فتح هللا محمود ماضى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   1111111.111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   21211221وفي تاريخ ،   141411رد ،، سبك ليده برلم محمود دمحم فتح هللا ماضى  تاجر ف -  11

 جنيه   1111111.111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151114ليده برلم    تامر سامح الكيالنى دمحم لشعل ، تاجر فرد ،  سبك  -  1

 امتداد ش البحر امام االستاد بملن احمد حمدان الكيالنى دمحم  1 -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151113محمود فتحى عبدالواحد غالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 لـتأشير:   ، مشله بملن/ عبدالواحد فتحى عبدالواحد غالب ا

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111بحيرى للتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 الـتأشير:   ، كفر الجنيدى بملن/ حمدى عبدالمجيد احمد البربرى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  126335بعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابواليزيد مسعود ابواليزيد ال -  4

 ش سعد الدين ملن احمد عبدالمنعم ابراهيم حسين 24وصف الـتأشير:   ، طنطا  

 تم تعديل العنوان , وصف 21211212وفي تاريخ  151113احمد راضى رمضان راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الـتأشير:   ، ابيج ملن عبدالفتاح حامد ابوالعينين

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  151111ايمان صبرى عبدالحميد ابراهيم بلكيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  6

 , وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش بملن/ السيد ابراهيم سالمه

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     صيدليه د/ دمحم وائل الجمل ، -  1

 الجالء امام ش التامين الصحى بملن وائل مصطفى عبدالرحمن الجمل  -الـتأشير:   ، السنطه 

العنوان , وصف تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151112ذكيه دمحم عباس العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 الـتأشير:   ، ابو الغر بملن دينا جميل ابراهيم فايد 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111بالل ذكى عبدالرحيم الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن زكى عبدالرحيم زكى الشريف 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  143211حمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اسماء عبدالخالك ا -  11

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن/ ابراهيم السعيد خضير بنفس العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصف  تم تعديل 21211212وفي تاريخ  151111دمحم العزب كامل النجيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، سنباط بملن دمحم عبدالدايم احمد الجوهرى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151122عاشور لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 الـتأشير:   ، منشاه جنزور بملن/ فتحى فتحى دمحم عاشور

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151636اب لطب سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رانيا شبل عبدالوه -  13

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى منشاه سليمان كفر الزيات بملن/حمدى احمد عبدالموجود طنش

تم تعديل العنوان ,  21211212خ وفي تاري 151162سامح متولى رزق احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 ش الغزالى ملن امال دمحم السيد فضل هللا4وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151115حسين فتحى سعد الفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، كفر مشله بملن الحسينى شعبان دمحم البنا 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  126335ابواليزيد مسعود ابواليزيد البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 شارع سعيد مع محب بملن/محمود ابراهيم والسيد ابراهيم ناصف 41وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع بناحيه طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  126335تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     ابواليزيد مسعود ابواليزيد البعل ، -  11

 شارع سعد الدين بملن/احمد عبدالمنعم ابراهيم حسين 24افتتاح فرع بناحيه --وصف الـتأشير:   ، 

م تعديل العنوان , ت 21211212وفي تاريخ  151116مروه ابراهيم عبدالرحمن زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، شارع السيد سرور من شارع الجالء بملن/عزيز احمد عبدهللا الخولى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151115حامد عبدهللا حامد الحزاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 امد الحزاب(الـتأشير:   ، بالى بملن/ الطالب ) حامد عبدهللا ح

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151121احمد البهى دمحم البهى الجناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 وصف الـتأشير:   ، اشناواى بملن/ البهى دمحم البهى دمحم الجناوى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111عصام السعيد السعدى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع شولى من احمد درويش بملن/ يوسف دمحم احمد

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111هانى لطفى عبدالمنعم عوض عمرب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 حديد بملن/ لطفى عبدالمنعم عوض عمربخلف السكه ال 23وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151116عبدهللا عطوه عطيه مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 الـتأشير:   ، كفر فرسيس بملن شاكر دمحم عوض هللا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151112هويدا كمال ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 الـتأشير:   ، كفرالزيات شارع االمين بملن/ سالم دمحم المصير

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151112بسيونى دمحم السيد رامون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 نى دمحم السيد رامون (الـتأشير:   ، صالحجر بملن/ الطال ) بسيو

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151112بدر الدين دمحم مصطفى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 وصف الـتأشير:   ، منيه المباشرين بملن احالم شهاب الدين ابو يوسف 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151123لم    عزالدين دمحم رفعت دمحم عش ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  21

 الـتأشير:   ، زفتى شارع عصمت حماده بملن/ ماجد احمد فريد

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  126335ابواليزيد مسعود ابواليزيد البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 سعيد مع محب بملن/ محمود ابراهيم السيد ابراهيم ناصف شارع  41وصف الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151121فوليه توكل دمحم الكسبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 الـتأشير:   ، المنشاه الكبرى بملن/ ابراهيم زكى العزب الشين شتله

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى راغب ابراهيم رزق  -  31

 وصف الـتأشير:   ، سندبسط بملن جميل راغب ابراهيم رزق 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151111سارة نجيب المليجى شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 نجانية بملن نجيب المليجى منصور شوشه الـتأشير:   ، البد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151126امل على ابراهيم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 شارع داير الناحيه الطريك السريع لحافه بملن/احمد عبدالمادر سعد شعيب 2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151111م فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مى ابراهيم على ابراهي -  33

 الـتأشير:   ، بلكيم بملن عزيزه العزب عمر حموده 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151124شيماء عبدالحميد دمحم الغنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 ش المامون بملن سوزان محمود ابراهيم  14ير:   ، طنطا عمار رلم الـتأش

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  151113دعاء سمير عبدالمرضى عبدالعال الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 ش معهد شكر من ش سامى البارودى بملن خالد احمد عثمان  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151112رامى السيسى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 الـتأشير:   ، مسجد وصيف بملن/ حبيب عبدالجواد دمحم السيسى

يل العنوان , وصف الـتأشير:   تم تعد 21211213وفي تاريخ  151111ايه السيد دمحم السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 شارع الماضى بجوار عبدالتاح مرزوق ملن/عبدالحليم عبدالرحيم احمد الغمرينى  3، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151112دمحم رضا فتحى توفيك رباح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ل الكوبرى الجديد بملن/ رضا فتحى توفيك رباحالـتأشير:   ، زفتى صنيه سكه طنطا او

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151121دمحم دمحم ابراهيم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 الـتأشير:   ، نواج بملن دمحم ابراهيم دمحم المنوفى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151114لم    اسامة بدر احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  41

 ش سعد العشرى من ش االسكندريه خلف المطاحن بملن سعد دمحم العشرى 2 -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  151111كريم طلعت كمال الدين عبدالجواد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 وصف الـتأشير:   ، كفر كال الباب بملن بشرى عبدالستار ابراهيم لاسم  العنوان ,

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151113فاتن نصر دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتأشير:   ، صالحجر بملن/ دمحم احمد خليل الفمى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151114د ،  سبك ليده برلم    خالد عثمان محمود خلف ، تاجر فر -  43

 الـتأشير:   ، طنطا شارع االشرف بملن/ احمد مصطفى عبداللطيف الصواف

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211213وفي تاريخ  131324الصاوى للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  44

  2121/2/3فى  241، تعديل النشاط الرئيسى االخر بجعله محطه فرز وتعبئه وثالجه التبريد ومصنع اسمده زراعيه المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211213وفي تاريخ  131324رد ،  سبك ليده برلم    الصاوى للدواجن ، تاجر ف -  45

 ، اليوجد

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  151125عاصم سعيد شبل بكير الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 ابراهيم حسين بملن السيد ابراهيم على امام  ش تون عنخ امون تماطع 14وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21211213وفي تاريخ  151121عبدالرحمن بسيونى عبدالرحمن بسيونى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن بسيونى عبدالرحمن بسيونى الجزار 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  151111طيف مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايهاب يحى دمحم عبدالل -  41

 شارع مسجد ابوداود بملن/محمود عبدالغنى الطنطاوى الشرلاوى 2وصف الـتأشير:   ، زفتى 

م تعديل العنوان , وصف ت 21211213وفي تاريخ  151116دمحم عبدالهادى على بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 الـتأشير:   ، ابوالغر بملن/ عبدالهادى على بيومى

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  151115سامح زين العابدين احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 السنطه البلد , وصف الـتأشير:   ، شارع شمس الدين البدرى بملن/ سهير فكرى سليمان البديوى 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  151111اكرامى زياده عبدالسالم دمحم بهيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 وصف الـتأشير:   ، شبراتنا بملن/ زياده عبدالسالم دمحم بهيدى

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151122فؤاد السيد فؤاد دمحم كشاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 شارع دمحم عوبر من شارع البحر بملن/رضا حسين دمحم عاشور 2الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151115السيد محمود دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  53

 وم بملن/ دمحم محمود دمحم عبدالجوادالـتأشير:   ، محله مرح

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151112دمحم منصور على فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 الطريك السريع بملن عادل دمحم شبل عبدالعال -الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  145316ك ليده برلم    فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سب -  55

 الـتأشير:   ، نتشاه الكردى بملن/ زينب احمد دمحم عبدهللا

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  145316فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 ى بملن/ زينب احمد دمحم عبدهللا عن نشاط تجاره الحدايد والبويات الـتأشير:   ، منشاه الكرد

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  141511احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 حمد البربرى ببرج المعز بملن خالد دمحم ا-امام محطه المطار  43وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  141511احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 وصف الـتأشير:   ، جسر النيل كفور بلشاى بملن دمحم احمد مرسى عيد ونشاطه مزرعه مواشى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  145316ك ليده برلم    فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سب -  52

 الـتأشير:   ، افتتاح رئيسى اخر نشاط تصنيع بطاريات وتدويرها بالعنوان منيه الكردى ملن/زينب احمد دمحم عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  141511احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

ببرج المعز بملن خالد دمحم احمد -امام محطه المطار  43وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان طنطا عمار رلم 

 البربرى ونشاطه  تجاره العمارات والتشطيبات والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر وتوريد العماله

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  151121ار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد عبدهللا دمحم الجي -  61

 لحافه طريك مصر اسكندريه بملن عماد احمد حمدى ابوالعمايم  -الـتأشير:   ، طنطا 

وان , وصف تم تعديل العن 21211214وفي تاريخ  151122احمد دمحم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 الـتأشير:   ، شبراملس داير الناحيه بملن/ احمد عبدالمنعم خميس

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  151112سمير فؤاد فداوى ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  63

 الـتأشير:   ، فرسيس بملن كمال معروف عبدالعال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  151124فرد ،  سبك ليده برلم     على السيد على حجازى ، تاجر -  64

 الـتأشير:   ، طنطا شارع المعاهده مع احمد مراد بملن/مروه عبدالمحسن الدمنهورى 

وصف  تم تعديل العنوان , 21211214وفي تاريخ  151121سامح منير نصيف عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 ش الحلو مع ش المذافى بملن دمحم دمحم بلتاجى الصرند 21الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  151123محمود مصطفى عبدالوهاب السيد على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 ن داير الناحيه بملن وليد السيد احمد حسي -العنوان , وصف الـتأشير:   ، شبراملس 

تم تعديل  21211214وفي تاريخ  151125مؤمن عالء الدين بسيونى سيداحمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ميدان االسكندريه بملن ثروت السيد على البربرى -ش النحاس  1العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  141114م    دمحم ابراهيم يوسف على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  61

 طنطا بملن حلمى دمحم عبدالنبى على المغربى  -ش السيد عبداللطيف  42الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

,  تم تعديل العنوان 21211214وفي تاريخ  151111ياسر زكى عبدالمعطى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 ش عصفور بملن دمحم سليمان ابراهيم المدبولى  -وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  151121محمود احمد الدسولى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، سبرباى بملن احمد الدسولى احمد الخولى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211214وفي تاريخ  151121على الموافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     اشرف عطيه -  11

 الـتأشير:   ، ميت حواى بملن هيثم عطيه على الموافى 

, تم تعديل العنوان  21211214وفي تاريخ  151111مها السيد دمحم عبدالممصود خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 وصف الـتأشير:   ، محله منوف بملن دمحم دمحم رياض عطا 

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  151131باسم هادى اسماعيل ابراهيم البمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 وصف الـتأشير:   ، دلبشان بملن محمود الشحات عبدهللا عبدالحميد

تم تعديل  21211215وفي تاريخ  151135معرض الخولى لتجاره لطع غيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر السناديه ملن/حسن الحسين شكر 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151131ايمن دمحم عبدالحليم دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الـتأشير:   ، الجعفريه بملن بملن سهام السيد دمحم سعد 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151132عالء دمحم دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 الـتأشير:   ، دلبشان بملن دمحم دمحم ابراهيم سالم

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  145411د حمدى عبدالجواد عماره الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عما -  11

 وصف الـتأشير:   ، كفر كال الباب ملن/ حمدى عبدالجواد عماره الديب

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  145411عماد حمدى عبدالجواد عماره الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

وصف الـتأشير:   ، له محل رئيسى اخر بالعنوان كفركال الباب ملن/عماد حمدى عبدالجواد عماره الديب الستغالله توريد وشحن 

 145411وتابع لرلم  2111/1/1بالسيارات افتتح 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215تاريخ وفي  151144معتز سامى عيد دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 بجوار كافتيريا ابوالهول بملن ابراهيم السيد عبدالفتاح سالمه  4الـتأشير:   ، طنطا الدور االرضى ش الكورنيش المرشحه عمار رلم 

ل العنوان , تم تعدي 21211215وفي تاريخ  151146دمحم مجدى احمد يوسف محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 وصف الـتأشير:   ، خرسيت بملن دمحم صالح عبدالعال المرشى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان  21211215وفي تاريخ  133561بهجت السيد عاشور المصلحى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

اللطيف  بملن/ هانم عبدالمطلب شحاته جبر حاره ابوطالب من شارع السيد عبد 11, وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله 

 2113/4/2فى  1551المودع برلم 

 

تم تعديل العنوان  21211215وفي تاريخ  133561بهجت السيد عاشور المصلحى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 دمحم احمد حامد زليخهحاره ابوطالب من شارع الحلو بملن/  13, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151253عمر يحى دمحم االسود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن عبدالحميد دمحم عبدالحميد االسود بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  151131سبك ليده برلم    حسام عالء عبدالحليم الطوخى ، تاجر فرد ،   -  14

 الخان سوق ناصر الدور الرابع بملن/عالء عبدالحليم دمحم الطوخى-وصف الـتأشير:   ، طنطا 

, تم تعديل العنوان  21211215وفي تاريخ  151131السيد رجب السيد دمحم الزمرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 وصف الـتأشير:   ، دلبشان بملن/ رجب السيد دمحم الزمرانى

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  151145خالد سمير عبدالعزيز دمحم نجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 ض جامع ش عمر بن عبدالعزيز اعال شيكوال بملن دمحم وخالد وايمان محمود معو -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151132رنا السيد حسن دمحم االبحر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 شارع احمد كمال بملن/ احمد ودمحم السيد مبرون يوسف 11الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151143رلم    عالء نبيل دمحم احمد منجود ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  11

 الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن سعيد دمحم فوزى سليمان مدكور 

تم تعديل العنوان  21211215وفي تاريخ  133561بهجت السيد عاشور المصلحى حسنين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 حاره ابوطالب من شارع الحلو بملن / دمحم احمد حامد زليخه 13وان بجعله , وصف الـتأشير:   ، تعديل العن

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  133561بهجت السيد عاشور المصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 مد حامد زليخهحاره ابوطالب من شارع الحلو بملن/ دمحم اح 13وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  133561بهجت السيد عاشور المصلحى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 حاره ابوطالب من شارع السيد عبداللطيف بملن/هانم عبدالمطلب شحاته جبر11وصف الـتأشير:   ، تعديل الفرع بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151133يب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رمضان عبدالحليم دمحم الد -  22

 الـتأشير:   ، دفره بملن عايده عوض عبدالغنى العرالى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151141دمحم مسعد جابر مزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 ش الجالء بملن اشرف السيد محمود سراج الدين  -سنطة الـتأشير:   ، ال

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  151136عبدالحميد عبدالمعبود حسونه شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 ش الجالء برج التوفيك بملن عبدالخالك عبدالمعبود شلبى  6 -وصف الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  145411ديب للنمل بالسيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مكتب ال -  25

الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان كفر كالالباب بملن/ حمدى عبدالجواد عماره الديب بنشاط االستيراد ماعدا المجموعه 

 6من المجموعه  36والفمره 12

تم تعديل العنوان ,  21211215وفي تاريخ  151134سف السيد عبدالعال يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يو -  26

 وصف الـتأشير:   ، كوم النجار بملن رجب دمحم عيد الفمى 

نوان , تم تعديل الع 21211215وفي تاريخ  151141بهاء السباعى عبدالحكيم زيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 وصف الـتأشير:   ، كفر الديب بملن/فوليه عبدالعظيم سند زيان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان , وصف  21211215وفي تاريخ  151141سالمه احمد سالمه محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، شبرا اليمن بملن/ دمحم احمد عبدالرازق شراره

تم تعديل العنوان  21211216وفي تاريخ  151151سيد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم فكرى العشماوى  -  22

 شارع سيد احمد الهبل من شارع ابوالحسايب بملن بكير فياض سالم 5, وصف الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  141112عبدالرحمن احمد دمحم توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

شارع مصطفى كامل تماطع مصطفى الحوتى بملن/ تامر احمد دمحم توفيك  52وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان 

 ونشاطه مركز انماذ ورعايه وفندله وتدريب جميع الحيوانات

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151142دمحم مصطفى ابراهيم سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، ابيار ملن/مصطفى ابراهيم احمد سرور

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  151152حسام الدين مصطفى صابر ابوزيد مهنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى سكه طنطا بملن/ فاروق حسن سليم

تم تعديل العنوان ,  21211216خ وفي تاري 151161دمحم فريد السعيد دمحم جاد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 وصف الـتأشير:   ، سندبسط بملن فريد منصور ابراهيم ابو عسكر 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  141112عبدالرحمن احمد دمحم توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 بملن تامر احمد دمحم توفيكش مصطفى كامل تماطع مصطفى الحوتى  52وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  141112عبدالرحمن احمد دمحم توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 شارع النادى بجوار طنطا اسكان بملن تامر احمد دمحم توفيك ونشاطه بالى استيشن  15وصف الـتأشير:   ، محل رئيسى اخر طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151151سناء دمحم عبدالحى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 الـتأشير:   ، شبراطو ملن/احمد دمحم عبدالمادر عتمان

, وصف  تم تعديل العنوان 21211216وفي تاريخ  151163وسام البير بانوب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 بيت الممدس بملن مورا يوسف جورج يوسف  -الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151153فوزى نادر فوزى تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 ش السالم بملن رومانى خليل معوض ميخائيل  4وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151161ز احمد دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ايمان عبدالعزي -  112

 وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن/ عبدالرحمن على عبدالرحمن شعبان

عديل العنوان , تم ت 21211216وفي تاريخ  151151فاطمه نجاتى عبدالحميد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، ميت المخلص بملن/ زينب احمد محمود راتب 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151166محمود دمحم محمود البنهاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 شارع الهمشرى بملن/ باتعه دمحم محمود عطا 1وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151164ف عطيه عبدالمادر جبر هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عفا -  112

 وصف الـتأشير:   ، حصه اكوه بملن/ رضا دمحم عبدالمادر جبر ابوهاشم

ل العنوان , وصف تم تعدي 21211216وفي تاريخ  151156احمد السيد حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 شارع دمحم منير من طه الحكيم بملن/ السيد انور احمد متولى 62الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151151ناهد عبدربه عبده دمحم طباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 عبده دمحم طباره كوبرى العشره بملن/دمحم محيى-وصف الـتأشير:   ، زفتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  151154عبدالعال عبدالممصود عبدالعال الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  115

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر ابوداود ملن/مصطفى درويش ابوعامر

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151162فوزى حسينى يوسف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 وصف الـتأشير:   ، كتامه بملن/ حسينى يوسف الكومى 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  141411صديك عبدالمعطى صديك حالوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 حالوه وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/دمحم عبدالمعطى صديك

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151165سماح فاروق عبدالفتاح مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، اكوه الحصه بملن/دمحم عبدهللا عبدالهادى الصعيدى

تم تعديل  21211216وفي تاريخ  151152عزت عبداللطيف دمحم عبدالوهاب الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الجعفريه بملن/ عبداللطيف دمحم عبدالوهاب الخضرى 

تم تعديل العنوان  21211216وفي تاريخ  151161محمود ابراهيم احمد توفيك ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 رع مصطفى كامل من ابن الفارض بملن/هديه دمحم احمد على سالمهشا 13, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151116جمعه عبدالوهاب داود النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصف الـتأشير:   ، لسطا بملن/رضا عبدالوهاب داود النجار

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151112، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عزت عبدالوهاب على نصار -  122

 وصف الـتأشير:   ، ميت حواى بملن/ دمحم عبدهللا عبدهللا سعد

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  132512السيد دمحم السيد دسولى عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  123

 ير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/دمحم السيد دسولى عامر بكفر اخشاوصف الـتأش

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151114لطفى على لطفى على العماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

