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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

عن تصنٌع زبٌب ،  652برلم  25255224، لٌد فى  55555.555احمد مصطفى طه خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 --مركز زفتى بملن// دمحم عطا على الجاوٌش  --بجهة : مٌت المخلص 

عن فراشه ، بجهة :  41515برلم  25255253، لٌد فى  25555.555حمدى دمحم امام جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 --مركز لطور بملن// دمحم دمحم امام سعد  --كفر ابو جندى 

عن تصنٌع زبٌب ،  652برلم  25255224، لٌد فى  55555.555احمد مصطفى طه خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 --ونشاطه / تورٌد واستٌراد مواد ؼذائٌه  --مركز زفتى بملن// محمود مصطفى خلٌفه  --بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / شرشابه 

عن مكتب رحالت  41516برلم  25255253، لٌد فى  15555.555دعاء صبحى على عٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 --مركز السنطه بملن// عبد الفتاح سلٌمان عثمان عجور --داخلٌه ، بجهة : مٌت حواى 

عن مزرعه دواجن  41154برلم  25255211، لٌد فى  555555.555، رأس ماله ،  طارق نصر على هال  ، تاجر فرد  -  5

 --مركز زفتى بملن// ابتسام مصطفى كمال دمحم هال  --، بجهة : الؽرٌب 

عن  41255برلم  25255212، لٌد فى  155555.555عالء الحسٌنى سعد على الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 --مركز المحله الكبرى بملن// الحسٌنى سعد على الجداوى --بجهة : طرٌك ممابر محله حسن مصنع طرح محجبات ، 

عن بماله تموٌنٌه ،  41214برلم  25255225، لٌد فى  25555.555دمحم على السعٌد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 --مركز زفتى بملن/// على محمود على السٌد خاطر  --بجهة : حنون 

عن تجاره  25442برلم  25255227، لٌد فى  15555.555ابو العال السباعى حسن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 --مركز زفتى بملن// امٌنه احمد شاهٌن  --وبٌع تماوى وبذور زراعٌه ، بجهة : شرشابه 

عن تجاره  25442برلم  25255227ٌد فى ، ل 15555.555ابو العال السباعى حسن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ونشاطه /  --مركز زفتى بملن// دمحم ابو العال السباعى  --وبٌع تماوى وبذور زراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه // كفر حسن 

 --ثالجه بطاطس وخضروات 

عن محطه  41511برلم  25255252، لٌد فى  15555.555وفاء مصطفى السٌد خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 --مركز طنطا بملن// دمحم سلٌمان دمحم داود  --خدمه سٌارات ، بجهة : محله مرحوم 

عن مزرعه  41534برلم  25255254، لٌد فى  155555.555دمحم مصطفى احمد حبسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 --بملن// مسعد السٌد على منصور  مركز لطور --ابشواى الملك  --مواشى ، بجهة : عزبه العمده 

عن ورشه لحام ،  41562برلم  25255256، لٌد فى  3555.555كمال حسن فراج فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن // اسامه حسن فراج فراج --مركز بسٌون -صالحجر  -شارع عسكر  1بجهة : عمار رلم 

عن  41524برلم  25255215، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ناصؾ لتورٌدات صٌانه المعدات   -  13

 زفتى --تورٌدات صٌانه معدات ، بجهة : شارع طاهر الجندى بملن// رفعت توفٌك دمحم ناصؾ 

ع عن تجارة لط 41125برلم  25255212، لٌد فى  55555.555دمحم على االلفى على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن // على االلفى على موسى--مركز زفتى  -ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبراملس 

عن نظافه  41122برلم  25255214، لٌد فى  5555.555احمد ابراهٌم حامد مرسى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لطور --لطور المحطه بملن// السٌد دمحم ؼٌاش  --عامه ، بجهة : ترعه العتابٌه 

عن تصدٌر  41547برلم  25255255، لٌد فى  25555.555ٌسرا دمحم العجمى العاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 سمنود --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع السوٌدانٌه بملن// الؽرٌب السٌد دمحم االجاوى 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن بماله ، بجهة  41134برلم  25255213، لٌد فى  5555.555رأس ماله ،   سماح ٌوسؾ رمضان بخٌخ  ، تاجر فرد ، -  17

 بملن // ابراهٌم على ابراهٌم االبٌارى--مركز لطور  -داٌر الناحٌه  -شارع النمطه الجدٌده  -: الشٌن 

عن مكتب  41157برلم  25255216، لٌد فى  55555.555دمحم رضا ابراهٌم على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 --مركز كفر الزٌات بملن// رضا ابراهٌم على سالمه  --تورٌدات احذٌه ، بجهة : منصورٌه الفرستك 

عن صٌانه اجهزه  41214برلم  25255225، لٌد فى  15555.555حامد دمحم محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 --ان دمحم ٌوسؾ الدرجٌنى مركز لطور بملن// رمض --كهربائٌة ، بجهة : دماط 

عن كساره  41243برلم  25255224، لٌد فى  35555.555وائل بكر بسٌونى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 --مركز لطور بملن// بكر بسٌونى خلٌفه ؼانم  --كفر سعدون  --بالستٌن لتدوٌر البالستٌن ، بجهة : عزبه الحو الثانٌه 

عن  41522برلم  25255253، لٌد فى  15555.555مد مرسى الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جٌهان دمحم اح -  21

 طنطا --شارع سعد الدٌن بملن// محمود دمحم عبد البارى  73تجاره شنط واحذٌه ، بجهة : 

عن تجاره  41213م برل 25255225، لٌد فى  55555.555محمود السٌد عبد الحى مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

وبٌع وتداول االدوٌه البٌطرٌه واللماحات البٌطرٌه ومستلزمات المزارع واالعالؾ واضافات االعالؾ واالمصال والتصنٌع لدى 

 لطور --الؽٌر بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : لطور المحطه بملن// صفاء دمحم على ابو حامد 

عن تعبئه وتؽلٌؾ  41152برلم  25255211، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم مصطفى السٌد عمر  ، -  23

 --مركز زفتى بملن// صبرى دمحمى دمحم حسٌن  --مواد ؼذائٌه ، بجهة : شبرا الٌمن 

برلم  25255211، لٌد فى  155555.555محطه الداهس لؽربله وتعبئه البذور الزراعٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

مركز زفتى بملن// شارع الجمعٌه الزراعٌه بملن// حسنى  --عن محطه ؼربله وتعبئه بذور زراعٌه ، بجهة : شبرا ملس  41157

 --السٌد اٌوب تمراز 

عن كافٌه ،  41124برلم  25255212، لٌد فى  255555.555دمحم طارق دمحم على بنارج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن // محمود ابو النجا دمحم الملٌجى--المحله الكبرى  -ع الجمهورٌه العمومى بجوار الزؼبى للوازم الدٌكور بجهة : شار

عن تجاره  41252برلم  25255212، لٌد فى  15555.555فارس على على البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 زفتى--مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : عزبه الؽربلى بملن// عاٌده دمحم ٌوسؾ دمحم 

عن  45375برلم  25255252، لٌد فى  55555.555س ماله ،  دمحم على عبد العاطى على حمص  ، تاجر فرد ، رأ -  27