 وصف الـتأشير:   ، كفر نواى بملن/ رضا عبدالعزيز سالم شكر 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151116دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     دمحم عثمان دمحم عثمان -  125

 وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ صابر احمد دمحم مشعل

, تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  122111مصطفى انور احمد المغربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 بملن جمعيه المحبه المبطيه  -طنطا -وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله اول ش المحبه من ش الحكمه 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151112الزيات لالكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

  حسين وصف الـتأشير:   ، الحداد بملن ابراهيم دمحم عبدهللا

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111سماح عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصف الـتأشير:   ، كفر الصارم المبلى بملن السيد شديد السيد سالم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111على عبدالحميد زكى عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 الـتأشير:   ، كفر سليمان _ طريك بسيون _ بملن عبدالحميد زكى عيد

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  111456سليمان عاطف سليمان النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 طريك كفر كال الباب دور ثانى)اول علوى( بملن ابراهيم عاطف سليمان النجار   وصف الـتأشير:   ، تعديبل العنوان بجعله اول

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151113عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصف الـتأشير:   ، بنوفر ملن/دمحم عبدالعزيز دمحم عمر

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151113محمود هنداوى عبدالمطلب سرور هيبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الطالبيه بملن فتوح سعيد فتوح راضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعديل العنوان , وصف تم  21211212وفي تاريخ  151124على السيد على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  133

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن/مروه عبدالمجيد الدمنهورى  طنطا شارع المعاهده مع احمد مراد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111وائل سالمه احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  134

 حمود العبد الـتأشير:   ، الدلجمون بملن دمحم م

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151114امل عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  135

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/ ابراهيم على دمحم ابراهيم

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142422  زينب مبرون على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  136

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله/ زكى دمحم زكى السيد بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111فيصل ابراهيم سليمان عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 فى كامل تماطع العروبه بملن/ نوران فيصل ابراهيم سليمانوصف الـتأشير:   ، طنطا شارع مصط

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151111عبدالنبى ابراهيم راشد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  131

 وصف الـتأشير:   ، شبراطو _ شارع المولف خلف المدرسه االعدادى بملن ابراهيم راشد عرفه المصراوى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111كريم النويهى محمود الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  132

 الـتأشير:   ، كفر نواى بملن/ النويهى محمود الديب

وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151162مخبز المزاز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 ميت حبيش البحريه بملن/ مصطفى يوسف محمود يوسف المزاز

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  151111شرين عبدالمنعم عبدالعظيم ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 , وصف الـتأشير:   ، دفره بملن ريمون نبيل نسيم ساويرس 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151111دمحم التمنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     حامد الكومى -  142

 الـتأشير:   ، طنطا برج نيو اليف شارع الجيش الدور السادس امام السنترال بملن/دمحم دمحم دمحم دمحم ناصف

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151161مينا عادل خليل حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  143

 الـتأشير:   ، برما ملن/عادل خليل غبلاير حبيب

تم  21211212وفي تاريخ  151115محمود عبدالرسول محمود شمس الدين زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  144

 يد عبداللطيف زمزمتعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نجريج بملن/ عبدالعزيز ابواليز

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151115دمحم ابراهيم احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  145

 الـتأشير:   ، سبرباى بملن/ مرفت عبدالرحيم السيد شرف 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211 وفي تاريخ 151112منار السيد احمد جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  146

 ميدان السيد البدوى ملن سعاد عبدالسالم دمحم النجار -الـتأشير:   ، طنطا 

 21211211وفي تاريخ  151121هديب لتجاره لطع غيار السيارات ومواتير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 يوليو ملن/ جمال احمد دمحم هديب 23ن شارع تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيو

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151121احمد جمال احمد دمحم هديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  141

 يوليو ملن/ جمال احمد دمحم هديب 23الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112521،  سبك ليده برلم    احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد  -  142

وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع بجعله حوض الجرف زمام الدلجمون  مركز كفر الزيات ملن  احمد ابو المحاسن احمد 

 يحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان , وصف  21211211خ وفي تاري 151125دعاء دمحم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، شارع الخطيب كفر الزيات بملن احمد صالح عبدالغفار على ابو احمد 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151126وردة رجب شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 عبدالحافظ اخر الحلو بملن على حسن على جمعه ش السيد  25الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151121عفاف دمحم احمد الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 كفر ديما بملن احمد دمحم احمد الشال  -الـتأشير:   ، البحر 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  112521سبك ليده برلم    احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،   -  153

وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان الفرع  بجعله حوض الجرف زمام الدلجمون  مركز كفر الزيات ملن  احمد ابو المحاسن احمد 

 --يحى 

تم تعديل العنوان ,  21211211في تاريخ و 151122سماح عبدالفتاح دمحم دمحم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  154

 وصف الـتأشير:   ، لرانشو بملن سعيد لطب لطب دمحم عبدالرازق 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151124هانى عبدالوهاب حافظ شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  155

 اهيم تفاحهوصف الـتأشير:   ، عزبه الفرماوى ملن ابراهيم دمحم ابر

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151123سليمان دمحم لطفى عبدالغفار عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  156

 وصف الـتأشير:   ، عزبه عويس بملن/ احمد سليمان دمحم لطفى عويس

تم تعديل العنوان , وصف  21211211ي تاريخ وف 151216اسالم شعبان جمال حدوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن شلبى هاشم الشريف 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211211وفي تاريخ  151211بثينه دمحم امين اغا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  151

 ماد ملن حمدى فتحى حامد احمدالدور االرضى ش صبرى عبدالكريم خلف نايف ع -، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  122216ايمن خليفه العوضى خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  152

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه ترعه المرشيه ملن الطالب ) ايمن خليفه العوضى خليفه ( عن نشاط تجاره زيوت وشحومات 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151122مؤمن عبدالناصر هاشم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 العجيزى بملن/سهير مرسى عبدالنبى غازى-شارع عشره من سكه صناديد  2وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151215ده برلم    احمد ابراهيم دمحم جميل ، تاجر فرد ،  سبك لي -  161

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن/كوثر سليمان دمحم داود

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  142164محمود شعبان حسن دراز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 ع حسن ابوحلوه سيجر بملن/ السيد عبدالعزيز حسن دمحمشار 6الـتأشير:   ، تعديل العنوان الى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151211حسين سعد حسن دمحم لمبر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  163

 يوليو امام شركه الكهرباء بملن/ حسن السيد حسن دمحم لمبر 23الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151211ى الكفورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    على فؤاد عل -  164

 الـتأشير:   ، محله مرحوم ملن فؤاد على دمحم الكفورى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151211سامى احمد ابراهيم عبدالعال امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  165

 شارع شمس الدين بملن/ مصطفى عبدالرؤف على دمحم جمعه 11وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151214ياسر ابراهيم عبدالغفار البحيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  166

 ق السعيد دمحم عيادشارع المعاهده مع الفاتح بملن/طار 6وصف الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151211عادل رزق غبلاير خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الـتأشير:   ، برما بملن الين نيروز غبلاير شتا

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151212حسن بدر حسن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  161

 الطريك السريع سوق الجمله ملن فتحى عبدالرحيم الحاج على -الـتأشير:   ، طنطا برج المضاء 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151212ابراهيم دمحم ابراهيم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  162

 عماره سينما اوبرا بملن/ دمحم ابراهيم رمضان وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع سعد الدين

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  22431مصطفى ابراهيم السيد غنام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان ) مصطفى ابراهيم السيد غنام (

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  151212ين موسى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد دمحم جمال الد -  111

 السلخانه المديمه بملن/نعيمه عبدالمعبود ابراهيم غنيم-شارع على اللمعى  1العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211211في تاريخ و 151213ايرين جرجس فرنسيس حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 شارع مكه المكرمه شارع الحكمه بملن/ وجيه حلمى سعد فرج 51وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151211سحر عبدالحميد دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 بملن/ مروه دمحم عبدالتواب دمحم 2ولف الجالء عماره شارع الجالء م 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  146221دمحم دمحم غازى درويش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  114

 الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله / محمود شعبان البنا

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151211رد ،  سبك ليده برلم    سالمه على دمحم محمود فوده ، تاجر ف -  115

 وصف الـتأشير:   ، سنباط بملن عبدالعزيز على دمحم فوده 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151223دمحم عبدالحميد على بسه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 د بملن/ هانى احمد عبدهللا مرعىالـتأشير:   ، كفر ابوداو

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151231سعيد دمحم سعيد لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، شوبر بملن دمحم على شحاته محمود صمر 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151236فايزه احمد عبدالسالم الجربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 وصف الـتأشير:   ، حصه شبشير بملن/السيد دمحم السيد المسيرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151235دمحم دمحم احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملكه

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  121636عبدالمادر دمحم العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد -  111

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفر خزاعل بملن/ فكيهه نصر دمحم العفيفى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212ريخ وفي تا 121636احمد عبدالمادر دمحم العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 الـتأشير:   ، اليوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  131164دمحم صبرى دمحم عبدالحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 بدالفتاح علىالـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع احمد البدراوى المتفرع من سكه صناديد بملن/ خالد ع

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151222دمحم محمود دمحم هدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  113

 البحر عماره النساجون الشرليون بملن/عبدالفتاح احمد مصطفى عاشور-الـتأشير:   ، طنطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121533سبك ليده برلم    حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان ، تاجر فرد ،   -  114

وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع الصواف من شارع المعاهده ملن الطالب ونشاطه ثالجه لحوم وبيع لحوم مجمده واالستيراد 

 وتصدير لحوم ومواد غذائيه

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121533ه برلم    حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  115

 وصف الـتأشير:   ، سالمون بملن/ نجالء دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سلمان

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  134221اسالم كامل مصطفى غنيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  116

 المالن بجعله دمحم عبدالخالك المزاز  الـتأشير:   ، تعديل اسم

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151231فوزى عبدالسالم فوزى خليل البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  111

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن عبدالسالم فوزى خليل البرادعى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  131114سبك ليده برلم    جيهان موسى صمر موسى ، تاجر فرد ،   -  111

 -الـتأشير:   ، تعديل اسم المالن بجعله / احمد فؤاد حماد شعيب بنفس العنوان نواج 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151221احمد محمود احمد السيد البالط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  112

 يوليو ملن/هاله احمد النحراوى 23وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151214مجدى عيد عطيه جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 يوليو من الحكمة بملن نادى عيد عطيه  23ش  21عمار رلم  -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151224دمحم الدسولى دمحم مرجان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 دسولى مصطفى مرجانالـتأشير:   ، محله منوف بمن/ الدسولى دمحم ال

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151232همام دمحم حماد عبدالحميد يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/ الحسينى عبدالفتاح السيد

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  142153لم    حسن على شحاته عبدالعظيم عمرو ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  123

 , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط بجعله الدلجمون الطريك السريع بملن/ دمحم عبدالمجيد عبدالمجيد الفمى

عنوان , تم تعديل ال 21211212وفي تاريخ  151111عصام السعيد السعدى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  124

وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه ارض مطار التحرير المديم بملن/ مصطفى حسين احمد رجب عن نشاط مصنع 

 مائه الف جنيه 111111لتصنيع ورق كرتون براس مال 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  121533حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  125

 وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر وعنوانه سالمون بملن/ نجالء دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سلمان ونشاطه بماله وتموين

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   21211212وفي تاريخ  121533حسام دمحم مرابع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  126

 ، افتتاح محل رئيسى اخر وعنوانه سالمون بملن/ نجالء دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سلمان ونشاطه بماله وتموين

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  143521عبده حسن عبدالجواد طبيخه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 تى ميت غمر امام الكوبرى الجديد بزفتى بملن عبده دمحم جابر العايدى وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله طريك زف

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151213صالح دمحم دمحم مصطفى برعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  121

 وصف الـتأشير:   ، شارع محسن متولى من شارع الجالء بملن/محمود رياض ابراهيم لاسم

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151221كريم كرم توفيك كرم ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  122

 يوليو التنظيم بملن/ دمحم معوض على الشاذلى 23وصف الـتأشير:   ، بسيون 

تم تعديل العنوان ,  21211212 وفي تاريخ 151234اسماء كمال غريب احمد عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع فلسطين بملن/ جمال محمود الشريف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151221سعيد شبل على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 لى شبل على شبل الماضىالـتأشير:   ، شارع مسجد الصحابه من الترعه العريضه سيجر ملن/ع

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  141115ابراهيم دمحم على البخومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع نور الدين كفر عصام طنطا بملن/احمد شعبان عبدالحميد ابوجبل

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  141115 البخومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم دمحم على دمحم -  213

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع نور الدين كفر عصام طنطا بملن/احمد شعبان عبدالحميد ابوجبل

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151215فايز فريد دمحم سليمان عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 شارع السندوبى كفر الزيات بملن/منى دمحم على الحبال 2الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151225حواش هالل حواش حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 بملن/ هالل حواش حسن موسىوصف الـتأشير:   ، حصه اكوه 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151231دمحم رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الـتأشير:   ، الفرستك بملن دمحم على الديهى 

تم تعديل العنوان ,  21211212 وفي تاريخ 151211مروة لطب دمحم لطب ابوعصره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن سعاد دمحم لطب ابو عصره 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151221سعيد صالح سعيد صالح الزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 صالح سعيد صالح الزاوى وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع السيد دمحم عبدالرحيم سيجر بملن/

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151233كرم السعيد كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/ سيد عبدالحميد احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211212تاريخ  وفي 151216يحيى احمد خليفه احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، كفر الحاج داود بملن وسام سعيد ابراهيم حميده 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151222ياسر السيد عطيه نافع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 سيد عطيه نافعالـتأشير:   ، طنطا شارع توت عنخ امون بملن/حسنات ال

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151226احمد السعيد حامد صبره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 الـتأشير:   ، طنطا الطريك السريع بجوار كافيه روكسى بملن/ احمد دمحم احمد دمحم سليمان

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  24161ليده برلم    دمحم لطفى محمود ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك  -  213

 --الـتأشير:   ، اليوجد 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151244رجب احمد احمد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  214

 الكتامىشارع دمحم حالوه لحافه بملن/ دمحم رفعت دمحم  2الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151253محمود دمحم ابراهيم الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش المبلى بملن/ هانم على على

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151152سميره دمحم اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

الـتأشير:   ، افتتاح مكتب رئيسى اخر عن نشاط تجاره وتوزيع اسمنت وتوريدات مواد بناء وتشطيبات الكائن فى شنراق ملن 

 محمود دمحم اسمايعل بدير 

يل العنوان , وصف تم تعد 21211213وفي تاريخ  151261حسام حسن حسن عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 محله مرحوم ملن/خالد سامى على ابراهيم الدح -الـتأشير:   ، كفر العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151251ام احمد سعد احمد زرده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، شوبر ملن/هند الدسولى فتوح عمده

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  141435دمحم شكرى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

الـتأشير:   ، زفتى عزبه خير الدين كوبرى العشرى بملن/جابر هالل دمحم الرخ ونشاطه صنع المنتجات المعدنيه معالجه وطلى 

 المعادن باالالت

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  141435ى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم شكر -  221

 الـتأشير:   ، زفتى ش سكه بملن محمود جيوشى السباحى جاب هللا 

نوان , وصف تم تعديل الع 21211213وفي تاريخ  151245احمد عطيه احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 شارع كفر عنان بملن/عبدالحليم جابر عبدالحليم الفراش-الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  151251عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

كفر العجيزى بملن دمحم دمحم فؤاد  -زر طنطا العمومى وصف الـتأشير:   ، طنطا ش عتلم متفرع من ش حسن شحاته خلف مج

 عبدالحليم جزر 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151252مكتب الفخرانى للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 الـتأشير:   ، الفرستك بملن/ عالء دمحم عباس الفخرانى

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  151232المادر جزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صابر اسماعيل صابر عبد -  224

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع السيد عبدالكريم الحلوانى الغفران لحافه بملن/ شريف عبدالخالك دمحم ابوهالل

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  151241  حماده بدرى عبدالمعتمد على الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  225

 , وصف الـتأشير:   ، كفر المحرولى بملن/عبدالحميد دمحم سعد الماضى

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151152سميره دمحم اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 اسماعيل بدير  الـتأشير:   ، شنراق بملن/ محمود دمحم

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151152سميره دمحم اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

الـتأشير:   ، شنراق بملن محمود دمحم اسماعيل بدير ونشاطه مكتب توريدات خامات اعالف وتوريدات عموميه ماعدا الكمبيوتر 

 وتوريد العماله

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  141435دمحم شكرى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  141435دمحم شكرى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

، افتتاح محل رئيسى اخر كائن بالعنوان زفتى زفتى ش سكه طنطا بملن محمود جيوشى الصباحى جاب هللا ونشاطه الـتأشير:   

 مصنع مكابس هيدرولين تصنيع براريم حفر

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151242دمحم رمضان محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 ، عزبه المنشاوى بملوله بملن رمضان محمود موسى  الـتأشير:  

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151251مينا لمستلزمات الدش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 ش الجيش بملن ابراهيم نصر احمد  23الـتأشير:   ، زفتى عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  151132فرد ،  سبك ليده برلم    رنا السيد حسن دمحم االبحر ، تاجر  -  232

 شارع احمد كمال ملن/دمحم مبرون والسيد مبرون 15الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله عمار رلم 

لعنوان , تم تعديل ا 21211213وفي تاريخ  151252انطونيوس نصر سعد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  233

 شارع الفالوجا من سعيد بملن/كاميليا عمر يوسف الشاذلى 1وصف الـتأشير:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  151246عبدهللا عبدالحفيظ دمحم بهنسى الخراط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  234

 خراط, وصف الـتأشير:   ، كفر مشله بملن/ عبدالحفيظ دمحم بهنسى ال

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  151241منال دمحم دمحم عبدالحميد حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  235

 ش الرفاعى مع  نور الدين ملن حنان جابر فتحى دمحم -, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  132622ليده برلم    ابراهيم دمحم دمحم مصطفى حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك  -  236

 لحافه بملن/دمحم عبدالمادر احمد سميه -العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله شارع احمد زيان 

وصف  تم تعديل العنوان , 21211213وفي تاريخ  151242تامر عاطف عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 الـتأشير:   ، طنطا ميدان االشرف ملن/عبدالغفار عبدالغفار مسلم نعيم

تم تعديل  21211213وفي تاريخ  151241مكتب العتر العمال المساحه ومماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  231

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تطاى بملن/ ابوالعزم احمد ابوالعزم العتر

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151211واليزيد دمحم على ابوعكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    اب -  232

 الـتأشير:   ، برما بملن شريف عبدالسالم دمحم شكر 

ان , تم تعديل العنو 21211216وفي تاريخ  151262فرحانه حماده منصور حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصف الـتأشير:   ، ميت حبيش البحريه بملن/رضا عبدالباسط دمحم رضا خالف

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151264دمحم رفعت المرسى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 الـتأشير:   ، سنباط بملن فتحى عليوه فتحى الجبان 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151261ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     وائل ابراهيم محروس -  242

 ش المديريه ناصيه الجرن بملن امانى على طه الخشاب  5عمار رلم  -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151211سمير دمحم مصطفى الشناط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  243

 الـتأشير:   ، برما بملن ابراهيم دمحم مصطفى الشناط 

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151213دمحم سعيد دمحم على عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  244

 الرحمن ش سعيد مع المتوكل بملن دمحم سعد عبد61عمار رلم  -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151214ابراهيم ابوبكر عبدالغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  245

 شارع الجناينى ميدان سعد زغلول بملن/ ابوبكر عبدالغنى دمحم 5وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان  21211216وفي تاريخ  151262ليده برلم     مهجه دمحم رمضان رمضان ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك -  246

 , وصف الـتأشير:   ، برما بملن احمد حمدى االلحنفى حموده

تم تعديل العنوان ,  21211216وفي تاريخ  151266اسماء السيد مختار عامر الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 وصف الـتأشير:   ، ميت غزال بملن/دمحم السيد دمحم خضر

تم تعديل العنوان , وصف  21211216وفي تاريخ  151212هيثم دمحم حامد رزق ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  241

 ش االزهر لحافه بملن السيده عبدالفتاح فرج سالمه  -الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151215فايزه ابوالنجا عبدالجواد الغول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  242

 ء خلف مساكن الجالء بملن/ دمحم سيد احمد عبدالصادق مصطفى وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع السيد سرور من شارع الجال

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  141163احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 يوى وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه كفر حشاد مركز كفر الزيات بملن دمحم عبدالعزيز البد

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  142164شنوده حنا سليمان السبكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الـتأشير:   ، طنطا تماطع شارع سليمان مع دمحم عبده بملن الطالب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211211خ وفي تاري 142164شنوده حنا سليمان السبكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  252

يناير االستاد بملن/ عبدالعزيز محمود خالد ونشاطه تجاره وتوزيع االدويه ومستحضرات التجميل  25الـتأشير:   ، طنطا شارع 

 والمكمالت الغذائيه والمستحضرات الطبيه والتصنيع لدى الغير

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151213ه برلم    سليمان وهبه محمود صاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  253

 وصف الـتأشير:   ، كفر نواى حوض النفيس بملن محمود وهبه محمود صاجه

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151211ماجده صبحى ابوزيد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  254

 لن/جميل عبدالجواد ابراهيم الشافعىوصف الـتأشير:   ، شبرابلوله م

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151212نجفه عبدالسالم احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  255

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع الصفا امام مستفى السالم بملن/ ورثه عبدالحميد احمد ابراهيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151211ل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد على عبدالغنى هط -  256

 الـتأشير:   ، برما بملن/ على عبدالغنى على هطل

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  151211احمد عبداللطيف عبدالحليم السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 أشير:   ، تطاى ملن/نفيسه دمحم سيد احمد خليفهالعنوان , وصف الـت

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  141611ايهاب سمير دمحم شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  251

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله العايشه بملن/ماهر عبدالعزيز ابراهيم الشافعى

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151212صمد النوسانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم مدبولى عبدال -  252

 وصف الـتأشير:   ، فيشا سليم بملن امانى عبدالمنعم محروس جاب هللا 

 تم تعديل العنوان , 21211211وفي تاريخ  151216مصطفى خيرى فرج دوسو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 حاره عبد الجواد من ش كفر عصام بملن حسن عبدالحليم مطر السيد  21وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151222رضا دمحم ابواليزيد ابوعيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 شحاتهالـتأشير:   ، صناديد بملن/ احمد وحيد عبدالغفار 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  142164شنوده حنا سليمان السبكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه طنطا تماطع شارع سليمان مع دمحم عبده بملن الطالب ونشاطه صيدليه براس مال 

 عشره االف جنيه 11111

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  141163احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  263

 وصف الـتأشير:   ، كفر حشاد بملن/ دمحم عبدالعزيز البدوى

العنوان , وصف تم تعديل  21211211وفي تاريخ  151223طارق وجيه دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  264

 شارع متولى الشعراوى بجوار مدشه المصرى بملن/ عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح السعداوى 11الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151215رنا دمحم عبدالحميد عطوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  265

 يع زمام لحافه بجوار عطوان بملن/ داليا رمضان على صمرالـتأشير:   ، طنطا الطريك السر

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151221احسان احمد حسن الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  266

 ش دمحم فريد مع حسن رضوان بملن ايمن على عيسى الديب 21الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151211ى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    المنشاو -  261

 وصف الـتأشير:   ، محله منوف بملن احمد شعبان حسين 

 تم تعديل العنوان , 21211211وفي تاريخ  151211ريهام االمير عماد عوض عزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  261

 وصف الـتأشير:   ، كفر سليمان عوض بملن نضيف سيدهم نضيف ابراهيم داود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151216زينب السيد على شعيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  262

 الـتأشير:   ، شارع السيد عبداللطيف بملن/السيده عمر الشيخ

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151214بدالفتاح زين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد ناجى احمد ع -  211

 بملن/ دمحم احمد على السيد  3الدور السابع شمه  4وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع الجالء ابراج الكهرباء بلون 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151221حماده عطيه عبدالفتاح رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 وصف الـتأشير:   ، نجريج بملن فاطمه كمال عطيه كمال ابوعامر 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151212احمد عبدالسميع عبدالمجيد مجاور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 لى بلتاجى طوالىوصف الـتأشير:   ، طوخ مزيد بملن/ سمير ع

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151211زلط لتجاره المستلزمات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 شارع االزهر بملن/ عادل مصطفى مصطفى العزيزى 2وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151226برلم     عبدالعظيم دمحم عبدالمادر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  214

 ش الجيش بملن الطالب عبد العظيم دمحم عبدالمادر سالمه 22 -وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151313احمد دمحم حسن الشافعى العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 ف الـتأشير:   ، كتامه بملن/دمحم حسن الشافعىوص

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151312ام الخير على احمد جبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الـتأشير:   ، السنطة البلد بملن السعيد احمد محمود محجوب 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151314دمحم سعيد عاشور الغنام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 برج مكه سكه شوبر بملن/اشرف دمحم ابراهيم رمضان -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211خ وفي تاري 151411دمحم الدسولى اسماعيل سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله بملن )صاحب الشان( دمحم الدسولى اسماعيل سليم بنفس العنوان

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151225عبدالفتاح دمحم السيد ابو حشيبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 صة شبشير بملن السيد عبدالفتاح دمحم ابو حشيبه وصف الـتأشير:   ، ح

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151311احمد احمد دمحم محمود رشدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 شارع النحاس بملن السيد دمحم احمد الباشا  21وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  141226فرد ،  سبك ليده برلم    حافظ جمال حافظ دياب ، تاجر  -  211

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله كفر نواى بملن احمد جمال حافظ دياب 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151311ايمن دمحم حسين على فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 شير:   ، ابيج بملن سعاد حسن عبدالمحسن المالح الـتأ

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  151316مدحت عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  213

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفر شاهين بملن/غاده عبدالفتاح احمد زيان

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  121631،  سبك ليده برلم     احمد فوزى احمد ابوزيد ، تاجر فرد -  214

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفر الساحل بملن/ عزيزه ابراهيم ابراهيم عساف

صف تم تعديل العنوان , و 21211211وفي تاريخ  151224دمحم مصطفى دمحم على عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  215

 كفر عصام بملن سلوى عبدالرحمن دمحم سالم -ش الشربينى مع نور الدين  21الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151311دمحم حلمى عبدالفتاح ابوهند ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  216

 الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن الهادى دمحم دمحم عطيه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151221فؤاد عبدالجواد دمحم الدمنهورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  211

 يوليو بملن/ عبدالعال يوسف ماضى 23وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع ترعه السالمونيه من 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151311م    شريف مغاورى ابواليزيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  211

 شارع سكه صناديد العجيزى بملن/نعمات دمحم ابراهيم 1وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151311احمد موسى عبدالرحمن سمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  212

 يه بملن/ ابراهيم موسى عبدالرحمن سمرهوصف الـتأشير:   ، السمالو

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  131333هانى رضا عطيه ابراهيم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 , وصف الـتأشير:   ، ال يوجد

تم تعديل العنوان  21211211في تاريخ و 131333هانى رضا عطيه ابراهيم عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 كفر الزيات بملن احمد دمحم عبدالعزيز حصان  -ش الجيش عماره حصان  26, وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

ر:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي 21211211وفي تاريخ  131333هانى لطونيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 ال يوجد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211211وفي تاريخ  131333هانى لطونيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  223

 كفر الزيات بملن احمد دمحم عبدالعزيز حصان  -ش الجيش عماره حصان  26تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151222تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     احمد دمحم دمحم على حجازى ، -  224

 الـتأشير:   ، شبرابيل بملن الطالب احمد دمحم دمحم على حجازى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  151312خضره السيد على البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  225

 شارع سعيد المنسى سيجر بملن/ احمد دمحم على ابوجنديه 2:   ، طنطا الـتأشير

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  151311منال لدرى عبدالمنعم عبدالسالم فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  226

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن فوزى لطب اماعيل ليده 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  151315ود العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود الحسينى محم -  221

 وصف الـتأشير:   ، نفيا بملن/دمحم عبدهللا عبدالحليم المليوبى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151321نصر دمحم ابراهيم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  221

 ـتأشير:   ، كفرالزيات الطريك السريع بملن/ دمحم ابراهيم جمعه الفحاتال

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  141126ياسمين دمحم ابراهيم فرج زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  222

 شارع سعيد مع الجالء ملن/نبيل مصطفى عبدالرحمن ابوشليب 2وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151325رجاء ابراهيم دمحم عدس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ملن السيد صبحى المرسى بدر -االنبوطين  -الـتأشير:   ، عزبه فوزى 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  131154دمحم احمد دمحم عبدالرحمن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 شارع الخطيب بملن/ دمحم ابواليزيد ابراهيم  33وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفرالزيات 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142215محمود ابراهيم فرج ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 بملن حسين عوض ابراهيم حسين -كوم النجار-عنوان بجعله عزبه عبده وصف الـتأشير:   ، تعديل ال

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  144152ساره محمود عبدهللا مصطفى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 شارع النادى برج الفواد امام حكايه بملن/اسماء فؤاد على الجندى 35, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151313احمد دمحم عوض دمحم الغريب فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/ سامى على دمحم اسماعيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151315دمحم دمحمى دمحم البليطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 الـتأشير:   ، كفر المنصوره بملن/دمحم ابراهيم بركات مصطفى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142121عبدالمنعم حسن السيد حسن شتا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 شارع البدراوى خلف امن الدوله بملن/دمحم احمد دمحم المليوبى 11وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151326دمحم عبدالنبى ابواليزيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 حله مرحوم مركز طنطا ملن ابراهيم عطيه السيد مرزهوصف الـتأشير:   ، م

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151321دمحم جمال مصطفى المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن/ مؤمن جمال مصطفى المعداوى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151324ر فرد ،  سبك ليده برلم    شريف عبدهللا دمحم عبدالمادر ، تاج -  312

 وصف الـتأشير:   ، دفره بملن/ رضا عبيد عبدالمعطى عبده

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151332بركات حسين دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 ريك بسيون كفر الزيات بملن/حسن سعيد بركاتالـتأشير:   ، الفرستك ط

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151312دمحم عادل السعيد عبدالرحمن عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، عزبه هيث كفرالجنيدى بملن/ منى على على الحصرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151314فرد ،  سبك ليده برلم    سمير دمحم اسماعيل شاهين ، تاجر  -  312

 الـتأشير:   ، صالحجر بملن بسام عبداللطيف فايد 

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151321رمضان عبدالمجيد رمضان لموح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 من بملن/ اسالم صالح بركاتوصف الـتأشير:   ، شبرا الي

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151311حسام سعد ابوالفتوح احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  314

 الـتأشير:   ، زفتى شارع الجيش بملن/ سامح عبدالعزيز االزهرى

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151322لم    لمياء عبدالعال حسين ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  315

 وصف الـتأشير:   ، كفرالمصار بملن/ اسماعيل حسين عبدالعال ابوسمره

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  21151احمد بلوغ عبدالنبى السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 لن بجعله الطالب )احمد بلوغ عبدالنبى السيد سليمان( بنفس العنوانوصف الـتأشير:   ، تعديل الم

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151322محمود على محمود احمد سليمان المغينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 رثه امين العوانى العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع احمد مراد من المعاهده ملن/ سعاد عزب ابراهيم وو

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151311عبدالمولى رضا عبدالمولى دمحم عشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، دمنهور الوحش بملن/عادل عبدالعظيم دمحم حسن

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  151312رلم    ساميه عطيه العزب متولى الدبوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  312

 وصف الـتأشير:   ، سنباط ملن فؤاد عطيه العزب الدبدوب

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  144152ساره محمود عبدهللا مصطفى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ش النادى برج الفؤاد امام حكايه ملن اسعاد فؤاد على الجندى 35طنطا  افتتاح فرع بناحيه ---, وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان  21211212وفي تاريخ  144152ساره محمود عبدهللا مصطفى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ملن السيد احمد احمد  باب السالم طريك مولف المنصوره 1, وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه الزلازيك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  141126ياسمين دمحم ابراهيم فرج زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

شارع سعيد مع الجالء  2بالعنوان  smart labوصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع نشاطه معمل تحاليل وسمته التجاريه معمل سمارت 

 ل مصطفى عبدالرحمن ابوشليبملن/نبي

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  142146احمد دمحم ابراهيم السيد السحار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله كفرالدغايده بملن/ السيد عبدالجيد ابوالليل

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151323فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم جمال دمحم االحول ، تاجر  -  324

 الـتأشير:   ، المضابه بملن/ رجاء ابوالفضل البس

تم تعديل  21211212وفي تاريخ  151316محمود احمد صالح عباس احمد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 تى الموافى من شارع الجمهوريه بملن/ احمد سمير جالل محمودالعنوان , وصف الـتأشير:   ، زف

تم  21211212وفي تاريخ  151331عبدالحميد نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اشناواى بملن/ نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  151331اس رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عباس نبيل عب -  321

 الـتأشير:   ، الجسر بالفرستك بملن/ نبيل عباس على رجب

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151342مطيعه على السعيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 ر:   ، حنون بملن اشرف فاروق دمحم عبدالرحمن الـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  112521احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

زكفر حوض الجرف زمام الدلجمون مرك 21بجعله  6141وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان المحل الرئيسى االخر المودع برلم 

 الزيات ملن الطالب ) احمد ابو المحاسن احمد يحى

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  112521احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

تب مماوالت نمل مواد وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان كفر النصاريه  بملن امال عادل دمحم عشرى ونشاطه مك

 بتروليه 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  144614ماهر طلعت عبداللطيف النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 وصف الـتأشير:   ، المرشيه مركز السنطه ملن عالء عبدالمنصف الماضى

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151336ليده برلم     السيده ابراهيم عبدالنبى عرسه ، تاجر فرد ،  سبك -  332

 وصف الـتأشير:   ، كفر الديب بملن ابراهيم عبدالنبى عرسه 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151331نجالء مسعد رمضان احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  333

 جدى دمحم ابراهيم بشير وصف الـتأشير:   ، اشناواى بملن م

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151345مصطفى دمحم مصطفى لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  334

 وصف الـتأشير:   ، كفر الشيخ سليم بملن دمحم زين العابدين طه العجوانى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151342اسالم مسعد جوده عتاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  335

 الـتأشير:   ، سنبو الكبرى بملن/ حاتم صالح عبدالعظيم صالح جرد

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151335محمود احمد الصاوى عبده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  336

 كفر الزيات بملن عطيات السيد دمحم ابوالعال -الـتأشير:   ، منشاه الكردى 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151341اسماعيل حسين عبدالرؤف خلف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 بدالرحمن وصف الـتأشير:   ، الدلجمون بملن سعيد احمد ابوالعنين ع

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  331

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله المضابه ملن/ صالح الدين رياض العسكرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 تعديل العنوان , وصف  21211221تاريخ  وفي 135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  332

 الـتأشير:   ، اليـــوجــد

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 الـتأشير:   ، المنشيه الجديده المضابه بملن/ عدلى شعبان عوض السطرى

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  144614عبداللطيف النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماهر طلعت  -  341

 وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان المرشيه بملن عالء عبدالمنصف الماضى

م تعديل العنوان , وصف ت 21211221وفي تاريخ  151334عبدالمنعم دمحم رجب حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 ش سيدى دمحم عبد الرحيم سيجر بملن ناديه عبدهللا عبدالرجال  22 -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151351الصناديلى للحدايد والبويات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  343

 ق الجمله بملن ليلى على على الحنفى ش الفاتح دوران سو -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151333ناديه امين عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  344

 الـتأشير:   ، كفر ابوداود بملن هشام حاتم احمد مؤنس

تم تعديل العنوان  21211221وفي تاريخ  151331ك ليده برلم    حنان عبدالرافع ابوالعال شهاب الدين ، تاجر فرد ،  سب -  345

 , وصف الـتأشير:   ، شرشابه بملن/ سعدالدين دمحم دمحم جمال الدين 

 21211221وفي تاريخ  141662الصواف لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  346

 تأشير:   ، افتتاح فرع ارض الجزيره شارع احمد حجازى ملن/ عبدالعال عبدالعال احمد ابو حجارهتم تعديل العنوان , وصف الـ

تم تعديل  21211221وفي تاريخ  151351طارق عالء سمير عبدالموجود الوندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 د الوندى العنوان , وصف الـتأشير:   ، سنبوالكبرى ملن عالء سمير عبدالموجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151344شيماء الحسينى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  341

 الـتأشير:   ، ميت حبيش المبليه بملن/ السيد على احمد عطيه

تم تعديل العنوان ,  21211221تاريخ  وفي 151341حمدى دمحم فتح هللا سالم السمين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  342

 وصف الـتأشير:   ، مشال ملن/دمحم دمحم فتح هللا سالم السمين

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151212دمحم احمد سعد مرسى الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 ن شارع المعاهده السنطة غربيه بملن احمد سعد مرسى الديبوصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله/ شارع دمحم جعفر م

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151341نصر النبوى نصر ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتأشير:   ، شونى بملن جالل دمحم نصار 

تم تعديل  21211221وفي تاريخ  151341سبك ليده برلم    محمود عبدالعزيز عبدالرؤف ابوعجاجه ، تاجر فرد ،   -  352

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن/ عبدالعزيز عبدالرؤف ابوعجاجه

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151332احسان عبدالحميد دمحم السمدونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  353

 ش عباس العماد بملن احسان عطيه حسن عطيه   13وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151346عاطف سليمان نصرهللا ابوسليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  354

 ش االمام دمحم عبده مع شارع سعد الدين بملن ابانوب عاطف سليمان  11 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  112521د ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احم -  355

 وصف الـتأشير:   ، حوض الشجره زمام الدلجمون مركزكفر الزيات ملن الطالب ) احمد ابو المحاسن احمد يحى (

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  112521لم    احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده بر -  356

 وصف الـتأشير:   ، كفر النصاريه بملن امال عادل دمحم عشرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 ه بملن/ صالح الدين رياض العسكرى الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله المضاب

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  351

 الـتأشير:   ، المنشيه الجديده المضابه بملن/ عدلى شعبان عوض السطرى

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  135121ه برلم    وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  352

 الـتأشير:   ، اليوجـــــــد

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151364احمد مصطفى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، سنباط بملن/ مصطفى العشماوى حامد العشماوى

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  11625رمضان دمحم السيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن/صبحيه بيومى شعبان سراج بمحله مرحوم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211223تاريخ  وفي 131511شادى عادل الدمحمى عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 الـتأشير:   ، طنطا شارع احمد طه متفرع من شارع النادى بملن/ منى عبدالسالم محمود علوان

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151361دمحم متولى دمحم عبدالجواد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  363

 وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع الشورى متفرع من الجنابيه البحرى بملن/حنان دمحم احمد فوده

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  151351ده برلم    دمحم مسعد عبدالحى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لي -  364

 برج الرياض شارع الجيش ناصيه طه الحكيم البحر بملن/ مسعد عبدالحى محمود الصم 1.1الـتأشير:   ، طنطا محلين 

م تعديل العنوان , وصف ت 21211223وفي تاريخ  151352سالمان لبيع المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  365

 الـتأشير:   ، اخناواى ملن/امل الرفاعى دمحم موسى

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151361شريهان وهبه يس عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  366

 وصف الـتأشير:   ، الجعفريه بملن/ابراهيم دمحم عبدالوهاب المرسى بر

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  151361حسن نصر نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم  -  361

 الـتأشير:   ، عزبه المنشاوى المبليه بملن/حسن نصر نصار

 تم تعديل العنوان , 21211223وفي تاريخ  151351حجاج عبدالرؤف صالح الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  361

 وصف الـتأشير:   ، المنشاه الجديده بملن دمحم عبدالرؤف صالح الزناتى 

تم تعديل العنوان  21211223وفي تاريخ  151361صفاء صالح الصافى فهمى واصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  362

 , وصف الـتأشير:   ، ابيج بملن/ حسن السيد حسن حنوره

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151366لسواح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    رانيا حامد احمد حامد ا -  311

 وصف الـتأشير:   ، عزبه شرف الدين بملن/ رجب سعد محمود شرف الدين

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  131211عبدالحفيظ شحاته البهى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 صف الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله ميت الليث بملن/ عبدالحفيظ شحاته البهى حجاجو

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151365صالح دمحم ابواليزيد محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع عاصم الدخاخنيه بملن الطالب

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  131511شادى عادل الدمحمى عميره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بنشاط خدمات مابعد الطباعه بطنطا شارع احمد طه متفرع من شارع النادى

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151236رلم    فايزه احمد عبدالسالم الجربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  314

 وصف الـتأشير:   ، حصه شبشير ملن/بيه المتولى الحمضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  131663دمحم صالح عبدالمجيد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 صالح عبدالمجيد الجمل بنفس العنوان  وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن وائل

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  151354مصطفى سعيد عليوه دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 شارع الجمهوريه بملن/ايمان على مصطفى الساعى 11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  151355يده برلم    دمحم مروان سيداحمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  311

 الـتأشير:   ، المرشيه بملن طاهر دمحم جمال صديك زلط 

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151362حسام احمد سالمه دمحم الغمراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 طنطا  --مع الحلو ملن رشاد سعد بهنسى  ش االشرف  13وصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151236فايزه احمد عبدالسالم الجربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 مواشىوصف الـتأشير:   ، افتتح فرع بناحيه شبشير الحصه ملن بيه المتولى الحمضى ونشاطه نفس نشاط المركز الرئيسى مزعه 

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151356جمال عبدالغنى عبدالحى دمحم سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، شبرابيل بملن احمد عبدالنبى عبدالعزيز داود 

تم تعديل العنوان ,  21211223وفي تاريخ  151363ابراهيم عيد شهاب عبدالغنى السما ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن/ شهاب عبدالغنى شهاب

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  151314عبدالهادى محمود عبدالهادى دمحم الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 دالهادى دمحم الشريفالعنوان , وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن/ محمود عب

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  116111شريف دمحم دمحم البشبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  313

 الـتأشير:   ، طنطا الطريك السريع برج ابوسبعه بملن/ فاتن دمحم على الطور

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151311ك ليده برلم    خالد مصباح مصباح دمحم المليوبى ، تاجر فرد ،  سب -  314

 وصف الـتأشير:   ، شبراتنا بملن/احالم رمزى احمد لطب

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  151313احمد ابراهيم احمد شمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  315