 --مركز كفر الزٌات بملن// سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد  --تجاره حداٌد ، بجهة : كفور بلشاى 

عن  45375برلم  25255252، لٌد فى  55555.555دمحم على عبد العاطى على حمص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ونشاطه / مزرعه  --مركز كفر الزٌات بملن// سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد  --: له محل رئٌسى بناحٌه / كفور بلشاى  تجاره حداٌد ، بجهة

 --مواشى 

عن تجاره مالبس  41545برلم  25255255، لٌد فى  75555.555عالء دمحم سعٌد الجٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 --المحله الكبرى بملن// دمحم سعد دمحم الجٌار مركز  --جاهزه ، بجهة : محله ابو على 

عن مركز  41555برلم  25255256، لٌد فى  15555.555ٌوسؾ اسعد سعٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

ٌن فٌما تدرٌب موارد بشرٌه فى مجال االداره فرله اساسٌات االسعافات االولٌه ومكافحه العدوى ورعاٌه االم والطفل ومجالسه المسن

بملن // دمحم ابراهٌم --طنطا  -شارع الدعوى االسالمٌه 2عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 عثمان عبدالعزٌز

عن تجاره لطع  41566برلم  25255252، لٌد فى  15555.555دمحم ٌوسؾ لطب المطوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لطور --ستعمال خارج ، بجهة : لطور المحطه بملن// ٌوسؾ لطب دمحم المطورى ؼٌار سٌارات ا

عن  41526برلم  25255211، لٌد فى  55555.555ولٌد محمود عبد الرحمن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 --لى محمود مركز السنطه بملن// اشرؾ سالم عبد الرحمن ع --تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : مسهله 
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 41164برلم  25255217، لٌد فى  155555.555جمال رضوان عبد الحمٌد رضوان صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 --مركز كفر الزٌات بملن// رضوان عبد الحمٌد رضوان صالح  --عن مزرعه لتربٌه وبٌع المواشى ، بجهة : بنوفر 

عن بماله ، بجهة  41121برلم  25255214، لٌد فى  5555.555فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم سعٌد السٌد رمضان  ، تاجر -  34

 --مركز لطور بملن// منال محمود ابراهٌم خلٌفه  --: كفر سعدون 

عن تجاره  41114برلم  25255212، لٌد فى  55555.555احمد السعٌد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 --مركز المحله الكبرى بملن// السعٌد دمحم سلٌمان  --سامول  -ة : شارع مبارن محاصٌل زراعٌه ، بجه

عن خدمات  41126برلم  25255212، لٌد فى  25555.555رٌهام دمحم عبدالؽنى هطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بملن // شرٌن شحات اسكندر--مركز طنطا  -محمول فٌما خدمات االنترنت ، بجهة : برما 

عن مكتبه  41152برلم  25255216، لٌد فى  15555.555دٌنا عادل امٌن دمحم الملٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

وتورٌدات العاب اطفال وتورٌد ادوات مكتبٌه ومستلزمات حضانه ومستلزمات صاالت االلعاب الترفٌهٌه فٌما عدا تصوٌر 

 كفر الزٌات --ن// مصطفى دمحم عبد الرحٌم مصطفى دمحم شارع المطب واصل بمل 34المستندات ، بجهة : 

 34426برلم  25255225، لٌد فى  555555.555عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ج العاصمه شارع بر 5والتصدٌر اجهزه عٌادات ، بجهة :  --12والمجموعه  6من المجموعه  36عن االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 طنطا --البحر بجوار النساجون الدور الثامن بملن// هبه وٌاسمٌن احمد احمد جبرٌل 

عن  41231برلم  25255223، لٌد فى  55555.555محمود صالح الدٌن محمود احمد باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 زفتى --لن// راوٌه رجب الرفاعى شعله مكتب مماوالت سن ورمل ، بجهة : باشا من شارع ترعه العشره بم

 34426برلم  25255225، لٌد فى  555555.555عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

/  والتصدٌر اجهزه عٌادات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه --12والمجموعه  6من المجموعه  36عن االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --طنطا / ونشاطه / معمل تركٌبات اسنان  --شارع دمحم الشامى من كفر عصام بملن// اشرؾ دمحم دمحم احمد  53

عن تجاره  41543برلم  25255252، لٌد فى  5555.555محاسن سمٌر عبد المادر الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 --السنطه  --هة : عطفه توفٌك سلمان بملن// ابراهٌم احمد ابورٌا مالبس فٌما عدا المالبس والشارات العكسرٌه ، بج

 41525برلم  25255215، لٌد فى  155555.555احمد عبد الفتاح على الصفتى السطٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 طنطا -- دمحم رمضان عن مطعم وتمدٌم الماكوالت ، بجهة : شارع سعٌد تماطع حسن رضوان دوران كوتشنر بملن// احمد دمحم

عن  41242برلم  25255225، لٌد فى  155555.555دمحم عبد الحلٌم عبد السالم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

مركز طنطا بملن/ بدرٌه دمحم  --تجاره ادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌة فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومشتمالته ، بجهة : منشاه جنزور 

 --السٌد الجعبٌرى زكى 

عن مخبز حلوى من  41251برلم  25255225، لٌد فى  55555.555هانى دمحم طه الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 --مركز السنطه بملن// اعتماد عطٌه البرعى الصعٌدى  --عجٌن ، بجهة : مسهله 

عن مماوالت  41244برلم  25255227، لٌد فى  15555.555احمد عبد العزٌز دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

مركز كفر الزٌات بملن// دمحم السٌد دمحم  --العوض بجوار السهرٌج  --نمل افراد داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : الدلجمون 

 --محمود حسن 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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بملن // --مركز لطور  -بناحٌه ابشواى الملك  -مزرعه بٌع مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة ادوات منزلٌه 

 سامى شاكر دمحم الجخو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن  41146برلم  25255216، لٌد فى  255555.555عمرو عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 كفر الزٌات --الدور الثالث علوى بملن// على عبد الفتاح دمحم  2كرتون ، بجهة : الجبانه البحرى رلم مكتب توزٌع

عن بٌع مفروشات  23734برلم  25255216، لٌد فى  255555.555هند سعٌد انور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 طنطا --المالح ؼرٌب من الجالء بملن// صالح احمد دمحم على ومالبس فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع 

عن بٌع مفروشات  23734برلم  25255216، لٌد فى  255555.555هند سعٌد انور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22
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 طنطا ---شارع محمود عفت من سعٌد بملن// محمود دمحم دمحم ابو طالب  4فرش سٌارات ، بجهة : 

عن استودٌو  41535برلم  25255254، لٌد فى  35555.555دمحم عبد المادر مرسى عكاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 --مركز كفر الزٌات بملن// جمال عبد الرؤؾ عزب  --تصوٌر فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : شبرا رٌس 

عن مكتب  41541برلم  25255252، لٌد فى  15555.555  عمر ٌوسؾ عٌسى لنٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  143

 --مركز كفر الزٌات بملن// على ٌوسؾ عٌسى لنٌر  --رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر ٌعموب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن توزٌع مٌاه  23465برلم  25255225، لٌد فى  555.555نادٌه زكى السٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 --مركز السنطه بملن// مرفت ربٌع سالم ؼزاله  --ه طبٌعٌه ، بجهة : الجمٌز