 ى ابراهيم احمد شملهالـتأشير:   ، السنطه البلد بملن/ عل

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151311اسامه العزب حسن الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  316

 شارع المحكمه بجوار الكنيسه بملن/دمحم العزب الشهابى 1وصف الـتأشير:   ، زفتى عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  116111سبك ليده برلم     شريف دمحم دمحم البشبيشى ، تاجر فرد ،  -  311

 الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان طنطا  الطريك السريع برج ابو سبعه بملن/ فاتن دمحم على الطور ونشاطه تجاره ادوات منزليه

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151316كمال يحى كمال عبدهللا عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  311

 وصف الـتأشير:   ، كفر نواى بملن/ يحيى كمال عبدهللا عبدالحافظ

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  151312دمحم رضا دمحم البيومى شمخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  312

 مى عبدالسميع ابراهيم حجر الـتأشير:   ، كفر سالم النحال بملن سا

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151313شيماء السيد مدبولى السيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، شبرا اليمن بملن/ ماجد دمحم فتحى عبدالستار شراره

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  151312ده برلم    الممارى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لي -  321

 ابيار بملن/على دمحم دمحم المماوى-الـتأشير:   ، سيدى مسعود 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    21211224وفي تاريخ  151311فراشه الحديدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  322

 ، نهطاى بملن/ عبدالحميد سعد لبده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل تم تعدي 21211224وفي تاريخ  151311دمحم سيد احمد عبدالممصود السيد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  323

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع كمال غرابه بملن/ السعيد ابراهيم ابراهيم ابوهالل

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151311حسن على حسن على البرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  324

 وصف الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن/ عبدالرحمن صالح عبدالرحمن حويله

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  151316نبيل حامد عبدالعال البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  325

 الـتأشير:   ، منشاه جنزور بملن/ اسماء عبدالنبى سالم

يل العنوان , وصف تم تعد 21211224وفي تاريخ  115411دمحم بدوى محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  326

 شارع جسر الترعه بملن/ السيد نبوى ابراهيم 14الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله عمار رلم 

تم تعديل العنوان  21211224وفي تاريخ  151362سامح ماهر عبدالسميع ابراهيم حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 سان عبدالخالك الرفاعى , وصف الـتأشير:   ، شبرابيل بملن يوسف ح

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  141122وجيهه لتجاره االجهزه الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  321

 وصف الـتأشير:   ، طنطا شارع يوسف الصديك بملن/ احمد خليفه عبدالفتاح ابوجبل

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151312ر فرد ،  سبك ليده برلم    ابراهيم رمضان دمحم احمد المالكى ، تاج -  322

 وصف الـتأشير:   ، زفتى شارع الصوامع بملن/راويه محيى الدين عبدالحميد مرعى

تم تعديل  21211224وفي تاريخ  151315ابراهيم مصطفى على مصطفى الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ن , وصف الـتأشير:   ، سحيم بملن/فتوح عبدالستار الدرىالعنوا

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  141122وجيهه لتجاره االجهزه الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

وجبل ونشاطه تجاره اجهزه وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع بالعنوان طنطا شارع يوسف الصديك بملن/احمد خليفه عبدالفتاح اب

 كهربائيه جمله

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151311ناديه عبدالمنعم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 ش السلطان مراد مع ش شريف بملن الطالبه / ناديه عبدالمنعم احمد موسى  -وصف الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان ,  21211224وفي تاريخ  151314ى ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    هانم الدسول -  413

 وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن/رمضان ابوالعنين دمحم ابوالعنينم بركات

تم تعديل  21211224 وفي تاريخ 151311سلوى ابراهيم مصطفى دمحم حماد عصره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، كفور بلشاى بملن محمود احمد ابراهيم عموش 

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  151321فوليه نبيل غطاس عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 لن بشرى فؤاد حنا ش السيد الفمى متفرع من ابن مالن بم 15-الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  151412مصطفى رفعت دمحم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

 الـتأشير:   ، ميت يزيد بملن/دمحم السعيد البابلى

تم تعديل العنوان ,  21211225 وفي تاريخ 151321احمد نظمى دمحم على حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ش سعيد بملن احمد عابد عاصم الطنطاوى  62 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان  21211225وفي تاريخ  151312السيد صبرى ابراهيم ابراهيم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 ناعى بملن صبرى ابراهيم ابراهيم شوشه ش الجيش الحى الص -, وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات 

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  151411ندا ابوالخير محفوظ الروينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 وصف الـتأشير:   ، المرشيه بجوار محطه لطار المرشيه بملن/ عبدالستار دمحم رشاد عبدالستار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  151321بدالرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالرحمن احمد ع -  411

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، الفرستك بملن/ احمد عبدالرحمن دمحم سرحان

صف تم تعديل العنوان , و 21211225وفي تاريخ  131661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 الـتأشير:   ،  تعديل اسم المالن بجعله ملن صبحى عبدالمطلب دمحم الموزى

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  151326دمحم عبدالستار عبدالباسط موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

  عويس ش بن تيميه من توت عنخ امون بملن عبدالحكيم دمحم 14 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  151321جيهان سعيد دمحم سنبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 الـتأشير:   ، صناديد بملن عبدالحميد عبدالممصود بسيونى فوده 

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  141114صبرى عبدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكريشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، عزبه الديب بملن/ سحر عبدالرحمن عبدالعال صمر

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  141114صبرى عبدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكريشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

خلف شركه االدويه ملن/ مروه رشدى عطيه فوده ونشاطه مماوالت متكامله واعمال العنوان , وصف الـتأشير:   ، زفتى سكه طنطا 

 محاجر وتوريدات مواد بناء وخامات

 

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  141114صبرى عبدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكريشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  416

يسى اخر بناحيه عزبه الديب بملن/ سحر عبدالرحمن عبدالعال صمر عن نشاط مزرعه العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئ

 جنيه 251111لتربيه وبيع المواشى براس مال 

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  151142مسعود بسيونى بسيونى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 جعله ملن/ دمحم اسماعيل دمحم سالمهوصف الـتأشير:   ، تعديل المالن ب

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  151325رامى عبدالمولى عبدهللا عبدهللا البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، تفهنا العزب مركز زفتى ملن احمد دمحم على شحاته

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  151411، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    امانى صابر ابوالعنين الغايش  -  412

 يوليو بملن / حسين حسين الحمامى 23وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  131661حازم مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ر:   ، تعديل اسم المالن بجعله بملن/صبحى عبدالمطلب دمحم الموزىالـتأشي

تم تعديل العنوان ,  21211225وفي تاريخ  151324احمد مجاهد عز العرب المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 وصف الـتأشير:   ، منشاه سليمان بملن مجاهد عز العرب عبدهللا المليجى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211225وفي تاريخ  151322اسالم السيد دمحم خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 الـتأشير:   ، فيشا سليم بملن السيد دمحم خميس العربى 

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  151323هدى دسولى احمد عبدالمجيد ابوشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  423

 العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع الساحه الشعبيه بملن/ فوزى بسيونى على النحرواى

تم  21211225وفي تاريخ  151322يوسف عبدالسالم يوسف عبدالجواد الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  424

 ملن/فتحى محمود دمحم ابوسبعهيوليو ب 23تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، بسيون شارع 

تم تعديل  21211225وفي تاريخ  121631مؤمن عبدالهادى على عبدالهادى ابوزايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  425

مكرر شارع ابن الفارض بملن حسن عطيه سعيد ودمحم حسن  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل عنوان النشاط بجعله عمار رلم 

 ورانيا حسن عطيه سعيد عطيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151416اسماء السعيد حسن دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  426

 شارع البورصه بملن/ الدمحمى اسماعيل الجارحى  11وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151412م    معتز دمحم محمود امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  421

 الـتأشير:   ، طنطا شارع االمام البصيرى مع الحلو بملن/ دمحم محمود امين غزاله

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151421احمد زكى دمحم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  421

 ش الناعم تماطع ش علم الدين من الحكمة بملن فاطمة حسن احمد عبدالرحمن  11 - الـتأشير:   ، طنطا

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  144316ابراهيم ابراهيم فتوح زهره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  422

 بملن/ رضا على الدسولى البنا  / سبرباى  شارع النزهه خلف المدرسه االعدادى 21الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله 

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151414ابراهيم صبحى عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الـتأشير:   ، طنطا الطريك السريع بجوار بنزينه التعاون بملن/ سعد دمحم سعد عالم

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  144215عيل داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالعظيم عادل اسما -  431

وصف الـتأشير:   ، افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط مزرعه بيع وتسمين وحالبه مواشى  بملن/ محمود عبدهللا عبدهللا داود / 

 شبراملس

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151412ه برلم    فاطمه السيد على سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليد -  432

 الـتأشير:   ، شارع انور بملن/ الشين دمحم يونس الغياتى

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  143311صالح حامد دمحمالسيد الرميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  433

 له ملن / احمد دمحم دمحم احمد بكر وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجع

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  143311صالح حامد دمحم السيد الرميسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  434

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن / احمد دمحم دمحم احمد بكر 

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151411سبك ليده برلم     احمد عزت احمد ابوالخير ، تاجر فرد ،  -  435

 الـتأشير:   ، شنراق بملن نجالء السيد عبدالعاطى 

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151411عبدالعزيز ابراهيم امين ضوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  436

 د عبدالسميع احمد عبدالدايم وصف الـتأشير:   ، بالى بملن مسع

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151413سمر سمير عبدالغنى حيدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الـتأشير:   ، بملن/ فاطمه وحيد دمحم عبداللطيف / محله مرحوم

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211226في تاريخ و 151411الحداد للخزف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  431

 الفرستك بملن اسيا بركات فرجانى بركات

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151415اميره عصام الدين دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  432

 الن وصف الـتأشير:   ، زفتى ش ابوالحسايب بملن دمحم العزب شع

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151424امال ابواليزيد دمحم ابوخشبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 الـتأشير:   ، الحمرا برما بملن/ صالح السعيد عبداللطيف ابوحشيش

تم تعديل العنوان ,  21211226ريخ وفي تا 151422مصطفى رمضان على الغنام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 وصف الـتأشير:   ، منشاه جنزور بملن/ رمضان على سليمان الغنام

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151411دمحم عبدالجواد دمحم دمحم الغايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 ر طه مصطفى درويش / المضابهشارع السوق بملن/ ناص 5وصف الـتأشير:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  131113احمد عبدالسالم دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  443

 شارع االرمن من بن مصلح ناصيه دمحم بن سعد ميامى بملن/ مصبح مجدى جاد هللا فرج 162الـتأشير:   ، افتتاح فرع بناحيه 

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151414مصطفى عبدالخالك احمد العرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  444

 شارع الجمهوريه من سعيد بملن/ فتحى دمحم على السمان 14وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211226تاريخ  وفي 151413دمحم محسن دمحم على خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  445

 الـتأشير:   ، طنطا شارع االزهره متفرع من رياض غرابه بملن/ راليه عبدالباسط احمد دمحم عفيفى

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151411سلمى ابراهيم سعد ابوعجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  446

 اكوة الحص بملن دمحم عبدالمجيد عبدالعليم المالبوصف الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  151423مصطفى محروس حسين الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  441

 ش السوق بملن محروس حسين دمحم الحلوجى  6عمار رلم  -وصف الـتأشير:   ،  برما 

تم تعديل العنوان  21211226وفي تاريخ  151416الحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد صالح الدين عبد -  441

 ش امرى الميس من بطرس بملن عبدالرحمن حسن عبدالمعطى  1, وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  144215عبدالعظيم عادل اسماعيل داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  442

 وصف الـتأشير:   ، بملن/ دمحم عبدهللا عبدهللا داود / شبراملس

تم تعديل العنوان ,  21211226وفي تاريخ  144215عبدالعظيم عادل اسماعيل داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

شارع كامل حسن مساكن البترول بملن/ همت دمحم دمحم محمود داود ونشاطه االستيراد  11وصف الـتأشير:   ، طنطا عمار رلم 

 االعالف وتجاره االخشاب ومستلزمات مواد البناء والتصدير واالدويه البيطريه واضافات

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151425دمحم شولى احمد الشربينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 بركة السبع بملن عوض السيد ابو حسين  -الـتأشير:   ، زفتى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151421بك ليده برلم    يحى فتحى دمحم سعودى ، تاجر فرد ،  س -  452

 سكة طنطا بملن دمحم على يوسف السيد كشن  -ش احمد زهران  23عمار رلم  -الـتأشير:   ، زفتى 

وان , تم تعديل العن 21211226وفي تاريخ  151412مصطفى السعيد السيد عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  453

 وصف الـتأشير:   ، شنراق بملن سامى السعيد السيد عطاهللا

تم تعديل العنوان , وصف  21211226وفي تاريخ  151411دمحم حسين السيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  454

 الـتأشير:   ، سبطاس بملن دمحم نجيب ابوالفتوح طلبه الجعار 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151422 سمان على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    وليد فرج هللا دمحم -  455

 ش الجالء بملن محمود عطيه المصرى  25 -وصف الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151161دمحم احمد دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  456

 الـتأشير:   ، تعديل العنوان بجعله برما بملن/اميمه دمحم حسين ماريه

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151433على صالح على عطيه الزعفرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  451

 وصف الـتأشير:   ، مسجد وصيف بملن امينه عبدالمطلب عبدالعال شاهين 

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151431مد دمحم عبدهللا البارودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم حا -  451

 وصف الـتأشير:   ، المرشيه بملن/دمحم عبدهللا البارودى

عنوان , تم تعديل ال 21211221وفي تاريخ  122311احمد صالح الدين السيد حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  452

 وصف الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن صاحب الشان ) احمد صالح الدين السيد حماد ( بنفس العنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151431دمحم فوزى محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 عبدهللاالـتأشير:   ، اخناواى بملن سميه حسين عبده 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  126112حسام دمحم على الكربيجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 محله مرحوم بملن/دمحم على الكربيجى-الـتأشير:   ، الجوهريه 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  126112حسام دمحم على الكربيجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

وافتتح  6من المجموعه  36والفمره  12الـتأشير:   ، محله مرحوم بملن/رشدى السيد ابوهندى الستغالله استيراد فيماعدا المحموعه 

 126112وتابع لرلم  2111/2/5

 

تم تعديل العنوان ,  21211221ريخ وفي تا 151241ابتهال حسن البنا هاشم غباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  463

مروان بن الحكم بملن/وفاء -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر نشاطه تجاره مالبس جاهزه الكائن فى طنطا 

 عبدالوهاب على عطيه

وان , وصف تم تعديل العن 21211221وفي تاريخ  112112على دمحم امين الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  464

 الـتأشير:   ، تعديل الملن بجعله ملن امين دمحم امين الماضى بنفس العنوان 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  126112حسام دمحم على الكربيجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  465

لن دمحم على الكربيجى عن نشاط فرنشات ستائر براس مال محلة مرحوم م -الـتأشير:   ، تم افتتاح محل رئيسى اخر حى الجوهرية 

 فمط عشرة االف جنيها  11111

تم تعديل العنوان  21211221وفي تاريخ  151436احمد عبدالمعين عبدالمهيمن يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  466

 , وصف الـتأشير:   ، السنطه البلد بملن/ عبدالمعين عبدالمهيمن يوسف

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151435دمحم جمال المدرى السيد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 وصف الـتأشير:   ، الجعفريه بملن/دمحم جمال المدرى السيد مسعود

م تعديل العنوان , وصف ت 21211221وفي تاريخ  151431غالب لتجاره الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  461

 بملن مصطفى عبدالمنعم الدراجينى  -الـتأشير:   ، كتامه 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151431احمد دمحم متولى الممدم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  462

 الـتأشير:   ، تلبنت ليصر بملن عبدالباسط متولى دمحم متولى 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151432دمحم عبدالمادر ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عصام  -  411

 شارع الممدس متفرع من بطرس بملن/دمحم عبدالعزيز يونس عمران 5الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان ,  21211221اريخ وفي ت 151241ابتهال حسن البنا هاشم غباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  411

 وصف الـتأشير:   ، طنطا مروان بن الحكم بملن/وفاء عبدالوهاب على عطيه

تم تعديل العنوان ,  21211221وفي تاريخ  151241ابتهال حسن البنا هاشم غباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  412

 2112/1/1بملن/خالد شعبان مختار عيد ونشاطه تجاره مواد غذائيه افتتح  وصف الـتأشير:   ، كفر الزيات شارع عمرو الميعى

  151241وتابع لرلم 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151426دمحم عبدالواحد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  413

 ى دمحم حسانين ش الحلو مع ش االشرف ملن ناديه حاتم حسن -الـتأشير:   ، طنطا 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151421مصطفى احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  414

 الـتأشير:   ، اكوة الحصة بملن احمد دمحم شحاته محمود 

تم تعديل العنوان , وصف  21211221وفي تاريخ  151434حامد نجاح السيد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  415

 الـتأشير:   ، سند بسط بملن نجاح السيد حسن بدوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  151465احمد بركات عبدالغفار ابوكحله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب استيراد وتصدير االت زراعيه والغاء مادون ذلن

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  141242 دمحم خميس السيد عبدالمعطى البواب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  2

 وصف التأشير:  اضافه نشاط نمل مواد بتروليه الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  141461احمد نبيل احمد فؤاد مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 الداخلى الى النشاط االصلىوصف التأشير:  اضافه نشاط خدمات النمل البرى 

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  114466دمحم احمد اسماعيل عثمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير:  اضافه نشاط تعبئه عسل النحل وتصنيع العبوات البالستيكيه لتعبئه العسل

وفي  131324طه فرز وثالجه تبريد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصنع الصاوى لالسمده والمخصبات الزراعيه ومح -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله/ محطه فرز وتعبئه وثالجه والتبريد ومصنع اسمده 21211213تاريخ 

 زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211213 وفي تاريخ 131324محطه الصاوى للفرز والتبريد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله/ محطه فرز وتعبئه وثالجه والتبريد ومصنع اسمده زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  151152عماد السيد السيد ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 تغليف وتجاره حلوى جافهالتأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع و

تم تعديل النشاط , 21211213وفي تاريخ  131244اسعد عبدالشفيع عبدالمجيد ابوحسين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير:  تم تعديل النشاط بجعله بيع وشراء واستبدال السيارات والغاء مادون ذلن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211213وفي تاريخ  146436سبك ليده برلم   باظه للحدايد والبويات ، تاجر فرد ،   -  2

 اضافه نشاط تجاره مستلزمات ديكور الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  146436احمد رشاد على عفيفى باظه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 ه مستلزمات ديكور الى النشاط االصلىالتأشير:  اضافه نشاط تجار

تم تعديل 21211213وفي تاريخ  146436باظه للحدايد والبويات ومستلزمات الديكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط تجاره مستلزمات ديكور الى النشاط االصلى

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  141114،  سبك ليده برلم    دمحم ابراهيم يوسف على ، تاجر فرد -  12

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصنيع وتشكيل وتشغيل االخشاب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211214وفي تاريخ  151641عالء فتحى حسين بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 ماوالت عامه واعمال نجاره وتوريدات ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتمالتهتعديل النشاط بجعله م

تم تعديل النشاط , وصف 21211214وفي تاريخ  114335ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 ت السباكه والمواسير(التأشير:  تعديل النشاط بجعله / وكيل بالعموله للشركه الخليجيه ) ادوا

تم تعديل النشاط , 21211215وفي تاريخ  141511احمد دمحم احمد مرسى عيد فرهوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير:  اضافه نشاط مماوالت عامه الى النشاط االصلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211215وفي تاريخ  145223جامع لتوريدات المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريدات مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , 21211215وفي تاريخ  145223دمحم السيد عبدهللا مصطفى جامع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله توريدات مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , 21211216وفي تاريخ  141411صديك عبدالمعطى صديك حالوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع بسكويت وايس كريم

ديل النشاط , تم تع21211216وفي تاريخ  21151احمد بلوغ عبدالنبى السيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله ورشه تشكيل الواح معدنيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  131232سعيد السعيد دمحم دمحم العوام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير:  تعديل النشاط الى مكتب هندسى ومماوالت واستثمار عمارى

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  126351لسيد عبدالوهاب عبدالرحمن عطا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم ا -  21

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله مشغل خيوط وتصدير

صف تم تعديل النشاط , و21211212وفي تاريخ  122111مصطفى انور احمد المغربى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تدريب كاراتيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  141114دمحم الدسولى عبدالمادر بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره موبيالت واجهزه كهربائيه ما عدا الكمبيوتر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211212وفي تاريخ  151156اد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد السيد حسن ج -  24

 حكوميه -تعديل النشاط بجعله / مماوالت عامه 

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  141115ابراهيم دمحم على البخومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 النشاط بجعله تجاره خامات بالستين التأشير:  تعديل

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  141115ابراهيم دمحم على دمحم البخومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره خامات بالستين

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  121636م   احمد عبدالمادر دمحم العفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  21

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مزرعه مواشى

تم تعديل النشاط , وصف 21211213وفي تاريخ  124121مجدى نبيل نجيب فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 تجاريه فى اجهزه ومستلزمات مكتبيهالتأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب  تجاره وتسويك وتوكيالت 

تم تعديل النشاط 21211216وفي تاريخ  142232عماد عبدالحليم عبدالممصود شرف الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 , وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله محل اعالف والغاء ما دون ذلن