عن توزٌع مٌاه  23465برلم  25255225، لٌد فى  555.555نادٌه زكى السٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --بز بلدىونشاطه / مخ --مركز السنطه بملن// ورثه ربٌع سالم ؼزاله  --طبٌعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / الجمٌزه 

عن  41225برلم  25255227، لٌد فى  45555.555احمد جمال عبدالفتاح دمحم ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 بملن // رضا عونى احمد عامر المطاطى--طنطا  -عماره الفٌروز  -شارع االستاد  4تجارة مالبس جاهزه ، بجهة : عمار رلم 

عن  41242برلم  25255227، لٌد فى  55555.555ؽنى حسب النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رمضان عبد ال -  147

 --مركز المحله الكبرى بملن// محمود فوزى ابراهٌم مراد  --مصنع كرتون دون الطباعه ، بجهة : كفر حجازى 

عن  41552برلم  25255256، لٌد فى  55555.555دمحم حمدى سٌد احمد حسن ابو ؼنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

كافٌه وبالى استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : شارع باشا من احمد جالل من 

 بملن // دمحم السٌد على باشا--زفتى -شارع سكه طنطا 

عن  41546برلم  25255252، لٌد فى  7555.555،  مصطفى عطٌه سٌد احمد ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  142

 --مركز زفتى بملن// رضا عبد العزٌز عبد الحلٌم عٌسى  --تجاره اعالؾ ، بجهة : حنون 

عن  31156برلم  25255217، لٌد فى  555555.555محمود مسعد لدرى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 --مركز المحله الكبرى بملن// طارق عبد البالى السعٌد سالم  --معصره بذره لطن ، بجهة : كفر دخمٌس 

عن  41144برلم  25255214، لٌد فى  135555.555روحٌه صبحى صبحى عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 --مركز طنطا بملن// صبحى صبحى عبد العال عبٌد  --حظٌره لتجاره المواشى ، بجهة : المنشٌه الجدٌده 

عن  41127برلم  25255214، لٌد فى  555555.555سامح عطٌه عبد السمٌع عمرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 زفتى --شارع الملٌجى بملن// نادر فؤاد دمحم احمد  24تعبئه وتؽلٌؾ ملح طعام ، بجهة : 

 41252برلم  25255214، لٌد فى  21555.555عبد الستار خلٌفه عبد الرحمن الؽاٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 --مركز بسٌون بملن// امال مصطفى دمحم المهدى  --المضابه  --عن بماله ، بجهة : داٌر الناحٌه 

عن مزرعه  41263برلم  25255226، لٌد فى  65555.555احمد دمحم محمود عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 --مركز طنطا بملن// دمحم محمود عٌسى  --بجهة : شبشٌر الحصه  مواشى حالبه النتاج االلبان وبٌعها ،

عن تصدٌر  41542برلم  25255255، لٌد فى  25555.555حماده دمحم عبد ربه حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد ربه دمحم حسٌن  --كتان ، بجهة : شبرا ملس 

عن تجاره  41125برلم  25255212، لٌد فى  55555.555ى عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  همت محمود الدسول -  156

 طنطا --مستحضرات تجمٌل طبٌعٌه ، بجهة : شارع الحلو امام كلٌه التجاره بملن// ساهر دمحم محمود شعبان 

عن تجارة لطع  41145برلم  25255213، لٌد فى  55555.555حنفى خالد خلٌفه سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بملن // ابراهٌم ٌونس طه الطاٌفه--طنطا -شارع نبٌل الولاد حسن شحاته  65ؼٌار تون تون ، بجهة : 

عن  31156برلم  25255217، لٌد فى  555555.555محمود مسعد لدرى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 --مركز المحله الكبرى بملن// محمود ابو زٌد ابو شفٌع دمحم  --حٌه / كفر دخمٌس معصره بذره لطن ، بجهة : له محل رئٌسى بنا

 --ونشاطه تجاره محاصٌل زراعٌه 

عن ترزى  41172برلم  25255217، لٌد فى  15555.555شٌماء فتحى كمال احمد شمخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 طنطا --لطٌؾ بملن// فتحى كمال احمد شمخ افرنجى ، بجهة : شارع رزق هللا من السٌد عبد ال

 41245برلم  25255225، لٌد فى  12555.555اسراء دمحم عبد الحمٌد احمد المصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 طنطا --سكه سٌجر بملن// دمحم متولى حسان  --شارع ابراهٌم عواره  4عن مؽسله مالبس ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن  41232برلم  25255224، لٌد فى  25555.555مه الملٌبى ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد السالم اسا -  161

بملن// مامون حسنى  -طرٌك دمرو  --تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع اسماعٌل ؼنٌم 

 المحله الكبرى --دمحم الصٌاد 

عن تجاره مالبس  41521برلم  25255253، لٌد فى  15555.555لروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم بسٌونى دمحم ا -  162

 لطور--جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع المعهد الدٌنى بملن// دمحم عبد هللا احمد خالؾ 

عن  41156برلم  25255211، لٌد فى  45555.555محمود حمزه ٌوسؾ حمزه صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

صاله جٌم بعد الحصول على التراخٌص الالزمه من الجهات المختصه ، بجهة : شارع حمزه ٌوسؾ بملن// حمزه ٌوسؾ حمزه 

 زفتى --صدٌك 

رلم ب 25255215، لٌد فى  55555.555مكتب المعطر لتورٌدات مستلزمات المزارع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 --مركز طناط بملن// عبد الستار سلٌم عبد الستار المعطر  --عن مكتب تورٌدات مستلزمات المزارع ، بجهة : برما  41525

عن تجاره  41522برلم  25255215، لٌد فى  25555.555فرسان سعٌد دمحم العجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 --كفر الزٌات بملن// سعٌد دمحم امٌن دمحم العجان  مركز --ادوات كهربائٌة ، بجهة : دلبشان 

عن  41523برلم  25255215، لٌد فى  155555.555سها السٌد ابو الٌزٌد دمحم عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

داوود بملن// اسامه جالل حلمه المطن بجوار محل ال -شارع السباعى  2بماله ومواد ؼذائٌه ومنظفات بالجمله ، بجهة : عمار  رلم 

 طنطا --عبد العزٌز 

عن مصنع  41115برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عادل دمحم عبد الفتاح الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 --مركز لطور بملن// عماد دمحم عبد الفتاح الوكٌل  --تشكٌل بالستٌن ، بجهة : العتوه المبلٌه 

عن بماله ، بجهة :  45226برلم  25255252، لٌد فى  21555.555رٌاض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عٌد  -  164

 زفتى --شارع الجٌش بملن// عٌد رٌاض دمحم 

عن تجاره  41554برلم  25255252، لٌد فى  155555.555احمد السٌد دمحم المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 --مركز لطور بملن// ابو شادى السٌد دمحم المنوفى  --شبرا بلوله المواشى ، بجهة : 

عن  41556برلم  25255256، لٌد فى  35555.555عبدالمنعم سند عبدالعزٌز دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 بملن // امال السٌد خضر زعٌر--مركز السنطه  -تجاره حداٌد وبوٌات ، بجهة : المنشاه الكبرى 

عن مصنع  41575برلم  25255252، لٌد فى  15555.555سهٌله السٌد ٌوسؾ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 زفتى --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع البحر بملن/// شادٌه دمحم على دمحم العكل 

عن  41572برلم  25255252، لٌد فى  155555.555د ، رأس ماله ،  اسامه صالح عبد الرؤؾ احمد  ، تاجر فر -  172

 --مركز طنطا بملن// كمال حسٌن ابراهٌم اٌوب  --ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : دفره 

عن مكتب شحن  12342برلم  25255252، لٌد فى  15555.555مٌنا ٌوسؾ نجٌب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 --المحله الكبرى  --شارع احمد ماهر من البهلوان بملن// سامى مكرم عزٌز  55هورٌه مصر العربٌه ، بجهة : بضائع داخل جم

عن مكتب شحن  12342برلم  25255252، لٌد فى  15555.555مٌنا ٌوسؾ نجٌب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

ناحٌه / شارع احمد ماهر من شارع البهلوان بملن // سامى مكرم بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : له محل رئٌسى ب

 --ونشاطه / تجاره احذٌه  -المحله الكبرى  --عزٌز مٌخائٌل 

عن ثالجه خضروات ،  41255برلم  25255214، لٌد فى  5555.555ثالجه ابو عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 -كفر الزٌات  --دمحم ابو عوؾ  بملن// دمحم امٌن --بجهة : شارع ابو عوؾ 

عن تجاره لطع  41567برلم  25255252، لٌد فى  4555.555مارى فوزى شلبى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 طنطا --شارع مصطفى صادق الرفاعى ) المدارس سابما ( بملن// فاٌز عشم هللا ٌوسؾ  43ؼٌار االت الزراعٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن ثالجه  41252برلم  25255226، لٌد فى  15555.555حسنٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جمال دمحم -  177

 طنطا --شارع مصنع الكاوتشون بملن/ شركه النصر لمنتجات الكاوتشون ناروبٌن  --موز ، بجهة : سٌجر 

عن مماوالت  41257برلم  25255226ى ، لٌد ف 155555.555دمحم على عمر دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 --مركز كفر الزٌات بملن// رسمٌه احمد عبد هللا عطا  --عامه ، بجهة : كفر دٌما 

عن مكتب  41267برلم  25255226، لٌد فى  15555.555احمد دمحم فرٌد عبده خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 --مركز السنطه بملن// امٌنه حامد السٌد الصفطى  --ٌم بلك --رحالت داخلٌه ، بجهة : مسجد الحشاشٌن 

عن  41543برلم  25255255، لٌد فى  5555.555ابراهٌم دمحم عبد العاطى الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

تماالتها والمصنوعات تورٌد االجهزه واالدوات الكهربائٌة والمنزلٌه بانواعها ومستلزماتها واكسسوار المحمول والموباٌالت بمش

الجلدٌه بانواعها والمواد الؽذائٌه ومستلزماتها ومواد البناء ومستلزماتها ومستلزمات المصانع بجمٌع انواعها واالجهزه واالدوات 

د شارع صالح مصطفى بملن// سناء جاد محمو 4المٌكانٌكٌه بانواعها ومستلزماتها فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومشتمالته ، بجهة : 

 السنطه --الحلٌوه 

عن مزرعه  41552برلم  25255255، لٌد فى  52555.555دمحم سامح دمحم ابو رٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 --مركز لطور بملن// سامح دمحم عبد الوهاب ابو رٌه  --مواشى ، بجهة : ابشواى الملك 

عن بٌع  41115برلم  25255212، لٌد فى  5555.555اله ،  اسالم سعٌد رؼٌب دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس م -  142

 --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد رؼٌب دمحم صالح  --منظفات وكٌماوٌات وزٌوت ، بجهة : بنوفر 

عن خلط  41151برلم  25255216، لٌد فى  5555.555مصطفى على ذكى محمود الفرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 --مركز لطور بجوار مزلمان السكه الحدٌد طرٌك شبٌن بملن// على ذكى الفرخ  -، بجهة : لطور البلد وتعبئه اعالؾ 

عن  41173برلم  25255217، لٌد فى  15555.555فؤاد مصطفى فتحى مصطفى ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 --// مصطفى فتحى مصطفى ناصؾ مركز المحله الكبرى بملن --مصنع شكاٌر بالستٌن ، بجهة : االبشٌط 

عن مكتب  41142برلم  25255217، لٌد فى  555555.555دمحم عبد العزٌز دمحم هنطش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم سعٌد عبد العزٌز هنطش  --استٌراد وتصدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : ابٌار 

 25255223، لٌد فى  155555.555ن عبد الحكٌم مصطفى ابو ؼربٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبد المحس -  146

 --مركز لطور بملن// خالد عبد الفتاح دمحم خضر  --عن مزرعه لتربٌه وبٌع المواشى ، بجهة : خباطه  41225برلم 

عن تجاره  41224برلم  25255223، لٌد فى  25555.555احمد دمحم رجب ابو زٌد ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 --مركز زفتى بملن// ماجده عبد المهٌمن ٌاسٌن ؼانم  --ٌد مكنسه خشبٌه ، بجهة : كفر حانوت لبلى 

برلم  25255253، لٌد فى  555555.555المفاص لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

وتصدٌر االعالؾ والمواد الؽذائٌه والتوكٌالت  --12والمجموعه  6من المجموعه  36تٌراد فٌما عدا الفمره عن االس 41517

 طنطا --لحافه بملن// السٌد عبد العظٌم العٌاشى  -شارع هدٌه حى الممالٌن  1التجارٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن مطعم ،  41215برلم  25255212، لٌد فى  15555.555 احمد فتحى دمحم دمحم العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  142

 --مركز بسٌون بملن// فتحى دمحم دمحم العفٌفى  --بار الحمام  --بجهة : شارع ترعه السالمونٌه 

عن  41535برلم  25255254، لٌد فى  25555.555كمال مصطفى كمال السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

شارع  23ات فنٌه والعاب اطفال ( فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : انشطه اطفال ) لوح

 طنطا --االستاد بملن// احمد عطٌه دروٌش  -الوفاء 

 41544برلم  25255215، لٌد فى  25555.555مكتب شعراوى لتوزٌع المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

مركز المحله الكبرى بملن// عبد المعطى  --كتب توزٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : دمنتو عن م

 --جمعه محمود عبد المعطى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن بٌع وتوزٌع  41116برلم  25255212، لٌد فى  15555.555احمد صبحى دمحم جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز كفر الزٌات بملن // صبحى دمحم جوده  --اعٌه ، بجهة : ابو الؽر المبٌدات الزر

عن  41255برلم  25255225، لٌد فى  5555.555ابراهٌم حسٌن عبد الحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 --مركز السنطه بملن// محمود احمد احمد هالل  --مخبز الى ، بجهة : شبرا لاص 

عن مكتب  41555برلم  25255252، لٌد فى  5555.555مى دمحم منٌر عبد المجٌد نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  را -  124

 طنطا --شارع السالم من شارع صادومه بملن// فرٌده عبد الوهاب عبد اللطٌؾ  22رحالت ، بجهة : 

عن تعبئه  41556برلم  25255252، لٌد فى  55555.555هشام دمحم الدسولى ابو هندٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 --مركز طنطا بملن// خالد دمحم الدسولى ابو هندٌه  --وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة ، بجهة : شوبر 