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211216وفي تاريخ  141225العوضى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 تعديل النشاط بجعله مكتب مماوالت وتشغيل سيارات نمل وتجاره مواد بناء

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  141611ايهاب سمير دمحم شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله خلط وتعبئه منظفات فى عبوات مغلمه على البارد

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  131121دمحم رشاد دمحم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع اخشاب وموبليات

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  124161هانى السعيد ابواليزيد ابوهبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 التأشير:  الغاء نشاط االستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , 21211212وفي تاريخ  144152ساره محمود عبدهللا مصطفى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير:  اضافه نشاط مماوالت عامه واداره مشروعات وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومشتمالتهوصف 

تم تعديل النشاط , وصف 21211212وفي تاريخ  141211ايهاب مفرح عبدالباسط دلماق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 الف ودواجنالتأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره اع

تم تعديل النشاط , وصف 21211221وفي تاريخ  135121وليد السيد مازن عيسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع مالبس داخليه

يل النشاط , وصف تم تعد21211221وفي تاريخ  141152سليمان شفيك عبدالرحمن حماد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله / مكتب نمل وتوريد سن ورمل

تم تعديل النشاط , وصف 21211221وفي تاريخ  142314احمد دمحم احمد احمد كساب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مماوالت عامه

تم 21211221وفي تاريخ  141662ستلزمات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الصواف لمستحضرات التجميل والم -  32

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافه نشاط نشاط العطاره والعطور والتصنيع اى مما سبك بنفسى او لدى الغير

م تعديل النشاط , وصف ت21211223وفي تاريخ  142212سيد رشدى احمد امبارن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير:  تعديل النشاط الى حظيره مواشى حالبه وتسمين

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  131364على صبحى محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مصنع خلط وتعبئه بويات

تم تعديل النشاط , 21211223وفي تاريخ  141612ق ابولبن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صالح دمحم صالح عبدالراز -  42

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تصدير لطع غيار سيارات وتاجير سيارات لحساب الغير

ديل النشاط , وصف تم تع21211223وفي تاريخ  131211عبدالحفيظ شحاته البهى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  43

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله ثالجه حفظ فواكه وخضروات

تم تعديل النشاط , وصف 21211223وفي تاريخ  131663دمحم صالح عبدالمجيد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره حدايد وبويات

تم تعديل النشاط , 21211223وفي تاريخ  141111ريا رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   زين الدين السيد احمد زك -  45

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وصف 21211224وفي تاريخ  14313محسن منير على دمحم يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 النشاط بجعله ورشه تشغيل معادن ) ابواب صاج (التأشير:  تعديل 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  تعديل 21211224وفي تاريخ  14313المنير للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 النشاط بجعله ورشه تشغيل معادن ) ابواب صاج (

تم تعديل النشاط , 21211224وفي تاريخ  142341بك ليده برلم   احمد ابراهيم احمد عثمان السباعى ، تاجر فرد ،  س -  41

 وصف التأشير:  تعديل النشاط بجعله فرز وتمشير وتحميص محاصيل زراعيه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211224وفي تاريخ  115411دمحم بدوى محمود خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 ورشه لحام وتصنيع شكماناتتعديل النشاط بجعله 

تم تعديل النشاط , وصف 21211225وفي تاريخ  144151وليد ابراهيم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره وتوزيع وتسجيل مستحضرات تجميل ومطهرات وتصنيعهم لدى الغير

تم تعديل النشاط , وصف 21211226وفي تاريخ  144131د ،  سبك ليده برلم   دمحم منعم ابراهيم عبدهللا ، تاجر فر -  51

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره سن ومواد بناء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل النشاط , وصف 21211226وفي تاريخ  141266دمحم مرسى دمحم مرسى سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 نيع ادوات منزليه المونيوم والغاء مادون ذلنالتأشير:  تعديل النشاط بجعله تص

تم تعديل النشاط , وصف 21211226وفي تاريخ  121152سامح احمد السيد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مكتب رحالت

تم تعديل النشاط , وصف 21211226وفي تاريخ  143311صالح حامد دمحم السيد الرميسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره اعالف

تم تعديل النشاط , وصف 21211226وفي تاريخ  143311صالح حامد دمحمالسيد الرميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير:  اضافه نشاط تجاره اعالف

تم تعديل النشاط , وصف 21211221وفي تاريخ  141451اجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد رضا ابراهيم دمحم الرخ ، ت -  56

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله تجاره معدات ثميله

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211221وفي تاريخ  112112على دمحم امين الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 اره خضار وتماوى بطاطستعديل النشاط بجعله تج

تم تعديل النشاط , وصف 21211221وفي تاريخ  144216دمحم عنتر عبدالعظيم الكالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير:  تعديل النشاط بجعله مطعم وممهى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151112بدر الدين دمحم مصطفى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151123عزالدين دمحم رفعت دمحم عش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  126335ابواليزيد مسعود ابواليزيد البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151111مى ابراهيم على ابراهيم فايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211215وفي تاريخ  151131ايمن دمحم عبدالحليم دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  151156احمد السيد حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151151عبدربه عبده دمحم طباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ناهد -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151116دمحم عثمان دمحم عثمان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151216اسالم شعبان جمال حدوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151211مروة لطب دمحم لطب ابوعصره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151221لح سعيد صالح الزاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعيد صا -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151233كرم السعيد كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151211غنى هطل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد على عبدال -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  151211احمد عبداللطيف عبدالحليم السيد خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  144152عبدهللا مصطفى يونس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ساره محمود  -  15

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151344شيماء الحسينى على عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151341هللا سالم السمين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حمدى دمحم فتح  -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151361دمحم متولى دمحم عبدالجواد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  151312برى ابراهيم ابراهيم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد ص -  12

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151411ندا ابوالخير محفوظ الروينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211226وفي تاريخ  151416صالح الدين عبدالحميد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد -  21

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151121فوليه توكل دمحم الكسبانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151126على ابراهيم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امل  -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  151121محمود احمد الدسولى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  151121اشرف عطيه على الموافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151152عزت عبداللطيف دمحم عبدالوهاب الخضرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 صالشركة , وصف التأشير: خا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  151161محمود ابراهيم احمد توفيك ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151116جمعه عبدالوهاب داود النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 ر: خاصوصف التأشي

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151123سليمان دمحم لطفى عبدالغفار عويس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151216يحيى احمد خليفه احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 خاصالتأشير: 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151222ياسر السيد عطيه نافع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151244رجب احمد احمد لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151253دمحم ابراهيم الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    محمود -  33

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  142164شنوده حنا سليمان السبكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151213محمود صاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سليمان وهبه -  35

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  151311منال لدرى عبدالمنعم عبدالسالم فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  141126 ابراهيم فرج زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ياسمين دمحم -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151332احسان عبدالحميد دمحم السمدونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  151346سليمان نصرهللا ابوسليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عاطف  -  32

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151311ناديه عبدالمنعم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151314الدسولى ابراهيم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   هانم  -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151412مصطفى رفعت دمحم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151412د السيد عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى السعي -  43

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  151433على صالح على عطيه الزعفرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151431 عبدهللا البارودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم حامد دمحم -  45

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151112هويدا كمال ابراهيم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151112السيد رامون ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   بسيونى دمحم  -  41

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151124شيماء عبدالحميد دمحم الغنيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151113مرضى عبدالعال الليثى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دعاء سمير عبدال -  42

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211215وفي تاريخ  151135معرض الخولى لتجاره لطع غيار السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151154عبدالعال عبدالممصود عبدالعال الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151162فوزى حسينى يوسف الكومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151114لطفى على لطفى على العماوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151211بثينه دمحم امين اغا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151215فايز فريد دمحم سليمان عمار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151225حواش هالل حواش حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151231دمحم رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151261حسام حسن حسن عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151211فرحات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ماجده صبحى ابوزيد -  52

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151212نجفه عبدالسالم احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151312تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    خضره السيد على البرعى ، -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151325رجاء ابراهيم دمحم عدس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151341بك ليده برلم   نصر النبوى نصر ناصف ، تاجر فرد ،  س -  63

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211221وفي تاريخ  151341محمود عبدالعزيز عبدالرؤف ابوعجاجه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  64

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  131511سبك ليده برلم    شادى عادل الدمحمى عميره ، تاجر فرد ،  -  65

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151315ابراهيم مصطفى على مصطفى الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  66

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151321رد ،  سبك ليده برلم   احمد نظمى دمحم على حسن عالم ، تاجر ف -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  144215عبدالعظيم عادل اسماعيل داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211226وفي تاريخ  151425سبك ليده برلم     دمحم شولى احمد الشربينى ، تاجر فرد ، -  62

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211226وفي تاريخ  151421يحى فتحى دمحم سعودى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151111يده برلم   هانى لطفى عبدالمنعم عوض عمرب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151116عبدهللا عطوه عطيه مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  151111   ياسر زكى عبدالمعطى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151132عالء دمحم دمحم ابراهيم سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151166 محمود دمحم محمود البنهاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151164عفاف عطيه عبدالمادر جبر هاشم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151112الزيات لالكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  151111سماح عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151213  صالح دمحم دمحم مصطفى برعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم  -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151221كريم كرم توفيك كرم ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 21211213وفي تاريخ  151251رلم   عبدالحليم دمحم فؤاد عبدالحليم جزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  11

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151252مكتب الفخرانى للتوريدات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151214ابراهيم ابوبكر عبدالغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151262مهجه دمحم رمضان رمضان ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 اصالشركة , وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151311احمد موسى عبدالرحمن سمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151321دمحم جمال مصطفى المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151351الصناديلى للحدايد والبويات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151361شريهان وهبه يس عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151326دمحم عبدالستار عبدالباسط موسى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151411دمحم عبدالجواد دمحم دمحم الغايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151162سامح متولى رزق احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151115حسين فتحى سعد الفار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151113نصر دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فاتن  -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151114خالد عثمان محمود خلف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151131لزمرانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السيد رجب السيد دمحم ا -  25

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151145خالد سمير عبدالعزيز دمحم نجا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  141112توفيك ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عبدالرحمن احمد دمحم -  21

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151111وائل سالمه احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151211ين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سامى احمد ابراهيم عبدالعال ام -  22

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151221احمد محمود احمد السيد البالط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151242، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم رمضان محمود موسى  -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151251مينا لمستلزمات الدش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151215د ،  سبك ليده برلم   رنا دمحم عبدالحميد عطوان ، تاجر فر -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151221احسان احمد حسن الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  151316،  سبك ليده برلم   مدحت عبدالرحمن عبدالرحمن يوسف ، تاجر فرد  -  115

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151322محمود على محمود احمد سليمان المغينى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151335فرد ،  سبك ليده برلم    محمود احمد الصاوى عبده ، تاجر -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  151341اسماعيل حسين عبدالرؤف خلف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151366فرد ،  سبك ليده برلم    رانيا حامد احمد حامد السواح ، تاجر -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151312دمحم رضا دمحم البيومى شمخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  151325رادعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رامى عبدالمولى عبدهللا عبدهللا الب -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151411عبدالعزيز ابراهيم امين ضوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151122عاشور لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151125عاصم سعيد شبل بكير الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم 21211213وفي تاريخ  151121عبدالرحمن بسيونى عبدالرحمن بسيونى الجزار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  151112سمير فؤاد فداوى ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 خاص وصف التأشير:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  151124على السيد على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  151121سامح منير نصيف عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  151151سناء دمحم عبدالحى سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151163وسام البير بانوب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151113داوى عبدالمطلب سرور هيبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود هن -  121

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151122سماح عبدالفتاح دمحم دمحم عجوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151214مجدى عيد عطيه جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151224دمحم الدسولى دمحم مرجان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151241بدرى عبدالمعتمد على الشيخ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حماده  -  125

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151152سميره دمحم اسماعيل بدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151211شاوى لالستيراد والتصدير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   المن -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151211ريهام االمير عماد عوض عزيز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151311ن دمحم حسين على فياض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ايم -  122

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151311عبدالمولى رضا عبدالمولى دمحم عشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151312ساميه عطيه العزب متولى الدبوب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211221وفي تاريخ  151331نجالء مسعد رمضان احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151345مصطفى دمحم مصطفى لنديل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  133

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  151342اسالم مسعد جوده عتاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  134

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  151365 ابواليزيد محمود بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صالح دمحم -  135

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151316كمال يحى كمال عبدهللا عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  136

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151411امانى صابر ابوالعنين الغايش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151411احمد عزت احمد ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  131

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151432عصام دمحم عبدالمادر ربيع ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  132

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151241ابتهال حسن البنا هاشم غباره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151121دمحم دمحم ابراهيم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151114اسامة بدر احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151111يم طلعت كمال الدين عبدالجواد بدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   كر -  143

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151153فوزى نادر فوزى تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  144

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  151161ايمان عبدالعزيز احمد دمحم ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  145

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111على عبدالحميد زكى عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  146

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151124هانى عبدالوهاب حافظ شعير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151122مؤمن عبدالناصر هاشم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  141

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151215احمد ابراهيم دمحم جميل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  142

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151234اسماء كمال غريب احمد عليوه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  141435 شكرى عبدالجواد سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151245احمد عطيه احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  152

 وصف التأشير: خاص
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 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151212لى عبدالصمد النوسانى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم مدبو -  153

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151216مصطفى خيرى فرج دوسو ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  154

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151222ليزيد ابوعيش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رضا دمحم ابوا -  155

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151326دمحم عبدالنبى ابواليزيد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  156

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151333بدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ناديه امين ع -  151

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211221وفي تاريخ  151331حنان عبدالرافع ابوالعال شهاب الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151362اهر عبدالسميع ابراهيم حجر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سامح م -  152

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  141122وجيهه لتجاره االجهزه الكهربائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  151312ابراهيم رمضان دمحم احمد المالكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151411سلمى ابراهيم سعد ابوعجيله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  162

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211226وفي تاريخ  151423مصطفى محروس حسين الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  163

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151431دمحم فوزى محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  164

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151114تامر سامح الكيالنى دمحم لشعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  165

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151113محمود فتحى عبدالواحد غالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  166

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111بحيرى للتوريدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  145316فتحى دمحم دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  161

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  141511د دمحم احمد مرسى عيد فرهوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احم -  162

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151134يوسف السيد عبدالعال يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص
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 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151161مينا عادل خليل حبيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  151115محمود عبدالرسول محمود شمس الدين زمزم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 اصنوع الشركة , وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151115دمحم ابراهيم احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  113

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151211سحر عبدالحميد دمحم عطيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151211سالمه على دمحم محمود فوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151223دمحم عبدالحميد على بسه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151231د دمحم سعيد لطب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سعي -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151211ابواليزيد دمحم على ابوعكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151313ن الشافعى العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد دمحم حس -  112

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151312ام الخير على احمد جبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151316ح عباس احمد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   محمود احمد صال -  111

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  151356جمال عبدالغنى عبدالحى دمحم سعده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  151363راهيم عيد شهاب عبدالغنى السما ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اب -  113

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  151323هدى دسولى احمد عبدالمجيد ابوشوش ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  114

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211225وفي تاريخ  151322يوسف عبدالسالم يوسف عبدالجواد الصعيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  115

 نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151416اسماء السعيد حسن دمحم خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  116

 لتأشير: خاصوصف ا

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  126335ابواليزيد مسعود ابواليزيد البعل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151115السيد محمود دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  111

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151112دمحم منصور على فرج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  112

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151141بهاء السباعى عبدالحكيم زيان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151141سالمه احمد سالمه محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151151دمحم فكرى العشماوى سيد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 لتأشير: خاصالشركة , وصف ا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151112منار السيد احمد جبريل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  123

 التأشير: خاص

تم 21211211وفي تاريخ  151121هديب لتجاره لطع غيار السيارات ومواتير السيارات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  124

 الشركة , وصف التأشير: خاص تعديل نوع

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151121احمد جمال احمد دمحم هديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  125

 وصف التأشير: خاص

يل نوع تم تعد21211211وفي تاريخ  151212احمد دمحم جمال الدين موسى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  126

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151213ايرين جرجس فرنسيس حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

نوع الشركة ,  تم تعديل21211212وفي تاريخ  151236فايزه احمد عبدالسالم الجربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  121

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151235دمحم دمحم احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  122

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151242تامر عاطف عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151241مكتب العتر العمال المساحه ومماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 : خاصالشركة , وصف التأشير

تم تعديل نوع 21211211وفي تاريخ  151212احمد عبدالسميع عبدالمجيد مجاور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151211زلط لتجاره المستلزمات الطبيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 لتأشير: خاصوصف ا

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151226عبدالعظيم دمحم عبدالمادر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  151331عبدالحميد نصر عبدالحميد مصطفى ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشير: خاص نوع

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151331عباس نبيل عباس رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151342مطيعه على السعيد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151314عبدالهادى محمود عبدالهادى دمحم الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

كة , تم تعديل نوع الشر21211224وفي تاريخ  116111شريف دمحم دمحم البشبيشى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211226وفي تاريخ  151412معتز دمحم محمود امين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151421احمد زكى دمحم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  151434حامد نجاح السيد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151113احمد راضى رمضان راضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151111ايمان صبرى عبدالحميد ابراهيم بلكيمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111صيدليه د/ دمحم وائل الجمل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  215

 : خاصوصف التأشير

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151112ذكيه دمحم عباس العطار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151115سامح زين العابدين احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 ر: خاصالشركة , وصف التأشي

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  151136عبدالحميد عبدالمعبود حسونه شلبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111كريم النويهى محمود الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 أشير: خاصوصف الت

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211212وفي تاريخ  151162مخبز المزاز ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151111شرين عبدالمنعم عبدالعظيم ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151111حامد الكومى دمحم التمنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151212ابراهيم دمحم ابراهيم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151262فرحانه حماده منصور حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211216وفي تاريخ  151264دمحم رفعت المرسى عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  151261ئل ابراهيم محروس ابو يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وا -  226

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151211سمير دمحم مصطفى الشناط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151225عبدالفتاح دمحم السيد ابو حشيبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151311احمد احمد دمحم محمود رشدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 اصوصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151354مصطفى سعيد عليوه دنيا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151355دمحم مروان سيداحمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  151362حسام احمد سالمه دمحم الغمراوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  151311خالد مصباح مصباح دمحم المليوبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  233

 اص, وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  151322اسالم السيد دمحم خميس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  234

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151414ابراهيم صبحى عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  235

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151116مروه ابراهيم عبدالرحمن زايد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  236

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151115حامد عبدهللا حامد الحزاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151121احمد البهى دمحم البهى الجناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  231

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل 21211214وفي تاريخ  151123محمود مصطفى عبدالوهاب السيد على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  232

 ير: خاصنوع الشركة , وصف التأش

تم تعديل نوع 21211214وفي تاريخ  151125مؤمن عالء الدين بسيونى سيداحمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151131حسام عالء عبدالحليم الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  151113عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 , وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151221سعيد شبل على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  243

 لتأشير: خاصا

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151251ام احمد سعد احمد زرده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  244

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151266اسماء السيد مختار عامر الجزيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  245

 تأشير: خاصالشركة , وصف ال

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151222احمد دمحم دمحم على حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  246

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151313احمد دمحم عوض دمحم الغريب فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 وصف التأشير: خاصالشركة , 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151315دمحم دمحمى دمحم البليطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  241

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211221وفي تاريخ  151351طارق عالء سمير عبدالموجود الوندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  242

 , وصف التأشير: خاص الشركة

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151351دمحم مسعد عبدالحى الصم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151352سالمان لبيع المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  151321عبدالرحمن احمد عبدالرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 الشركة , وصف التأشير: خاص

ة , تم تعديل نوع الشرك21211226وفي تاريخ  151414مصطفى عبدالخالك احمد العرم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  253

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151413دمحم محسن دمحم على خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  254

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  126112حسام دمحم على الكربيجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  255

 التأشير: خاص وصف

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111دمحم العزب كامل النجيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  256

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151111ايهاب يحى دمحم عبداللطيف مندور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  151122احمد دمحم محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  251

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151132رنا السيد حسن دمحم االبحر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  252

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111فيصل ابراهيم سليمان عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111عبدالنبى ابراهيم راشد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151121عفاف دمحم احمد الشال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151214ابراهيم عبدالغفار البحيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    ياسر -  263

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151231فوزى عبدالسالم فوزى خليل البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  264

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151252انطونيوس نصر سعد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  265

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151221فؤاد عبدالجواد دمحم الدمنهورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  266

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  151312دمحم عادل السعيد عبدالرحمن عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151314سمير دمحم اسماعيل شاهين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  261

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151321رمضان عبدالمجيد رمضان لموح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  262

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211223وفي تاريخ  151351حجاج عبدالرؤف صالح الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  151361صفاء صالح الصافى فهمى واصل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211224وفي تاريخ  151313شيماء السيد مدبولى السيد زيدان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 اص, وصف التأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151312الممارى لتجاره االخشاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211224وفي تاريخ  151311فراشه الحديدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211226وفي تاريخ  151411للخزف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   الحداد  -  215

 خاص

تم تعديل نوع 21211221وفي تاريخ  151436احمد عبدالمعين عبدالمهيمن يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151435السيد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم جمال المدرى  -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111عصام السعيد السعدى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151112ماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   رامى السيسى للم -  212