عن  36244برلم  25255255، لٌد فى  555555.555احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 --مركز سمنود بملن/ نشوه طلعت دمحم ابو راضى  --بنا ابو صٌر  --عداه مصنع كتان ، بجهة : عزبه 

عن  36244برلم  25255255، لٌد فى  555555.555احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

ن// رٌم ورنا دمحم احمد شارع شارع دمحم سرور من شارع محب بمل 14مصنع كتان ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه عمار رلم 

 --ونشاطه / تجاره واستٌراد وتصدٌر البذور والكتان ومشتماته  --المحله الكبرى  --فرؼل 

عن تجاره  41527برلم  25255211، لٌد فى  15555.555احمد زكرٌا احمد الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لطور --بملن// احمد عبد الجواد انور الشاعر  -حداٌد وبوٌات ، بجهة : شارع الجٌش برج الشاعر 

عن تورٌد  41166برلم  25255217، لٌد فى  55555.555الجندى زاهر الجندى شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 --مركز السنطه بملن// شرٌؾ ابراهٌم عطٌه جرجس  --بلتات خشب ، بجهة : كفر سلٌمان عوض 

عن تجاره  41167برلم  25255217، لٌد فى  5555.555هشام احمد سعد البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

-البهى بملن// دمحم عبد الوهاب عبد الرحمن  --لطع ؼٌار واكسسوار محمول فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : شارع محله البرج 

 المحله الكبرى -

عن  41251برلم  25255214، لٌد فى  51555.555د الممصود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عب -  251

 --طنطا  --كفره المرشى بملن// بوسى العجمى ابراهٌم العجمى  --شارع عبده شمال  25ورشه احذٌه ، بجهة : عمار رلم 

برلم  25255226، لٌد فى  155555.555أس ماله ،  اٌمان ناصؾ عبد الجواد عبد الرازق الدسولى  ، تاجر فرد ، ر -  252

 --مركز لطور بملن// صبحى منصور عبد المجٌد رجب  --عن مزرعه لتربٌه وبٌع المواشى ، بجهة : خباطه  41254

عن تجاره  41551برلم  25255255، لٌد فى  12555.555صفاء عبد العزٌز دمحم الشٌخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 --مركز لطور بملن// عبد هللا احمد عبد هللا على  --د بناء ، بجهة : سماتاى موا

 41132برلم  25255212، لٌد فى  255555.555اندرو جورج فاٌز معوض عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 بملن // ماهر جورجى لوسه مرلص--زفتى  -عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر عنان 

عن تجاره  41222برلم  25255223، لٌد فى  25555.555عٌسى للمستلزمات الطبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 زفتى --شارع احمد شعالن من شارع الجٌش المبلى بملن// دمحم احمد لطب داود  2مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن  41227برلم  25255223، لٌد فى  155555.555جر فرد ، رأس ماله ،  هدٌر خالد عبد الاله على حشٌش  ، تا -  256

 -مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد المجٌد عبد العلٌم المالب  --مزرعه لتربٌه وتجاره المواشى الحالبه ، بجهة : اكوه الحصه 

عن بماله ،  41513برلم  25255253لٌد فى ،  5555.555ناهد فتحى عبد الحلٌم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 --مركز طنطا بملن// هانى السٌد عبد الممصود ابو حمد  --بجهة : فٌشا سلٌم 

عن صٌدلٌه  41237برلم  25255224، لٌد فى  5555.555صٌدلٌه د/ احمد متولى مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

مستجد امام كلٌه التجاره بملن// احمد متولى امٌن مندور ودٌنا احمد البدوى عبد الخالك  ، بجهة : امتداد شارع السلطان مراد وشارع

 طنطا --



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن بٌع  41571برلم  25255252، لٌد فى  1555.555عمرو محسن متولى الدندٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 --ملن// تامر دمحم عطٌه بكر مركز زفتى ب --المصرؾ  ---مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : سندبسط 

عن تجاره اللحوم  41142برلم  25255214، لٌد فى  5555.555جزاره االسكافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 --مركز السنطه بملن// عبد الرحمن احمد عبد المجٌد الماحى  --والجزاره ، بجهة : شارع السوق بالجعفرٌه 

عن تجاره  41244برلم  25255225، لٌد فى  25555.555بكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم السٌد ابو ش -  211

 --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد دمحم السٌد ابو شبكه --مبٌدات زراعٌه واسمده وتماوى ، بجهة : دلرن 

عن  41252برلم  25255225فى ، لٌد  45555.555احمد توفٌك عثمان رافت دمحم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 طنطا --بٌع عصائر ، بجهة : شارع الحلو تماطع االمام البوصٌرى بملن// دمحم احمد عبد الحمٌد التباع 

عن مخبز  41142برلم  25255216، لٌد فى  15555.555محروس بدوى حسٌن توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 --السنطه بملن// عبد هللا رٌاض البحراوى مركز  --افرنجى ، بجهة : الجعفرٌه 

 41265برلم  25255226، لٌد فى  255555.555عبد المنعم مسعود عبد المنعم زهموم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

دمحم نور دمحم االستاد بملن//  --شارع الرخاء  11عن اعمال مماوالت الكترومٌكانٌن ماعدا ما ٌتعلك بالكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

 طنطا --جعفر 

عن مكتب  41273برلم  25255227، لٌد فى  15555.555الهام المرسى عطٌه جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 --مركز السنطه بملن// دمحم دمحم احمد مرجان  --شنره البحرٌه  --رحالت داخلٌه ، بجهة : عزبه عثمان 

عن  41541برلم  25255255، لٌد فى  55555.555د حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ منصور حامد السٌ -  216

 ---مركز لطور بملن// حامد منصور حامد السٌد حسٌن  --لطور  -مزرعه مواشى ، بجهة : شارع هندسه الرى 

عن مزرعه مواشى  41544 برلم 25255255، لٌد فى  255555.555السٌد ابو العز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد ابو العز احمد الدسولى  --بشبٌش  --، بجهة : ابو النجاه 

برلم  25255256، لٌد فى  5555.555عبداللطٌؾ احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

بملن --السنطه -شارع الترعه بعزبه عرفان حسٌن  23ر االول ارضى عمار رلم عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : ّالدو 41563

 // عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ

عن استودٌو  41162برلم  25255217، لٌد فى  5555.555هادى دمحم ابراهٌم النشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

المحله  --لسكه الوسطى بجوار مسجد باخشوٌن بملن// عبد الجلٌل عبد الجلٌل موسى تصوٌر فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : ا

 -الكبرى 

عن  41212برلم  25255225، لٌد فى  25555.555مصطفى سامى السٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

شارع دمحم سلمى  5لالزمه لذلن ، بجهة : عمار رلم تنمٌه مواهب االطفال فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص ا

 المحله الكبرى --من شكرى بملن// مارٌان عدلى عدلى مٌخائٌل 

برلم  25255226، لٌد فى  255555.555جمال عبد الفتاح احمد عبد الستار رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 --مركز لطور بملن// مروان السٌد داود البنا  --بشواى الملك عن مزرعه لتربٌه وتجاره المواشى ، بجهة : ا 41271

عن  41532برلم  25255254، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ الشٌماء دمحم عبد الستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 --عطا  مركز بسٌون بملن// ماهر عبد الرحٌم عبد المجٌد --كفر ابو حمر  --صٌدلٌه ، بجهة : شارع البحر 

عن مزرعه مواشى  41514برلم  25255253، لٌد فى  255555.555مزرعه حافظ سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 --مركز السنطه بملن// ضٌاء ابراهٌم حافظ ابراهٌم  ---، بجهة : مسهله 

عن مكتب اٌجار  41241برلم  25255224، لٌد فى  25555.555نور دمحم ابراهٌم هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 --مركز بسٌون بملن// حامد عبد الحمٌد عبد الحمٌد عوض  --مٌت الخٌر  --سٌارات ومعدات ، بجهة : كوم عبود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن  41524برلم  25255253، لٌد فى  15555.555على ابراهٌم على ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم صبرى عبد الرؤؾ النجار  -بجهة : كفر ٌعموب مكتب تشطٌب ودٌكور ، 

عن  25347برلم  25255212، لٌد فى  555555.555ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --كفر الزٌات  --شارع الجٌش بملن// رشٌده دمحم حسن  132تجاره حدٌد واسمنت ، بجهة : 

عن  25347برلم  25255212، لٌد فى  555555.555ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم حسب عبد الجواد حسب النبى  --تجاره حدٌد واسمنت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / كفر حشاد 

 --ونشاطه / ثالجه تبرٌد 

عن بماله  41254برلم  25255225، لٌد فى  45555.555رضا عبد السالم رزق مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 --مركز المحله الكبرى بملن// شرٌن رجب محمود السباعى  --، بجهة : سامول 

عن بماله ،  41145برلم  25255216، لٌد فى  12555.555رشا فوزى دٌاب السٌد البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 زفتى --كفر عنان بملن// دمحم عبد الواحد عبد العزٌز صالح  -بجهة : شارع اوالد عنان 

عن تجارة  41241برلم  25255227، لٌد فى  25555.555خالد محمود محمود الجبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 بملن // عبده توفٌك عبداللطٌؾ حسن --زفتى  -مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع كفر عنان 

له عن بما 41552برلم  25255252، لٌد فى  5555.555فوزٌه السٌد دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 --دمحم رجب عبد المؽنى عبد البر  -رمضان  -مركز بسٌون بملن// السٌده محمود دمحم المنٌسى  --وتموٌن ، بجهة : كفر نصٌر 

عن مكتب  41554برلم  25255256، لٌد فى  5555.555عطاهللا السٌد عبدالرحمن الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 بملن // جمعه السٌد عبدالرحمن الفمى--ركز كفر الزٌات م -رحالت داخلٌه ، بجهة : دلرن 

عن مخبز بلدى  41542برلم  25255215، لٌد فى  21555.555خلود احمد دمحم ابو العزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 --مركز السنطه بملن// عبد هللا احمد دمحم ابو العزم  --نصؾ الى ، بجهة : الرجدٌه 

عن  41151برلم  25255211، لٌد فى  555555.555سٌد مصطفى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى ال -  234

وتصدٌر اخشاب مصنعه واثاث واحذٌه والمشه ومنسوجات  --12والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 -المحله الكبرى  -- احمد سٌد بملن// دمحم --وحاصالت زراعٌه ، بجهة : شارع دمحم ابو الخٌر ابو راضى 

عن  41163برلم  25255217، لٌد فى  15555.555شرٌؾ خمٌس بسٌونى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

مركز كفر الزٌات بملن//  --تجاره االلمشه والمنسوجات والمالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : دلبشان 

 --ى خمٌس بسٌونى الشرلاوى بسٌون

 41141برلم  25255217، لٌد فى  555555.555ابو الفتوح عبد الحمٌد ابو الفتوح النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 --وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : ابشواى الملك  --12والمجموعه  6من المجموعه  36عن االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --طور بملن// حسن دمحم على حجازى مركز ل

عن مركز  41272برلم  25255226، لٌد فى  51555.555مصطفى محمود السٌد فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 --مركز طنطا بملن// مبروكه ابراهٌم مصطفى مبارن  --خدمه السٌارات ، بجهة : الجوهرٌه 

عن  41133برلم  25255212، لٌد فى  5555.555د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لٌلى محمود ابو الٌزٌد محمود عصٌ -  234

 بملن // دمحم دمحم السٌد البدوى--مركز طنطا  -سوبر ماركت ، بجهة : الرجدٌه 

عن كوافٌر  41136برلم  25255213، لٌد فى  15555.555زٌنب دمحم توفٌك دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 بملن // ونٌسه عبدالحمٌد السنوسى--طنطا  -شارع الدكتور احمد دروٌش من الحلو 12بجهة :  حرٌمى ،

عن تجاره لطع  41153برلم  25255216، لٌد فى  15555.555عالء عادل ابراهٌم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 --هللا زاٌد  مركز السنطه بملن// عادل ابراهٌم عبد --ؼٌار سٌارات ، بجهة : سحٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو
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 --كز لطور بملن// دمحم على دمحم الشٌخ مر --والتصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : بلتاج 

 41542برلم  25255255، لٌد فى  31555.555عبد الرحمن كمال كامل عبد الرحمن عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مركز بسٌون بملن// دمحم عباس احمد --طرٌك كفر جعفر  --عن تجاره لطع ؼٌار واكسسوارات سٌارات ، بجهة : شارع المدارس 

-- 

عن  41554برلم  25255256، لٌد فى  65555.555حسام عبدالتواب ابراهٌم الشبكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن // ابراهٌم عبدالتواب ابراهٌم الشبكه--مركز زفتى  -مزرعه مواشى ، بجهة : سنبو الكبرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

برلم  25255256، لٌد فى  555555.555فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم عبدالوهاب  ، تاجر  -  222

 -شارع مشروع ناصر 5والتصدٌر للبطاطس ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  12عن االستٌراد فٌما عدا المجموعه  41565

 بملن // كرٌمه صدٌك عبدالوهاب وهبه--كفر الزٌات 

عن مزرعه  41524برلم  25255211، لٌد فى  55555.555ماله ،   نسٌم عنتر الششتاوى ضبش  ، تاجر فرد ، رأس -  223

 --مركز لطور بملن// رفعت فرج خضر رسالن  --مواشى ، بجهة : ابشواى الملك 

عن حظٌره  41145برلم  25255214، لٌد فى  255555.555ٌحٌى ابو الفتوح دمحم سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 --مركز زفتى بملن// فتحٌه عباس الدٌب  --، بجهة : كفر ابرى لتربٌه وبٌع المواشى 

 41254برلم  25255214، لٌد فى  155555.555عبد الخالك احمد عبد الخالك حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 --مركز لطور بملن// احمد عبد الخالك احمد حجازى  --عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شبرا نباص 

عن تجاره لطع  41256برلم  25255226، لٌد فى  15555.555عمر الحسٌنى احمد دؼٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 --مركز كفر الزٌات بملن// الحسٌنى احمد دؼٌم  --ؼٌار سٌارات ، بجهة : دلبشان 