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211213وفي تاريخ  151111ايه السيد دمحم السعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151112، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم رضا فتحى توفيك رباح  -  211

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  145411عماد حمدى عبدالجواد عماره الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151144ى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   معتز سامى عيد دمحم شكر -  213

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151146دمحم مجدى احمد يوسف محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  214

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151211اجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسين سعد حسن دمحم لمبر ، ت -  215

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151211على فؤاد على الكفورى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  216

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  151232همام دمحم حماد عبدالحميد يوسف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211216وفي تاريخ  151151فاطمه نجاتى عبدالحميد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  211

 : خاص, وصف التأشير

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151232صابر اسماعيل صابر عبدالمادر جزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  212

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  141163احمد دمحم ابوالعلمين نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 ف التأشير: خاصوص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151223طارق وجيه دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151311شريف مغاورى ابواليزيد سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  222

 شير: خاص, وصف التأ

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151324شريف عبدهللا دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  223

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151332بركات حسين دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  224

 خاص وصف التأشير:

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151334عبدالمنعم دمحم رجب حميده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  225

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  151361دمحم حسن نصر نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  226

 التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  151316نبيل حامد عبدالعال البنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211225وفي تاريخ  151321جيهان سعيد دمحم سنبل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  221

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151415صام الدين دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   اميره ع -  222

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151424امال ابواليزيد دمحم ابوخشبه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151422رمضان على الغنام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مصطفى  -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151111اكرامى زياده عبدالسالم دمحم بهيدى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151122د السيد فؤاد دمحم كشاشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فؤا -  313

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151133رمضان عبدالحليم دمحم الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211215وفي تاريخ  151141 مسعد جابر مزر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم -  315

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151142دمحم مصطفى ابراهيم سرور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211216وفي تاريخ  151152فى صابر ابوزيد مهنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسام الدين مصط -  311

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151125دعاء دمحم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151126بان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وردة رجب شع -  312

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151212حسن بدر حسن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151222فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم محمود دمحم هدى ، تاجر -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151241منال دمحم دمحم عبدالحميد حسام الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  312

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151216جر فرد ،  سبك ليده برلم   زينب السيد على شعيب ، تا -  313

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151214احمد ناجى احمد عبدالفتاح زين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  314

 وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151221حماده عطيه عبدالفتاح رجب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  315

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151314دمحم سعيد عاشور الغنام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  316

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151323دمحم جمال دمحم االحول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  144614ماهر طلعت عبداللطيف النجار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  311

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151336ده ابراهيم عبدالنبى عرسه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   السي -  312

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151236فايزه احمد عبدالسالم الجربان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  151313احمد ابراهيم احمد شمله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151311اسامه العزب حسن الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  322

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211225وفي تاريخ  151324اهد عز العرب المليجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد مج -  323

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151412فاطمه السيد على سرحان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  324

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  151426احد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبدالو -  325

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151421مصطفى احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  326

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111الشريف ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   بالل ذكى عبدالرحيم  -  321

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151116دمحم عبدالهادى على بيومى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  321

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211214وفي تاريخ  151121ار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   احمد عبدهللا دمحم الجي -  322

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211215وفي تاريخ  151143عالء نبيل دمحم احمد منجود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151161الشامى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم فريد السعيد دمحم جاد -  331

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  151114امل عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد الديب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  332

 الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  151211غبلاير خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    عادل رزق -  333

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211212وفي تاريخ  121533حسام دمحم مرابع عبدالعزيز سالمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  334

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211213وفي تاريخ  151246عبدالحفيظ دمحم بهنسى الخراط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبدهللا  -  335

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151213دمحم سعيد دمحم على عطاهلل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  336

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151224دمحم مصطفى دمحم على عيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151311دمحم حلمى عبدالفتاح ابوهند ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  331

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151311م سعد ابوالفتوح احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   حسا -  332

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151322لمياء عبدالعال حسين ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151311سيد احمد عبدالممصود السيد الخطيب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم  -  341

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211224وفي تاريخ  151311حسن على حسن على البرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  342

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211225وفي تاريخ  141114صبرى عبدهللا عبدالرحمن دمحم ابوكريشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  343

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151413سمر سمير عبدالغنى حيدر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  344

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  151431غالب لتجاره الزجاج ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  345

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211221وفي تاريخ  151431احمد دمحم متولى الممدم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  346

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151111راغب ابراهيم رزق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى -  341

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  151111سارة نجيب المليجى شوشه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  341

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211214وفي تاريخ  151111 عبدالممصود خليفه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مها السيد دمحم -  342

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211215وفي تاريخ  151131باسم هادى اسماعيل ابراهيم البمبى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 الشركة , وصف التأشير: خاص
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تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151165اح فاروق عبدالفتاح مدكور ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   سم -  351

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211212وفي تاريخ  151112دمحم عزت عبدالوهاب على نصار ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  352

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211212وفي تاريخ  151226حمد السعيد حامد صبره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ا -  353

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211216وفي تاريخ  151212هيثم دمحم حامد رزق ابوزيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  354

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211211وفي تاريخ  151215بوالنجا عبدالجواد الغول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فايزه ا -  355

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 21211211وفي تاريخ  151315محمود الحسينى محمود العجمى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  356

 , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  151321دمحم ابراهيم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    نصر -  351

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  112521احمد ابوالمحاسن احمد يحيى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  351

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211223وفي تاريخ  151364للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    احمد مصطفى -  352

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع 21211224وفي تاريخ  151311سلوى ابراهيم مصطفى دمحم حماد عصره ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  361

 الشركة , وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211225وفي تاريخ  151321ليه نبيل غطاس عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   فو -  361

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211226وفي تاريخ  151411دمحم حسين السيد عبدالمجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  362

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211221وفي تاريخ  151422رج هللا دمحم سمان على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وليد ف -  363

 وصف التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: البناء والتعمير للمماوالت ) بدكو (   142611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  1

 الى: الشرلاوى لتجاره المحمول   126335تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  2

 الى: مكتب بيراميدز للنمل   141461تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211213،  فى تاريخ :   -  3

الى: باظه للحدايد والبويات ومستلزمات  146436تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211213،  فى تاريخ :   -  4

 الديكور  

 الى: اليوجد   114335تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211214،  فى تاريخ :   -  5

الى: ماتلاير لتصنيع وتشكيل وتشغيل  141114تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211214،  فى تاريخ :   -  6

 االخشاب  

 الى: جامع لتوريدات المواد الغذائيه   145223تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211215،  فى تاريخ :   -  1

 الى: مؤسسه االدهم للصناعات الغذائيه   141411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211216،  فى تاريخ :   -  1

 الى: ابوليله للرحالت   111654تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  2

 الى: العطا للتصدير   126351تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  11

 الى: النمر االسود للكاراتيه   122111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  11

الى: الصرح للهندسه والمماوالت  131232سم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل ا21211212،  فى تاريخ :   -  12

 واالستثمار العمارى  

 الى: مكتب العمر لالستيراد والتصدير   151113تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  13

 الى: جرين الند للتوريدات العموميه   151212مميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة ال21211211،  فى تاريخ :   -  14

الى: معمل المدينه المنوره لتصنيع  122632تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  15

 منتجات االلبان  

 الى: معمل كنانه للتحاليل الطبيه   151616تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  16

 الى: اتساع السعوديه للمماوالت العامه   151156تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  11

 ت  الى: االلمانيه للتوريدا 151213تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  11

الى: مصنع سيدرا لتصنيع االعالف  115611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  12

 بجميع انواعها  

الى: اكس جروب للتجاره والتسويك  124121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211213،  فى تاريخ :   -  21

 ه  والتوكيالت التجاري

الى: مصنع العزباوى للحلويات  141231تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211213،  فى تاريخ :   -  21

 )الشيكوالته(  

 الى: مؤسسه الخضرى   124136تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211216،  فى تاريخ :   -  22

 الى: مصنع الرشاد للصناعات الخشبيه   131121لتأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم تم ا21211211،  فى تاريخ :   -  23

 الى: سنتر الباشا   141522تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مصنع الصاوى لالسمده والمخصبات  131324تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  25

 الزراعيه ومحطه فرز وثالجه تبريد  

 الى: المدس للمنظفات الصناعيه   141611تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  26

 الى: مخبز وحلوانى الهدى   131111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211211،  فى تاريخ :   -  21

 الى: ابراهيم شحاته احمد جبر   24155تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  21

   cLOUD STUdioالى: كالود ستوديو  144152تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211212،  فى تاريخ :   -  22

 الى: البراق لتجاره االسمنت   135131تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221تاريخ :  ،  فى  -  31

 الى: ميالد فارس جرجس فارس   151126تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  31

الى: الفارس  تكس لتصنيع المالبس  151126تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  32

 الجاهزه  

 الى: اعمار الكساب للمماوالت العامه   142314تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  33

 الى: االمين للنمل والتوريدات   141152تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  34

 الى: المنير للمماوالت   144123تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  35

 الى: فيينا   141662برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة 21211221،  فى تاريخ :   -  36

 الى: النرويجيه لخلط وتعبئه البويات   131364تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211223،  فى تاريخ :   -  31

 الى: الغلبان لتشغيل المعادن   14313تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211224،  فى تاريخ :   -  31

الى: هديب لتجاره لطع غيار السيارات  151121تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211225فى تاريخ :  ،   -  32

 ومواتير السيارات  

 الى: رشه ملح لطحن وتعبئه ملح الطعام   116315تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211225،  فى تاريخ :   -  41

 الى: رمضان ابوزيد لطفى على العاصى   141111تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211226خ : ،  فى تاري  -  41

 الى: صالح حامد دمحم السيد الرميسى   143311تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211226،  فى تاريخ :   -  42

 الى: الندى للرحالت   121152ل اسم الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعدي21211226،  فى تاريخ :   -  43

 الى: على ثابت عبدهللا دمحم   131544تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211226،  فى تاريخ :   -  44

 تح هللا محمود ماضى  الى: محمود دمحم ف 141411تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  45

 الى: الرضا والحمد لتجاره المعدات الثميله   141451تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  46

 الى: مطعم وممهى جنه   144216تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 21211221،  فى تاريخ :   -  41

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21211213، وفى تاريخ    112511شركه ابراهيم السيد مرسى بديوى وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 لحل الشركة نهائيا 11451محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211213، وفى تاريخ    136422محمود احمد الدسولى الخولى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 11552محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

   21211213، وفى تاريخ    136422شركه محمود احمد الدسولى الخولى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 3

 لحل الشركه 11552تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211213، وفى تاريخ    136422محمود احمد الدسولى الخولى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 4

 لحل الشركه 11552محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

، وفى    136422يه للتنميه شركه محمود احمد الدسولى الخولى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : الشركه الدول   - 5

 لحل الشركه 11552تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم    21211213تاريخ 

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    112524هشام احمد المبيض و شركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 6

 لحل الشركه 11461السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211215، وفى تاريخ    112524هشام احمد توفيك المبيض وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 1

 لحل الشركه 11461محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21211215، وفى تاريخ    112524ركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : هشام احمد المبيض و ش   - 1

 لحل الشركه 11461السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21211215، وفى تاريخ    112524هشام احمد توفيك المبيض وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 2

 لحل الشركه 11461و الميد بامر محو رلم محو/شطب السجل  تم مح

تم    21211215، وفى تاريخ    146625عاطف سليمان عوض وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 لحل الشركه 11463محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211211، وفى تاريخ    132123رلم : شركه دمحم عبدالمنعم دمحم عياد وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها ب   - 11

 لحل الشركه 11411محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

تم    21211211، وفى تاريخ    144115امال عبدالغنى عيد الدش وشريكها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 لحل الشركه 11412محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

، وفى تاريخ    111442كة ابناء عبدالمنعم عبدالمادر يوسف للمماوالت  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : شر   - 13

 لحل الشركه 11412تم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم    21211212

، وفى تاريخ    111111شركه/ عبدالموى دمحم عبدالموى الحصاوى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 14

 لحل الشركه 11414تم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم    21211213

   21211211، وفى تاريخ    62112شركه فتحيه عبدالوارث السيد حمامه وشركاها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 15

 الشركه لحل 11421تم محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211211، وفى تاريخ    111513شركه احمد دمحم على جاب هللا وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 16

 لحل الشركه 11426محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211211ى تاريخ ، وف   16146شركه حسين السيد حميده وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 لحل الشركه 11424محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211221، وفى تاريخ    113413شركة محمود احمد مناع وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 11

 لفض الشركة 11512محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

تم    21211223، وفى تاريخ    26611انور السيد دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :  شركه امين   - 12

 لحل الشركه 11516محو/شطب السجل  تم محو الميد بامر محو رلم 

   21211226، وفى تاريخ    142621شركه مسعود بسيونى بسيونى الكومى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 لحل الشركه 11542تم محو/شطب السجل  تم محو الميد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل  21211215وفي تاريخ   ، 151612عبد ربه عبدهللا عبد ربه عتمان وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   121111.111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  21211216تاريخ   ،وفي  146556شركه فتوح حجازى واخيه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

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

 21211216وفي تاريخ   ، 146556فتوح حجازى واخيه للمماوالت العامه والتوريدات شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   111111.111رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل رأس  21211223وفي تاريخ   ، 121122ايمان احمد السيد احمد وشركاؤها توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  4

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

تم تعديل  21211221وفي تاريخ   ، 131131وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، شركه احمد سامى عبدالحميد -  5

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

عديل تم ت 21211221وفي تاريخ   ، 131131شركه احمد سامى عبدالحميد وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ن  تعديل غرض الشركه بجعله اعمال المماوالت العامه والتوريدات فيما عدا شركه فتوح حجازى واخيه ، شركة تضام -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211216وفي تاريخ  146556الكمبيوتر ومشتمالته وتوريدات العماله ،  سبك ليدها برلم   

 شركة تضامن

تعديل غرض الشركه بجعله اعمال المماوالت العامه   فتوح حجازى واخيه للمماوالت العامه والتوريدات ، شركة تضامن -  2

تم تعديل 21211216وفي تاريخ  146556والتوريدات فيما عدا الكمبيوتر ومشتمالته وتوريدات العماله ،  سبك ليدها برلم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وصف التأشير: 21211211وفي تاريخ  12145مطبعه اخوان طاهر خلفاء ، سبك ليدها برلم    -  1

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , 21211212وفي تاريخ  131131برلم    شركه احمد سامى عبدالحميد وشريكه ، سبك ليدها -  2

 وصف التأشير: توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم جمال محمود  22111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21211214،  فى تاريخ :   -  1

 عشوش وشركاه

الى: دمحم جمال محمود  22111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21211214،  فى تاريخ :   -  2

 عشوش وشركاه

الى: دمحم جمال محمود  22111شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21211214ى تاريخ : ،  ف  -  3

 عشوش وشركاه

الى: اسامه مصطفى احمد  144266شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21211211،  فى تاريخ :   -  4

 ابورحمه وشريكه

الى: فتوح حجازى واخيه  146556شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   21211216يخ : ،  فى تار  -  5

 للمماوالت العامه والتوريدات

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 -جمال محمود عشوش  ودمحم جمال محمود عشوش  دمحم رضا جمال محمود عشوش  شركة تضامن  مدير فرع  وجمال رضا -  1

 22111برلم       21211214مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

 -دمحم رضا جمال محمود عشوش  شركة تضامن  مدير فرع  وجمال رضا جمال محمود عشوش  ودمحم جمال محمود عشوش  -  2

 22111برلم       21211214مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

 -دمحم رضا جمال محمود عشوش  شركة تضامن  مدير فرع  وجمال رضا جمال محمود عشوش  ودمحم جمال محمود عشوش  -  3

 22111برلم       21211214مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

احمد  خرج من عضويه الشركه -ضم الى عضويه الشركه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تضامن  شرين متضامن   -  4

تعدبل االداره والتوليع بجعلها لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا جمال محمود عشوش  -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ودمحم رضا جمال محمود عشوش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه احمد  -امن  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشركه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تض -  5

تعدبل االداره والتوليع بجعلها لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا جمال محمود عشوش  -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ودمحم رضا جمال محمود عشوش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه احمد  -كه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تضامن  شرين متضامن  ضم الى عضويه الشر -  6

تعدبل االداره والتوليع بجعلها لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا جمال محمود عشوش  -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ودمحم رضا جمال محمود عشوش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خرج من عضويه الشركه احمد  -ضم الى عضويه الشركه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تضامن  شرين متضامن   -  1

تعدبل االداره والتوليع بجعلها لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا جمال محمود عشوش  -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : ودمحم رضا جمال محمود عشو

خرج من عضويه الشركه احمد  -ضم الى عضويه الشركه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تضامن  شرين متضامن   -  1

مال محمود عشوش تعدبل االداره والتوليع بجعلها لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا ج -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ودمحم رضا جمال محمود عشوش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

خرج من عضويه الشركه احمد  -ضم الى عضويه الشركه / دمحم احمد جمال محمود عشوش  شركة تضامن  شرين متضامن   -  2

لكل من دمحم جمال محمود عشوش وجمال رضا جمال محمود عشوش تعدبل االداره والتوليع بجعلها  -جمال محمود عشوش للوفاه 

 22111برلم       21211214ودمحم رضا جمال محمود عشوش مجتمعين او منفردين ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه السيد/ محمود السيد حسن سعد حميده  شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه  -  11

لسالم ابراهيم سليم ـ وعبداللطيف حسن عبداللطيف سليم ـ وعلى ايهاب على عبدالهادى حموده والر باستالم كافه كالمن/ دمحم عبدا

حمولهم لدى الشركه ج/ تعديل االداره والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين منفردين اومجتمعين ولهم حك تمثيل الشركه امام كافه 

امام البنون فى السحب وااليداع وااللتراض والرهن والجمارن ولهم الحك فى توكيل الغير  الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلن

 144266برلم       21211211فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه السيد/ محمود السيد حسن سعد حميده  شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه  -  11

 عبدالسالم ابراهيم سليم ـ وعبداللطيف حسن عبداللطيف سليم ـ وعلى ايهاب على عبدالهادى حموده والر باستالم كافه كالمن/ دمحم

حمولهم لدى الشركه ج/ تعديل االداره والتوليع بجعلها للشركاء المتضامنين منفردين اومجتمعين ولهم حك تمثيل الشركه امام كافه 

وكذلن امام البنون فى السحب وااليداع وااللتراض والرهن والجمارن ولهم الحك فى توكيل الغير  الجهات الحكوميه وغير الحكوميه

 144266برلم       21211211فيما يحمك صالح الشركه ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه / اسماعيل احمد اسماعيل طاهر  توصية بسيطة  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه  -  12

تم خرج من عضويه الشركه ناديه اسماعيل ابراهيم طاهر  -فى ابراهيم طاهر وجمال مصطفى ابراهيم طاهر للوفاه مسعد مصط

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين اسماعيل احمد اسماعيل طاهر له حك االداره  -والرت باستالمها كافه حمولها لبل الشركه ج

جميع الجهات الحكوميه واالهليه وله حك االلتراض والرهن والسحب وااليداع من والى والتوليع عن الشركه فى كل شئونها امام 

 12145برلم       21211211البنون باسم الشركه ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه / اسماعيل احمد اسماعيل طاهر  توصية بسيطة  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه  -  13

تم خرج من عضويه الشركه ناديه اسماعيل ابراهيم طاهر  -وجمال مصطفى ابراهيم طاهر للوفاه  مسعد مصطفى ابراهيم طاهر

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين اسماعيل احمد اسماعيل طاهر له حك االداره  -والرت باستالمها كافه حمولها لبل الشركه ج

كوميه واالهليه وله حك االلتراض والرهن والسحب وااليداع من والى والتوليع عن الشركه فى كل شئونها امام جميع الجهات الح

 12145برلم       21211211البنون باسم الشركه ، تاريخ : 

ضم الى عضويه الشركه / اسماعيل احمد اسماعيل طاهر  شركة تضامن  شرين متضامن  وخرج من عضويه الشركه  -  14

تم خرج من عضويه الشركه ناديه اسماعيل ابراهيم طاهر  -اهيم طاهر للوفاه مسعد مصطفى ابراهيم طاهر وجمال مصطفى ابر

تعديل االداره والتوليع بجعلها للشرين اسماعيل احمد اسماعيل طاهر له حك االداره  -والرت باستالمها كافه حمولها لبل الشركه ج

له حك االلتراض والرهن والسحب وااليداع من والى والتوليع عن الشركه فى كل شئونها امام جميع الجهات الحكوميه واالهليه و

 12145برلم       21211211البنون باسم الشركه ، تاريخ : 

تعديل بند االداره والتوليع بجعلها للطرفين /عبدالوهاب سعد عبدالعاطى الدسولى السحيتى  شركة تضامن  مدير و شرين   -  15

مركز السنطه بجعلهما للطرفين مجتمعين او منفردين ، تاريخ :  1221/1/21وموسى جمال عبدالوهاب سالم المولود فى 

 151126برلم       21211211

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  16

ـ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ـ

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211216ومنفردين ، تاريخ : والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين ا

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  11

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال  حسين خيال لهم حك االداره والتوليع