عن مكتب رحالت داخلٌه ،  41276م برل 25255227، لٌد فى  12555.555بنه للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 --مركز المحله الكبرى بملن// ولٌد عبد الوهاب ذكى سٌؾ الدٌن  --بجهة : شبرا بابل 

عن مطعم ، بجهة :  41546برلم  25255255، لٌد فى  5555.555مطعم الشوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 --ش مركز طنطا بملن// فتوح سعد رجب الشوٌ --اخناواى 

عن ورشه  41131برلم  25255212، لٌد فى  155555.555صابر محمود خضر الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 بملن // هناء دمحم دمحم الشٌخ --مركز طنطا  -اصالح السٌارات ، بجهة : سبرباى 

 41135برلم  25255213، لٌد فى  55555.555عبدالهادى عاطؾ عبدالهادى دمحم الزؼبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 بملن //  عاطؾ عبدالهادى دمحم الزؼبى--مركز كفر الزٌات  -كفور بلشاى  -عن تجاره الحداٌد والبوٌات ، بجهة : الشرالوه 

عن جزاره ، بجهة :  41171برلم  25255217، لٌد فى  12555.555جزاره السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 --مركز سمنود بملن// فاطمه فؤاد دمحم عبده  --ناصرٌه ال

عن مخبز  41536برلم  25255254، لٌد فى  12555.555عال مبرون عطٌه مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 طنطا -افرنجى ، بجهة : شارع سعٌد خلؾ مستشفى الدلتا بملن// رانٌا عاطؾ منجى به ، اجالل عاطؾ منجى به 

عن تجاره  41216برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم بسٌونى حامد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 --مركز لطور بملن// عالء ابراهٌم عبد السالم صفٌه  --مبٌدات واسمده وبذور ، بجهة : لطور 

عن بماله ، بجهة  41233برلم  25255224فى ، لٌد  5555.555مجدى احمد السٌد الدمحمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 --مركز المحله الكبرى بملن// امانى رمضان ٌونس  --: طنباره 

 2424برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبد الناصر عبد الرؤوؾ عبد الحمٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 --// فٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى مركز سمنود بملن --عن تجاره اعالؾ ، بجهة : مٌت هاشم 

 2424برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبد الناصر عبد الرؤوؾ عبد الحمٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

ونشاطه /  -مركز سمنود بملن // فٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى  --عن تجاره اعالؾ ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه / مٌت هاشم 

 --اللحوم الحٌه والمذبوحه  تجاره وتجهٌز

 

عن تجاره  41256برلم  25255212، لٌد فى  155555.555ابرام اٌوب عبد هللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

وتوزٌع مستحضرات تجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالؼذٌه واالعشاب الخاصه بالرٌاضٌن وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر ، بجهة : 

 --مركز زفتى بملن// اٌوب عبد هللا عوض عوض هللا --ه كفر السحٌمٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن  41253برلم  25255225، لٌد فى  15555.555رضا عزت عاطؾ حسٌن الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

ملن// زٌاد وؼساالت ( ، بجهة : امتداد شارع السنتر بجوار مسجد التموى ب -وسخانات  -معرض منتجات توشٌبا العربى ) ثالجات 

 بسٌون --عاطؾ عاطؾ حسٌن الشافعى بوالٌه والده 

عن تجارة  41242برلم  25255227، لٌد فى  15555.555احمد ابراهٌم السٌد الحشاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 حمد السٌد حسانٌن الشاطربملن // تهانى ا--مركز لطور  -اجهزه كهربائٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومشتمالته ، بجهة : سجٌن الكوم 

برلم  25255252، لٌد فى  155555.555مصنع دمحم عبد هللا عمران للمالبس الطبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

بملن// السٌد محمود دمحم ابو  -عن مصنع مالبس طبٌه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ، بجهة : شارع ابو الدهب  41512

 لطور --دهب 

عن بٌع نظارات  41531برلم  25255254، لٌد فى  5555.555اٌمن سعٌد محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 طنطا --طبٌه وشمسٌه ، بجهة : شارع على مبارن مع حجازى بملن// دمحم السعٌد دمحم بركات وحاتم دمحم ابو العزم االمام 

عن تجاره  41575برلم  25255252، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  جمال على ٌوسؾ ابو الوفا  ، تاجر  -  312

 --كفر الزٌات  --شارع عرابى بملن// محمود جمال على ٌوسؾ ابو الوفا  4مواد ؼذائٌه مؽلفه ، بجهة : 

عن  41577برلم  25255252، لٌد فى  15555.555دمحم جمال الشاذلى سٌد احمد الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

شارع حسن رضوان بملن// اسامه  67تجاره كمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 طنطا --دمحم كامل البحراوى 

 عن استٌراد 41574برلم  25255252، لٌد فى  555555.555والء صبرى مرسى زكرٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 --مركز كفر الزٌات بملن// صبرى مرسى زكرٌا الصباغ  --وتصدٌر اكسسوار حرٌمى ، بجهة : دلبشان 

عن  41146برلم  25255214، لٌد فى  555555.555عالء عبد الؽنى توفٌك ابو ضٌاء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

منشاه  --صدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : عزبه ابو ضٌاء وت --12والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 --مركز لطور بملن// مجدى عبد الؽنى توفٌك ابو ضٌاء  --العٌارى 

برلم  25255214، لٌد فى  25555.555حسن عبد الفضٌل حسن عبد الفضٌل فارس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 --مركز زفتى بملن// محمود سلٌمان المرسى دمحم على  --عن مزرعه لتجاره المواشى ، بجهة : عزبه ابو على  41124

عن خدمات  41564برلم  25255252، لٌد فى  155555.555،   الشامى لخدمات المحمول  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  317

-حاره احمد عبد هللا مع طه الحكٌم بملن// عبد العظٌم احمد سعد الشامى  25محمول فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : العمار رلم 

 طنطا -

عن مكتب  41244برلم  25255227، لٌد فى  35555.555حسن الشحات حسن ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 بملن // محمود دمحم محمود خطاب --مركز السنطه  -تاجٌر سٌارات ، بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن  41274برلم  25255227، لٌد فى  25555.555السٌد ابراهٌم السٌد البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 طنطا--النادى بملن// احمد فرج احمد فرج الصٌفى  شارع 12محل  2تاجٌر فساتٌن زفاؾ ، بجهة : عمار رلم 

عن كافتٌرٌا  41544برلم  25255255، لٌد فى  5555.555عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 السنطه --الوحده الزراعٌه بملن// كرٌمه احمد فضالى  -، بجهة : شارع الجالء 

عن مكتب  41135برلم  25255212، لٌد فى  15555.555فى عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هدٌر عاطؾ مصط -  321

 بملن // عاطؾ مصطفى اسماعٌل عماره--مركز طنطا  -رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر المنصوره 

برلم  25255213، لٌد فى  555555.555عبدالممصود احمد عبدالممصود احمد ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

وتصدٌر وتجارة االدوات والمستلزمات والمعدات  -- 6من المجموعه  36والفمره  12عن االستٌراد فٌما عدا المجموعه  41137

 بملن // احمد عبدالممصود احمد ربٌع --مركز زفتى  -الطٌبه ومستلزمات طب السنان ، بجهة : كفر الجزٌره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

عن  37254برلم  25255213، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامى عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد   -  323