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

د حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سع -  11

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

خاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه ال

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

بند االداره  ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل -  12

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216عام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : والمطاع ال

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  21

دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ 

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216راض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللت

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  21

م سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسال

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216خ : والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاري

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  22

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال  حسين

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

يه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره ضم الى عضو -  23

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

امل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتع

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

ة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شرك -  24

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

شركات لطاع االعمال  حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  25

توليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد وال

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216اونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : والمطاع العام والمطاع التع

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  26

عد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم س

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216بنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من ال

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  توصية بسيطة  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  21

ــ  واشرف عبدالسالم سعد  والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال 

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  21

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

اره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال حسين خيال لهم حك االد

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره ضم الى عضويه الشركه / اشرف  -  22

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال  حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

من  ج/ تعديل بند االداره ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضا -  31

والتوليع ليصبح من حك الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد 

ل حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعما

    21211216والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االستدانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : 

 22146برلم   

ضم الى عضويه الشركه / اشرف عبدالسالم سعد حسين خيال  شركة تضامن  شرين متضامن  ج/ تعديل بند االداره  -  31

الشركاء ــ دمحم عبدالسالم سعد حسين خيال ــ وسعد عبدالسالم سعد حسين خيال  ــ  واشرف عبدالسالم سعد والتوليع ليصبح من حك 

حسين خيال لهم حك االداره والتوليع عن الشركه والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه الخاصه والتعامل مع شركات لطاع االعمال 

    21211216دانه وااللتراض والرهن من البنون مجتمعين اومنفردين ، تاريخ : والمطاع العام والمطاع التعاونى ولهم حك االست

 22146برلم   

ايمان احمد السيد احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  لها حك التعامل مع جميع البنون -يضاف الختصاصات مدير الشركه  -  32

 121122برلم       21211223فى السحب وااليداع والرهن وااللتراض باسم الشركه ، تاريخ : 

مصطفى سمير ابراهيم عبدالمادر  توصية بسيطة  مدير و شرين  دمحم نظمى دمحم الحمزاوى ـ واسالم على على حجازى ـ  -  33

طارق جالل الدين ربيع يوسف ـ احمد عبدالحميد احمد دمحم جعبوبه لهم حك االداره والتوليع مجتمعين اومنفردين امام جميع الهيئات 

والمصالح والمؤسسات الحكوميه والمطاع العام والخاص واالفراد والبنون وفى حاله توليع اى شرين دون االخر يشترط ان يكون 

ذلن فى صالح الشركه دون االضرار بها وااليتم مسائله من ولع بكافه اشكال المسائله ولهم منفردين توكيل الغير وذلن توكيل احد 

 131264برلم       21211226جراءات المانونيه ولبيع اى ، تاريخ : المحامين بمباشره كافه اال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى سمير ابراهيم عبدالمادر  توصية بسيطة  مدير و شرين  من اصول اومنموالت الشركه يلزم اجتماع الشركاء  -  34

 131264برلم       21211226المتضامنين ، تاريخ : 

دير و شرين  له وحده حك االداره والتوليع منفردا بشرط ان تكون االعمال التى هشام سعيد دمحم على  توصية بسيطة  م -  35

 151421برلم       21211221تصدر منه لتحميك غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ، تاريخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12145برلم       21211211وصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ : مطبعه اخوان طاهر خلفاء  ت -  1

 12145برلم       21211211مطبعه اخوان طاهر خلفاء  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  2

 12145برلم       21211211مطبعه اخوان طاهر خلفاء  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3

برلم       21211212شركه احمد سامى عبدالحميد وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  4

131131 

برلم       21211212شركه احمد سامى عبدالحميد وشريكه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5

131131 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 116115برلم       21211212، تاريخ :  223  2112/6/21-سامى دمحم عبدالممصود ابراهيم  ج -  1

 131525برلم       21211212، تاريخ :  256  2121/3/5سعاد سعيد موسى البشبيشى  ج/  -  2

 135211برلم       21211212، تاريخ :  1112  2111/2/15عبدالحميد ماهر عبدالحميد مرعى  ج/  -  3

 11134برلم       21211212، تاريخ :  264  2111/1/4مسعد احمد دمحم سليمان  ج/  -  4

 11134برلم       21211212، تاريخ :  265  2116/1/4مسعد احمد دمحم سليمان  ج/  -  5

 11134برلم       21211212، تاريخ :  266  2111/1/4مسعد احمد دمحم سليمان  ج/  -  6

 11134برلم       21211212، تاريخ :  261  2116/1/4مسعد احمد دمحم سليمان  ج/  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131114برلم       21211212، تاريخ :  1111  2111/12/21-ر موسى  ججيهان موسى صم -  1

 133515برلم       21211212، تاريخ :  211  2115/11/1-عبدالحميد احمد نبيه سليمان  ج -  2

 136143برلم       21211212، تاريخ :  222  2111/6/12عماد عبدالرحمن عبدالسالم الجنجيهى  ج/  -  11

 14111برلم       21211212، تاريخ :  213  2111/2/5-محمود على الحلو  جمحمود  -  11

 131166برلم       21211212، تاريخ :  226  2113/12/4-عبدالغفار طاهر محمود الحنفى  ج -  12

 131166برلم       21211212، تاريخ :  221  2111/12/4-عبدالغفار طاهر محمود الحنفى  ج -  13

 132151برلم       21211212، تاريخ :  263  2121/2/14-عبدالشكور العزب سليم  جالعزب  -  14

 131122برلم       21211212، تاريخ :  225  2121/1/5-احمد ربيع عبدالعال محمود بكر  ج -  15

 116151برلم       21211212، تاريخ :  211  2112/1/5-هانى معوض حبشى النجار  ج -  16

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1141  1223/1/22- عونى الحسين  جفاتن دمحم -  11

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1142  1221/1/2-فاتن دمحم عونى الحسين  ج -  11

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1143  2113/1/2-فاتن دمحم عونى الحسين  ج -  12

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1144  2111/1/2-سين  جفاتن دمحم عونى الح -  21

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1144  2113/1/2-فاتن دمحم عونى الحسين  ج -  21

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1146  2111/1/2-فاتن دمحم عونى الحسين  ج -  22

 131111برلم       21211213، تاريخ :  1116  2111/11/21-هناء ثروت انور الشرلاوى  ج -  23

 131111برلم       21211213، تاريخ :  1114  2112/12/1-على حسن دمحم الشاطر  ج -  24

 121121برلم       21211213، تاريخ :  1116  2121/1/1احمد صبحى مصطفى احمد  ج/  -  25

 121122برلم       21211213، تاريخ :  1133  2112/11/21بداللطيف عبدالحليم السيد خليفه  ج/ ع -  26

 121122برلم       21211213، تاريخ :  1134  2111/11/21عبداللطيف عبدالحليم السيد خليفه  ج/  -  21

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1132  2114/1/24اجزخانه عونى  ج/  -  21

 61111برلم       21211213، تاريخ :  1141  2112/1/24اجزخانه عونى  ج/  -  22

 134154برلم       21211213، تاريخ :  1142  2116/4/12-ناهد جبر حسين خيال  ج -  31

 111615برلم       21211213، تاريخ :  1131  2112/2/31-رومه مرجان محفوظ مرجان  ج -  31

 111615برلم       21211213، تاريخ :  1131  2112/2/31-محفوظ مرجان  جرومه مرجان  -  32

 131143برلم       21211213، تاريخ :  1124  2113/12/2نجاح احمد عبدالفتاح دمحم  ج/  -  33

 131143برلم       21211213، تاريخ :  1125  2111/12/2نجاح احمد عبدالفتاح دمحم  ج/  -  34

 116153برلم       21211214، تاريخ :  1162  2111/2/22دمحم عبدالنبى على  ج/ ماهر على  -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 116153برلم       21211214، تاريخ :  1111  2112/2/22ماهر على دمحم عبدالنبى على  ج/ -  36

 116153برلم       21211214، تاريخ :  1111  2111/2/22ماهر على دمحم عبدالنبى على  ج/ -  31

 122121برلم       21211214، تاريخ :  1116  2113/11/23-مايسه زكريا عبدالرحمن الشناوى  ج -  31

 122121برلم       21211214، تاريخ :  1111  2111/11/23-مايسه زكريا عبدالرحمن الشناوى  ج -  32

 121342   برلم    21211214، تاريخ :  1111  2112/11/12-خضره عبدالفتاح مبارن سويد  ج -  41

 51452برلم       21211214، تاريخ :  1112  2112/4/11دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سليمان  ج/ -  41

 51452برلم       21211214، تاريخ :  1112  2112/4/11-دمحم مرابع عبدالعزيز ناجى سليمان  ج -  42

 21166برلم       21211214تاريخ :  ، 1163  2115/11/22-محمود عبدالهادى احمد المهدى سليم  ج -  43

 131241برلم       21211215، تاريخ :  1125  2112/2/14-زليخه احمد عبدالواحد السيد  ج -  44

 111113برلم       21211215، تاريخ :  1111  2112/1/3على عبداللطيف حسن الديب  ج/  -  45

 111113برلم       21211215ريخ : ، تا 1111  2112/1/3على عبداللطيف الديب  ج/  -  46

 111216برلم       21211215، تاريخ :  1116  2121/3/4-احمد محمود رجب عبدهللا عياد  ج -  41

 131223برلم       21211215، تاريخ :  1123دمحم عبدالواحد عمران خضر     -  41

 12231برلم       21211215، تاريخ :  1121  1226/1/12-كمال حسن على حنطور  ج -  42

 12231برلم       21211215، تاريخ :  1121  2111/1/12-كمال حسن على حنطور  ج -  51

 12231برلم       21211215، تاريخ :  1122  2116/1/12-كمال حسن على حنطور  ج -  51

 12231برلم       21211215، تاريخ :  1123  2111/1/12-كمال حسن على حنطور  ج -  52

 12231برلم       21211215، تاريخ :  1124  2116/1/12-كمال حسن على حنطور  ج -  53

 136112برلم       21211215، تاريخ :  1131  2111/1/2-حنان شعبان احمد الصعيدى  ج -  54

 134136برلم       21211215، تاريخ :  1135  2116/11/21-احمد عبدالرازق حسين البيه  ج -  55

 133561برلم       21211215، تاريخ :  1111  2111/4/2-بهجت السيد عاشور المصلحى  ج -  56

 26131برلم       21211216، تاريخ :  1163  2115/4/3-مصطفى دمحم عبدالحفيظ  ج -  51

 26131برلم       21211216، تاريخ :  1163  2115/4/3-مصطفى دمحم عبدالحفيظ  ج -  51

 133112برلم       21211216، تاريخ :  1136  2115/1/21رج عمر ابوالفضل  ج/ فتح هللا ف -  52

 121162برلم       21211216، تاريخ :  1132  2112/1/21-ياسر سليمان ابراهيم ابراهيم الخولى  ج -  61

 131551برلم       21211216، تاريخ :  1162  2112/4/1عزيزه الدسولى احمد عبدالعال  ج/  -  61

 131114برلم       21211216، تاريخ :  1141  2112/2/4-السيد المغاورى دمحم زعير  ج -  62

 111111برلم       21211216، تاريخ :  1141  2112/11/21-مصطفى دمحم دمحم عيد  ج -  63
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 131112برلم       21211212، تاريخ :  1112  2111/12/22-سعيد دمحم محمود عوض يحيى  ج -  64

 121251برلم       21211212، تاريخ :  1111  2113/2/24-سامر فرج احمد الرميسى  ج -  65

 121251برلم       21211212، تاريخ :  1111  2111/2/24-سامر فرج احمد الرميسى  ج -  66

 115216برلم       21211212، تاريخ :  1215  2111/5/11-مسعد عرفه بيومى الزعبالوى  ج -  61

 115216برلم       21211212، تاريخ :  1216  2112/5/11-مسعد عرفه بيومى الزعبالوى  ج -  61

 115216برلم       21211212، تاريخ :  1216  2111/5/11-مسعد عرفه بيومى الزعبالوى  ج -  62

 115216برلم       21211212، تاريخ :  1211  2111/5/11-مسعد عرفه بيومى الزعبالوى  ج -  11

 111654برلم       21211212، تاريخ :  1113  2121/2/5-ابراهيم دمحم محمود ابوليله  ج -  11

 111654برلم       21211212، تاريخ :  1113  2121/2/5-ابوليله للرحالت  ج -  12

 116232برلم       21211211، تاريخ :  1233  2112/4/22-صالح دمحم احمد خضير  ج -  13

 121411برلم       21211211، تاريخ :  1231  2112/11/25-عبدالخالك احمد حجازى  جدمحم  -  14

 111121برلم       21211211، تاريخ :  1241  2112/11/21عزت دمحم البندارى الشناوى  ج/ -  15

 22212برلم       21211211، تاريخ :  1221  2116/3/21احمد على دمحم الشيخ البطاط  ج/ -  16

 22511برلم       21211211، تاريخ :  1235  2116/6/22-احمد صالح عبدالغفار ابواحمد  ج -  11

 22511برلم       21211211، تاريخ :  1236  2111/6/22-احمد صالح عبدالغفار ابواحمد  ج -  11

 22511برلم       21211211، تاريخ :  1231  2116/6/22-احمد صالح عبدالغفار ابواحمد  ج -  12

 111121برلم       21211211، تاريخ :  1241  2111/1/11عزت دمحم البندارى الشناوى  ج/ -  11

 131115برلم       21211211، تاريخ :  1212  2113/12/11-حسانين احمد دمحم يوسف  ج -  11

 131115برلم       21211211، تاريخ :  1221  2111/12/11-حسانين احمد دمحم يوسف  ج -  12

 121124برلم       21211211، تاريخ :  1225  2121/1/11رمضان منصور على فرج منصور  ج/ -  13

 21613برلم       21211211، تاريخ :  1211  2121/3/25-رمضان امام  حسن  نصر عوض  ج -  14

 111121برلم       21211211، تاريخ :  1242  2112/11/26عزت دمحم البندارى الشناوى  ج/ -  15

 121111برلم       21211211، تاريخ :  1214فاديه السيد محمود عماره حسن     -  16

 131614برلم       21211211، تاريخ :  1263دمحم فتوح عبدالجليل سعيد     -  11

 131614برلم       21211211، تاريخ :  1263عبدالجليل سعيد     دمحم فتوح -  11

 133152برلم       21211211، تاريخ :  1251  2116/1/24كريمه حسين احمد المصير  ج/  -  12

 111252برلم       21211211، تاريخ :  1211  2112/6/15-فتحى دمحم على السمان  ج -  21

 111252برلم       21211211، تاريخ :  1211  2111/6/15-فتحى دمحم على السمان  ج -  21
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 131322برلم       21211212، تاريخ :  1221  2121/1/21حسن دمحم حسن عبدالوهاب عيد  ج/ -  22

 23143برلم       21211212، تاريخ :  1311  2111/1/4على حسين اسماعيل الكالوى  ج/ -  23

 114214برلم       21211212، تاريخ :  1222  2111/11/2احمد هجرس  ج/دمحم عبدالمادر عبدالمنعم  -  24

 132111برلم       21211212، تاريخ :  1211  2121/2/1-ورده حامد حسن البرماوى  ج -  25

 135111برلم       21211213، تاريخ :  1343  2111/1/11-على دمحم على السيد بخيت  ج -  26

 61412برلم       21211213، تاريخ :  1336  2112/5/22ف  ج/ عيد دمحم دمحم شري -  21

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1331  1224/12/4فؤاد السيد العيسوى المللى  ج/  -  21

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1331  1222/12/4فؤاد السيد العيسوى المللى  ج/  -  22

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1332  2114/12/4المللى  ج/  فؤاد السيد العيسوى -  111

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1341  2112/12/4فؤاد السيد العيسوى المللى  ج/  -  111

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1341  2114/12/4فؤاد السيد العيسوى المللى  ج/  -  112

 12141برلم       21211213، تاريخ :  1342  2112/12/4العيسوى المللى  ج/  فؤاد السيد -  113

 12113برلم       21211213، تاريخ :  1314  2112/12/23-احمد شاكر دمحم احمد عباس  ج -  114

 12113برلم       21211213، تاريخ :  1314  2112/12/23-احمد شاكر دمحم عباس  ج -  115

 131112برلم       21211213، تاريخ :  1311  2114/12/11-ابراهيم صالح  ج سعيد كامل -  116

 131112برلم       21211213، تاريخ :  1312  2112/12/11-سعيد كامل ابراهيم صالح  ج -  111

 134165برلم       21211213، تاريخ :  1313  2116/4/21-وفاء السيد محمود احمد  ج -  111

 26315برلم       21211213، تاريخ :  1361  2112/12/12 حلمى حافظ  ج/ عائشه دمحم -  112

 122121برلم       21211213، تاريخ :  1314  2113/6/3-احمد حمدى ابراهيم حسنين الجيزاوى  ج -  111

 122121برلم       21211213، تاريخ :  1311  2111/6/3-احمد حمدى ابراهيم حسنين الجيزاوى  ج -  111

 133511برلم       21211213، تاريخ :  1341  2115/1/11-ابوالفتيان دمحم دمحم عبدالرحمن  ج -  112

 133511برلم       21211213، تاريخ :  1342  2121/1/11-ابوالفتيان دمحم دمحم عبدالرحمن  ج -  113

 135113برلم       21211213، تاريخ :  1344  2111/1/11-حنان مصطفى احمد دمحم الدسولى  ج -  114

 122421برلم       21211216، تاريخ :  1414  2111/1/11-عزه على عبده جابر  ج -  115

 114515برلم       21211216، تاريخ :  1411  2111/3/14-احمد دمحم فتحى احمد الممدم  ج -  116

 122111برلم       21211216، تاريخ :  1412  2111/11/4-ياسر دمحم احمد الكومى  ج -  111

 131115برلم       21211216، تاريخ :  1421  2111/12/21-ضياء عبدالفتاح دمحم احمد التلب  ج -  111

 131511برلم       21211216، تاريخ :  1323  2121/3/24-صابر السيد سالمه فوده  ج -  112
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 116616برلم       21211216:  ، تاريخ 1321  2112/6/13-خالد زكريا الدسولى الموينى  ج -  121

 131134برلم       21211216، تاريخ :  1414  2111/11/31-دمحم سعد اسماعيل دمحم  ج -  121

 135115برلم       21211216، تاريخ :  1412  2116/12/14-دمحم عبدالمادردمحم خيره  ج -  122

 131111برلم       21211216:  ، تاريخ 1322  2112/1/11محمود احمد احمد شماخ  ج/  -  123

 26111برلم       21211211، تاريخ :  1463  2112/11/13-احمد السيد السيد عليوه  ج -  124

 131111برلم       21211211، تاريخ :  1426  2111/11/11-نفيسه السيد احمد دمحم ابوحمره  ج -  125

 11214برلم       21211211تاريخ : ،  1461  2116/11/12-سمير ادوار عزيز متى  ج -  126

 131116برلم       21211211، تاريخ :  1461  2112/1/11-سالم محمود عبدالمعز موسى  ج -  121

 131116برلم       21211211، تاريخ :  1461  2112/1/11-موسى لالستيراد والتصدير  ج -  121

 24551برلم       21211211خ : ، تاري 1421  2113/1/1-مارى يوحنا بسطوروس  ج -  122

 24551برلم       21211211، تاريخ :  1422  2111/1/1-مارى يوحنا بسطوروس  ج -  131

 131251برلم       21211211، تاريخ :  1424  2112/12/14-دمحم رمضان رضوان صبره  ج -  131

 131311برلم       21211211، تاريخ :  1411  2112/2/4-اكرم احمد دمحم حسن  ج -  132

 121631برلم       21211211، تاريخ :  1411  2113/4/1احمد فوزى احمد ابوزيد  ج/  -  133

 121631برلم       21211211، تاريخ :  1411  2111/4/1احمد فوزى احمد ابوزيد  ج/  -  134

 11111لم   بر    21211211، تاريخ :  1421  2111/1/1احالم عبدالحميد محمود  ج/ -  135

 11111برلم       21211211، تاريخ :  1422  2116/1/1احالم عبدالحميد محمود  ج/ -  136

 11111برلم       21211211، تاريخ :  1423  2111/1/1احالم عبدالحميد محمود  ج/ -  131

 11111برلم       21211211، تاريخ :  1424  2116/1/1احالم عبدالحميد محمود  ج/ -  131

 131512برلم       21211211، تاريخ :  1422  2121/3/1-صالح ابوالفتوح شريف على  ج -  132

 131616برلم       21211211، تاريخ :  1421  2112/11/21-كمال حسن عبده الديب  ج -  141

 51453برلم       21211211، تاريخ :  1511  2114/4/11-سمير فؤاد الخفاجى  ج -  141

 51453برلم       21211211، تاريخ :  1511  2112/4/11-سمير فؤاد الخفاجى  ج -  142

 131111برلم       21211211، تاريخ :  1515  2112/4/15-حسنى ابوالمجد احمد لريش  ج -  143

 51453برلم       21211211، تاريخ :  1512  2113/11/5-سمير فؤاد الخفاجى  ج -  144

 51453برلم       21211211، تاريخ :  1513  2111/11/5-فؤاد الخفاجى  جسمير  -  145

 131154برلم       21211212، تاريخ :  1541  2113/12/3دمحم احمد دمحم عبدالرحمن الجمل  ج/  -  146

 131154برلم       21211212، تاريخ :  1542  2111/12/3دمحم احمد دمحم عبدالرحمن الجمل  ج/  -  141



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121621برلم       21211212، تاريخ :  1554  2113/4/6-ناديه مصطفى دمحم بكر  ج -  141

 121621برلم       21211212، تاريخ :  1555  2111/4/6-ناديه مصطفى دمحم بكر  ج -  142

 116236برلم       21211221، تاريخ :  1511  2113/2/2حسن رجب حسن عبيد  ج/  -  151

 116236برلم       21211221، تاريخ :  1511  2111/2/2حسن عبيد  ج/  حسن رجب -  151

 135221برلم       21211221، تاريخ :  1513  2111/1/22عبدهللا عبدالسالم عباس سالم  ج/  -  152

 11122برلم       21211221، تاريخ :  1521  2112/3/21انصاف وهبه دمحم الليثى  ج/  -  153

 121261برلم       21211221، تاريخ :  1511  2111/6/12ج/  فوتو عدس -  154

 121261برلم       21211221، تاريخ :  1511  2115/6/12فوتو عدس  ج/ -  155

 131116برلم       21211221، تاريخ :  1521  2112/11/11السيد دمحم السيد الشوره  ج/  -  156

 131364برلم       21211223، تاريخ :  1631  2121/1/12-على صبحى محمود موسى  ج -  151

 111114برلم       21211223، تاريخ :  1644  2111/2/1-عبدالمجيد عبدالحليم العفيفى كريتع  ج -  151

 111114برلم       21211223، تاريخ :  1644  2111/2/11-عبدالمجيد عبدالحليم العفيفى كريتع  ج -  152

 111114برلم       21211223، تاريخ :  1645  2115/2/1-يم العفيفى كريتع  جعبدالمجيد عبدالحل -  161

 111114برلم       21211223، تاريخ :  1645  2115/2/11-عبدالمجيد عبدالحليم العفيفى كريتع  ج -  161

 125643برلم       21211223، تاريخ :  1612  2111/11/21-توفيك سعد دمحم سعد  ج -  162

 125643برلم       21211223، تاريخ :  1613  2116/11/21-توفيك سعد دمحم سعد  ج -  163

 131211برلم       21211223، تاريخ :  1622  2112/2/2-عبدالحفيظ شحاته البهى حجاج  ج -  164

 131663برلم       21211223، تاريخ :  1614  2112/11/2-دمحم صالح عبدالمجيد الجمل  ج -  165

 112512برلم       21211223، تاريخ :  1631  2112/5/31-سعيد محمود دمحم امين هديب  ج -  166

 112512برلم       21211223، تاريخ :  1631  2112/5/31-سعيد محمود دمحم هديب  ج -  161

 131132برلم       21211224، تاريخ :  1616  2112/1/1عبدهللا حسينى مصطفى عالم  ج/  -  161

 22511برلم       21211224، تاريخ :  1651  1226/6/21-رجب السيد السيد دمحم الخياط  ج -  162

 22511برلم       21211224، تاريخ :  1652  2111/6/21-رجب السيد السيد دمحم الخياط  ج -  111

 22511لم   بر    21211224، تاريخ :  1661  2116/6/21-رجب السيد السيد دمحم الخياط  ج -  111

 22511برلم       21211224، تاريخ :  1662  2116/6/21-رجب السيد السيد دمحم الخياط  ج -  112

 22511برلم       21211224، تاريخ :  1661  2111/6/21-رجب السيد السيد دمحم الخياط  ج -  113

 121542برلم       21211224، تاريخ :  1652  2111/3/21-تامر دمحم دمحم سعده  ج -  114

 23164برلم       21211224، تاريخ :  1623  2111/2/12دمحم ابواليزيد ابراهيم داود  ج/  -  115
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 111215برلم       21211224، تاريخ :  1615  2112/12/12-عمر مصطفى عمر حميد  ج -  116

 112451برلم       21211224، تاريخ :  1616  2112/5/1-احمد السيد ابراهيم عبدالعال  ج -  111

 112451برلم       21211224، تاريخ :  1616  2112/5/1-السباعى لالستيراد والتصدير واالستثمار العمارى  ج -  111

 116212برلم       21211224، تاريخ :  1662  2114/1/12-احمد عبدالكريم محمود ابوخضر  ج -  112

 116212برلم       21211224، تاريخ :  1611  2112/1/12-احمد عبدالكريم محمود ابوخضر  ج -  111

 116212برلم       21211224، تاريخ :  1611  2114/1/12-احمد عبدالكريم محمود ابوخضر  ج -  111

 116212برلم       21211224، تاريخ :  1612  2112/1/12-احمد عبدالكريم محمود ابوخضر  ج -  112

 132511برلم       21211224، تاريخ :  1661  2115/4/21-ر  جخميس احمد مصطفى عم -  113

 115243برلم       21211225، تاريخ :  1624  2111/12/12حسن دمحم محمود ابراهيم حشكل  ج/  -  114

 111411برلم       21211225، تاريخ :  1111  2111/4/21-دمحم احمد المصلحى لمح  ج -  115

 111411برلم       21211225، تاريخ :  1112  2113/4/21-ى لمح  جدمحم احمد المصلح -  116

 111411برلم       21211225، تاريخ :  1121  2111/4/21-دمحم احمد المصلحى لمح  ج -  111

 24533برلم       21211225، تاريخ :  1122  2111/6/26-رمضان دمحم دمحم ابوزهره  ج -  111

 131516برلم       21211225، تاريخ :  1621  2121/3/1  ج/ مصطفى عبده احمد دمحم -  112

 112124برلم       21211225، تاريخ :  1122  2116/3/11احمد على على السعودى  ج/ -  121

 112124برلم       21211225، تاريخ :  1131  2111/3/11احمد على على السعودى  ج/ -  121

 112124برلم       21211225، تاريخ :  1131  2116/3/11احمد على على السعودى  ج/ -  122

 56114برلم       21211225، تاريخ :  1114  2114/2/3-صالح الدين سامى منمريوس  ج -  123

 56114برلم       21211225، تاريخ :  1115  2112/2/3-صالح الدين سامى منمريوس  ج -  124

 61211برلم       21211225، تاريخ :  1111  2112/2/11دمحم  عطيه  جعفر  ج/  -  125

 131262برلم       21211225، تاريخ :  1111  2112/12/16-فادى صبحى معوض رزق صالح  ج -  126

 132332برلم       21211225، تاريخ :  1134  2121/3/11-طارق عبدالخالك عبدالحميد ابوندا  ج -  121

 122311برلم       21211225، تاريخ :  1112  2111/1/3سامى ابراهيم عبدالعزيز دمحم  ج/ -  121

 122311برلم       21211225، تاريخ :  1111  2115/1/31سامى ابراهيم عبدالعزيز دمحم  ج/ -  122

 131412برلم       21211225، تاريخ :  1112  2112/2/26وليد دمحم عطيه جعفر  ج/ -  211

 131644برلم       21211225، تاريخ :  1112  2114/3/31صفاء امين احمد نصار  ج/  -  211

 131644برلم       21211225، تاريخ :  1113  2112/3/31صفاء امين احمد نصار  ج/  -  212

 131243برلم       21211225، تاريخ :  1126  2114/5/24-هاشم احمد فريد احمد شكر  ج -  213
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 131243برلم       21211225، تاريخ :  1121  2112/5/24-هاشم احمد فريد احمد شكر  ج -  214

 131411برلم       21211225، تاريخ :  1123  2112/2/3-مصطفى محب دمحم محمود ابراهيم  ج -  215

 131123برلم       21211225، تاريخ :  1136  2112/1/13-زينب محمود موسى الجعار  ج -  216

 55321برلم       21211226، تاريخ :  1162  2111/6/3-رتيبه ابراهيم عبدالعال حجاج  ج -  211

 11613برلم       21211226، تاريخ :  1111  2112/2/11حسن كامل احمد جسرها  ج/ -  211

 121215 برلم      21211226، تاريخ :  1154  2113/1/13هانى ابراهيم حسن عبدالعال  ج/  -  212

 121215برلم       21211226، تاريخ :  1155  2111/1/13هانى ابراهيم حسن عبدالعال  ج/  -  211

 131126برلم       21211226، تاريخ :  1151  2112/6/25زكى يحيى عبدالفتاح حجاج  ج/  -  211

 132145برلم       21211226، تاريخ :  1113  2121/1/21على سليمان محروس الشافعى  ج/  -  212

 131223برلم       21211226، تاريخ :  1124  2112/12/24محمود ابوالمعاطى عبدالنبى ابوجبل  ج/ -  213

 111221برلم       21211226، تاريخ :  1114  2112/6/11عبدالرازق دمحم عبدالرازق ابوالروس  ج/  -  214

 111221برلم       21211226، تاريخ :  1115  2111/6/11عبدالرازق دمحم عبدالرازق ابوالروس  ج/  -  215

 111221برلم       21211226، تاريخ :  1116  2112/6/11عبدالرازق دمحم عبدالرازق ابوالروس  ج/  -  216

 111221برلم       21211226، تاريخ :  1111  2111/6/11عبدالرازق دمحم عبدالرازق ابوالروس  ج/  -  211

 122551برلم       21211226، تاريخ :  1126  2113/1/21-احمد عبدالمجيد السمالوى  ج ساميه -  211

 122551برلم       21211226، تاريخ :  1121  2111/1/21-ساميه احمد عبدالمجيد السمالوى  ج -  212

 115112برلم       21211226، تاريخ :  1112  2111/1/21-دمحم عبداللطيف دمحم الرشيدى  ج -  221

 115112برلم       21211226، تاريخ :  1113  2112/1/21-دمحم عبداللطيف دمحم الرشيدى  ج -  221

 115112برلم       21211226، تاريخ :  1114  2111/1/21-دمحم عبداللطيف دمحم الرشيدى  ج -  222

 11613برلم       21211226، تاريخ :  1111  2112/5/24صيدليه  جسرها  ج/ -  223

 12342برلم       21211221، تاريخ :  1112  2121/3/4-ابراهيم خيرت عبدالمنعم لاسم  ج -  224

 112112برلم       21211221، تاريخ :  1121  2113/2/12-على دمحم امين الماضى  ج -  225

 112112برلم       21211221، تاريخ :  1121  2111/2/12-على دمحم امين الماضى  ج -  226

 131413برلم       21211221، تاريخ :  1141  2121/2/16-عبدالعزيز نبيه على حسن البدوى  ج -  221

 131413م   برل    21211221، تاريخ :  1141  2121/2/16عبدالعزيز نبيه على حسن البدوى  ج/ -  221

 112311برلم       21211221، تاريخ :  1121  2112/12/21-ابراهيم حافظ ابراهيم  ج -  222

 112311برلم       21211221، تاريخ :  1121  2111/12/21-ابراهيم حافظ ابراهيم  ج -  231

 112311 برلم      21211221، تاريخ :  1122  2112/112/21-ابراهيم حافظ ابراهيم  ج -  231
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 112311برلم       21211221، تاريخ :  1123  2111/12/21-ابراهيم حافظ ابراهيم  ج -  232

 133512برلم       21211221، تاريخ :  1131  2115/11/25-عبدالرحمن على عبدالرحمن شعبان  ج -  233

 134161م   برل    21211221، تاريخ :  1125  2116/3/22-ناديه احمد دمحم فرج  ج -  234

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 112511برلم       21211213، تاريخ :  1121  2113/1/5شركه ابراهيم السيد مرسى بديوى وشريكه  ج/ -  1

 112511برلم       21211213، تاريخ :  1121  2113/1/5شركه ابراهيم السيد مرسى بديوى وشريكه  ج/ -  2

 112511برلم       21211213، تاريخ :  1122  2113/1/5شركه ابراهيم السيد مرسى بديوى وشريكه  ج/ -  3

 112511برلم       21211213، تاريخ :  1131  2111/1/5شركه ابراهيم السيد مرسى بديوى وشريكه  ج/ -  4

 11162برلم       21211213، تاريخ :  1111  2111/11/4-شركة دمحم معوض دمحم شعالن  وشريكه  ج -  5

 11162برلم       21211213، تاريخ :  1111  2111/11/4-شركة دمحم دمحم معوض شعالن وشركاه  ج -  6

 11162برلم       21211213، تاريخ :  1111  2111/11/4-شركة دمحم معوض دمحم شعالن  وشريكه  ج -  1

 11162برلم       21211213، تاريخ :  1111  2111/11/4-عوض شعالن وشركاه  جشركة دمحم دمحم م -  1

 111442برلم       21211214، تاريخ :  1154  2111/11/13-شركة ابناء عبدالمنعم عبدالمادر يوسف للمماوالت  ج -  2

 111442برلم       21211214خ : ، تاري 1155  2113/11/13-شركة ابناء عبدالمنعم عبدالمادر يوسف للمماوالت  ج -  11

 111442برلم       21211214، تاريخ :  1156  2111/11/13-شركة ابناء عبدالمنعم عبدالمادر يوسف للمماوالت  ج -  11

 121114برلم       21211216، تاريخ :  1145  2121/2/13شركه/ الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه  ج/  -  12

 121114برلم       21211216، تاريخ :  1145  2121/2/13/ اليوجد  ج -  13

 121114برلم       21211216، تاريخ :  1144  2112/3/23الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه  ج/  -  14

 121114برلم       21211216، تاريخ :  1144  2112/3/23اليوجد  ج/  -  15

 115626برلم       21211212، تاريخ :  1115  2111/1/22ج/ شركه السيد خلف محمود وشركائه   -  16

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركه تكال فانوس  وشركاه  ج -  11

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركة تكال فانوس  وشريكته  ج -  11

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركه عادل تكال فانوس وشركاه  ج -  12

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركه تكال فانوس  وشركاه  ج -  21

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركة تكال فانوس  وشريكته  ج -  21
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 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 46262برلم       21211212، تاريخ :  1212  2121/2/11-شركه عادل تكال فانوس وشركاه  ج -  22

 112514برلم       21211211، تاريخ :  1215  2121/5/11 -شركه رمضان امام حسن وشركاه  ج -  23

 112514   برلم    21211211، تاريخ :  1216  2116/4/21-شركه رمضان امام حسن وشركاه  ج -  24

 112514برلم       21211211، تاريخ :  1216  2116/4/21-اليوجد  ج -  25

 135265برلم       21211211، تاريخ :  1266دمحم دمحم سيد خطاب وشركاه     -  26

 115252برلم       21211211، تاريخ :  1245شركه صمؤئيل نجيب عبدالملن وشركاه     -  21

 115252برلم       21211211، تاريخ :  1246جيب عبدالملن وشركاه    شركه صمؤئيل ن -  21

 115252برلم       21211211، تاريخ :  1241شركه صمؤئيل نجيب عبدالملن وشركاه     -  22

 12145برلم       21211211، تاريخ :  1213  2112/12/11-مطبعه اخوان طاهر خلفاء  ج -  31

 12145برلم       21211211، تاريخ :  1213  2112/12/11-فاء  جمطبعه اخوان طاهر خل -  31

 12145برلم       21211211، تاريخ :  1213  2112/12/11-مطبعه اخوان طاهر خلفاء  ج -  32

 122224برلم       21211212، تاريخ :  1223  2115/11/14شركه شريف محمود البحيرى وشركاه  ج/ -  33

 122224برلم       21211212، تاريخ :  1223  2115/11/14وشركاه  ج/محمود العرالى  -  34

 122224برلم       21211212، تاريخ :  1223  2115/11/14شركه شريف محمود البحيرى وشركاه  ج/ -  35

 122224برلم       21211212، تاريخ :  1223  2115/11/14محمود العرالى وشركاه  ج/ -  36

 111111برلم       21211213، تاريخ :  1355  2111/1/5-موى دمحم عبدالموى الحصاوى وشركاه  جشركه/ عبدال -  31

 111111برلم       21211213، تاريخ :  1356  2113/1/5-شركه/ عبدالموى دمحم عبدالموى الحصاوى وشركاه  ج -  31

 111111برلم       21211213، تاريخ :  1351  2111/1/5-شركه/ عبدالموى دمحم عبدالموى الحصاوى وشركاه  ج -  32

 131632برلم       21211213، تاريخ :  1361  2112/11/1شركه/عماد دمحم نبيل السيد و شريكه  ج/  -  41

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-السيد عبدالعزيز وفتحى عبدالعليم  ج -  41

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-ج السيد عبدالعزيز وشركاه  -  42

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-شركه مجدى السيد عبدالعزيز وشركاه  ج -  43

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-السيد عبدالعزيز وفتحى عبدالعليم  ج -  44

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-عزيز وشركاه  جالسيد عبدال -  45

 41242برلم       21211216، تاريخ :  1415  2121/2/26-شركه مجدى السيد عبدالعزيز وشركاه  ج -  46

 111513برلم       21211211، تاريخ :  1441  2115/1/12شركه احمد دمحم على جاب هللا وشريكه  ج/  -  41

 111513برلم       21211211، تاريخ :  1442  2111/1/12شركه احمد دمحم على جاب هللا وشريكه  ج/  -  41

 111513برلم       21211211، تاريخ :  1443  2115/1/12شركه احمد دمحم على جاب هللا وشريكه  ج/  -  42
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 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 111513برلم       21211211تاريخ :  ، 1444  2121/1/12شركه احمد دمحم على جاب هللا وشريكه  ج/  -  51

 15111برلم       21211211، تاريخ :  1411  2113/1/24-شركه ابوبكر امين امين على عبداللطيف وشريكه  ج -  51

 15111برلم       21211211، تاريخ :  1411  2113/1/24-شركه ابوبكر امين امين على عبداللطيف وشركاه  ج -  52

 15111برلم       21211211، تاريخ :  1411  2111/1/24-كر امين امين على عبداللطيف وشريكه  جشركه ابوب -  53

 15111برلم       21211211، تاريخ :  1411  2111/1/24-شركه ابوبكر امين امين على عبداللطيف وشركاه  ج -  54

 16146برلم       21211211، تاريخ :  1433  1222/1/22-شركه حسين السيد حميده وشركاه  ج -  55

 16146برلم       21211211، تاريخ :  1434  2114/1/22-شركه حسين السيد حميده وشركاه  ج -  56

 16146برلم       21211211، تاريخ :  1435  2112/1/22-شركه حسين السيد حميده وشركاه  ج -  51

 16146برلم       21211211، تاريخ :  1436  2114/1/22-شركه حسين السيد حميده وشركاه  ج -  51

 16146برلم       21211211، تاريخ :  1431  2112/1/22-شركه حسين السيد حميده وشركاه  ج -  52

 115111برلم       21211211، تاريخ :  1413  2112/1/5شركة/ عبدالرحمن نورالدين مرسى وشريكه  ج/  -  61

 115111برلم       21211211، تاريخ :  1414  2111/1/5ى وشريكه  ج/ شركة/ عبدالرحمن نورالدين مرس -  61

 121133برلم       21211211، تاريخ :  1426  2111/4/21-شركه معوض حسن سليمان ابوزهره و شركاه  ج -  62

 121133برلم       21211211، تاريخ :  1426  2111/4/21-شركه اوالد معوض حسن ابوزهره  ج -  63

 123112برلم       21211211، تاريخ :  1411  2116/3/12شركة / لاسم دمحم مصطفى لاسم وشريكته  ج/ -  64

 113413برلم       21211221، تاريخ :  1566  2113/5/5شركة محمود احمد مناع وشريكه  ج/ -  65

 113413لم   بر    21211221، تاريخ :  1561  2111/5/5شركة محمود احمد مناع وشريكه  ج/ -  66

 113413برلم       21211221، تاريخ :  1561  2113/5/5شركة محمود احمد مناع وشريكه  ج/ -  61

 113413برلم       21211221، تاريخ :  1562  2111/5/5شركة محمود احمد مناع وشريكه  ج/ -  61

 26611برلم       21211223، تاريخ :  1611  2115/2/26-شركه امين انور السيد دمحم وشركاه  ج -  62

 26611برلم       21211223، تاريخ :  1611  2111/2/26-شركه امين انور السيد دمحم وشركاه  ج -  11

 26611برلم       21211223، تاريخ :  1612  2115/2/26-شركه امين انور السيد دمحم وشركاه  ج -  11

 115113برلم       21211223، تاريخ :  1614  2112/2/21-فايز فاروق امين وشريكته  ج -  12

 115113برلم       21211223، تاريخ :  1614  2112/2/21-كارلوس وماركو وشركاه  ج -  13

 121225برلم       21211224، تاريخ :  1612  2112/11/5شركه محمود ابوداود وشركاه  ج/  -  14

 121225برلم       21211224، تاريخ :  1612  2112/11/5ايهاب ابراهيم سراج البرماوى وشركاه  ج/  -  15

 14452برلم       21211225، تاريخ :  114  2111/5/15-شركه اوالد عابد  ج -  16

 14452برلم       21211225، تاريخ :  114  2111/5/15-ال يوجد  ج-ج -  11
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 14452برلم       21211225، تاريخ :  1145  2115/2/21-د عابد  جشركه اوال -  11

 14452برلم       21211225، تاريخ :  1145  2115/2/21-ال يوجد  ج-ج -  12

 14452برلم       21211225، تاريخ :  1146  2121/2/21-شركه اوالد عابد  ج -  11

 14452برلم       21211225، تاريخ :  1146  2121/2/21-ال يوجد  ج-ج -  11
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بيع شركات  
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