مماوالت وتورٌدات حكومٌه لمواد بناء ودهانات ومستلزمات دٌكور ولوازم التشطٌبات ولوازم كهرباء ولطع ؼٌار مٌكانٌكا وكهرباء 

لطع ؼٌار معدات واالت فٌما عدا ما ٌتعلك وادوات صحٌه ولوازمها وسٌرامٌن ولوازم االخشاب وااللومٌتال )باب وشبان ( و

بملن //  --مركز طنطا  -بالكمبٌوتر ومشتمالته وخدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : نواج 

 محمود عزالدنٌا ابراهٌم فاٌد

عن  37254برلم  25255213فى  ، لٌد 155555.555سامى عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

مماوالت وتورٌدات حكومٌه لمواد بناء ودهانات ومستلزمات دٌكور ولوازم التشطٌبات ولوازم كهرباء ولطع ؼٌار مٌكانٌكا وكهرباء 

وادوات صحٌه ولوازمها وسٌرامٌن ولوازم االخشاب وااللومٌتال )باب وشبان ( ولطع ؼٌار معدات واالت فٌما عدا ما ٌتعلك 

لكمبٌوتر ومشتمالته وخدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر ونشاطه تنمٌه با

الوالعه ش دمحم الفاتح متفرع من ش رٌاض ؼرابه 24بناحٌه العماره رلم  -بشرٌه فى العلوم الهندسٌه فٌما عدا خدمات االنترنت 

 بملن // احمد الشبٌنى-ماولون العرب خلؾ المبنى االدارى لشركه الم

عن  41155برلم  25255216، لٌد فى  15555.555احمد رمضان عبد العزٌز رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 طنطا --حاره النجار من درب االبشٌهى بملن// زٌنب عبد الرسول جوده  23تجاره لطع ؼٌار ؼساالت وثالجات ، بجهة : 

عن  41175برلم  25255217، لٌد فى  15555.555طلعت عبد الحمٌد جبر ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه  -  326

 زفتى --شارع النشار المتفرع من شارع الجٌش بملن// رافت احمد السٌد مدكور  2تجاره مراتب جاهزه ، بجهة : عمار رلم 

عن تصنٌع  41154برلم  25255216، لٌد فى  25555.555،  دمحم احمد سند عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  327

-مركز السنطه بملن// سٌدهم السٌد احمد الصعٌدى  --خطوط انتاج السودانى والزبٌب ، بجهة : شبرابٌل  طرٌك شبرابٌل الجعفرٌه 

- 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25255211،لٌدت فى  155555.555همشرى وشركاؤه   شركة  ،  اعمال المماوالت والبناء   ،رأس مالها   خالد حسٌن ال -  1

مركز لطور بملن// حسٌن ابراهٌم  --، عن اعمال المماوالت والبناء ، بجهة : العتوه المبلٌه امام مسجد الهمشرى  41155برلم 

 --محمود الهمشرى 

اه   شركة  ،   خدمات واعمال النظافه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه واالنترنت  ،رأس مالها   حاتم السٌد دمحم بركات وشرك -  2

، عن خدمات واعمال النظافه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه واالنترنت ،  41551برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555

 طنطا --زٌنه موبٌل بملن// وائل كمال سعد المملون بجهة : مٌدان المحطه الدور الرابع علوى عماره الشٌتى بجوار بن

 55555.555عبد الفتاح بدران ودمحم حسام بدران لتجاره النحل   شركة  ،  تجاره النحل وتسوٌك منتجاته   ،رأس مالها    -  3

بملن// فاٌزه مركز طنطا  --، عن تجاره النحل وتسوٌك منتجاته ، بجهة : حصه شبشٌر  41124برلم  25255214،لٌدت فى 

 --احمد مرسى شاهٌن 

عبد هللا طلعت دمحم على شلبى وشرٌكه   شركة  ،  التجاره فى التكٌٌؾ والتبرٌد وفالتر المٌاه ) بٌع وشراء وصٌانه التكٌٌؾ (   -  4

بٌع وشراء ، عن التجاره فى التكٌٌؾ والتبرٌد وفالتر المٌاه )  41533برلم  25255254،لٌدت فى  35555.555،رأس مالها   

 --مركز طنطا بملن// عبد الرحمن طلعت دمحم شلبى  --وصٌانه التكٌٌؾ ( ، بجهة : سبطاس 

،لٌدت فى  12555.555سامح دمحم هشام مملد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع اكسسوار محمول   ،رأس مالها    -  5

شارع مصطفى كامل متفرع من توت عنخ امون  12، عن تجاره وتوزٌع اكسسوار محمول ، بجهة :  41112برلم  25255212

 طنطا--بملن // اشرؾ دمحم ابراهٌم رمضان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

،لٌدت فى  65555.555دمحم عبد اللطٌؾ بسٌونى الكومى وشركاه   شركة  ،  صناعه المنتجات البالستٌكٌه   ،رأس مالها    -  6

 --مركز طنطا بملن// سماح سعد زكرٌا برج  --واج ، عن صناعه المنتجات البالستٌكٌه ، بجهة : ن 41143برلم  25255214

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    2572حنان البٌومى كامل سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    16744عاصم سعٌد شبل بكٌر الجندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لتجاره نهائٌاالسجل  اعتزاله ا

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    34235طارق رمزى عبدالفتاح رسالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    32564سومه مصطفى دمحم الملٌجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    35125مشٌره حلمى عبد العلٌم حمزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    14225باسم دمحم السٌد النفٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    4422عبدالحكٌم بركات عبدالحكٌم بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    33622م : ابراهٌم احمد الزؼبى احمد الرجبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 4

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    34145عادل صدٌك بخٌت سٌفٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    7252سبك لٌده برلم :  خالد الجوهرى على الزواوى  ،  تاجر فرد  ،    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    14314عصام حسٌن دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    45517ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسام دمحم ابراهٌم زاٌد  ،  تاج   - 12

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    33535علٌاء دمحم طلبه جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    45514د  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام شعبان احمد عبٌ   - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    12217محمود دمحم ابو زٌد عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    4465زٌنب السٌد السٌد النكالوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 وفاة التاجر الً رحمة هللا تعالً

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    35444محمود فوزى ابراهٌم السٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تزاله التجاره نهائٌاالسجل  اع

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    31513دمحم لطب السٌد لطب نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اعتزاله التجاره نهائٌا

م محو/شطب ت   25255255، وفى تارٌخ    12225محمود مرسى دمحم مرسى البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255256، وفى تارٌخ    2152شعبان محمود عبدالعاطً ابراهٌم عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255256وفى تارٌخ  ،   11344هٌثم السعٌد دمحم حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    32227مصطفى محمود مصطفى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    35313برلم :  رضا عبد الستار اسماعٌل بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 23

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255256، وفى تارٌخ    25555هشام دمحم حسن على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    27415اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم ابو الفتوح عطٌه رجب  ،  ت   - 25

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    34414رفعت ٌاسر رفعت محمود مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    34455سٌن طلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : زٌنب فتحى ح   - 27

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    3517مرفت محمود عبدالحمٌد فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    45442سلٌمان سٌد احمد سلٌمان الجرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    25427عبد اللطٌؾ مصطفى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 اعتزاله التجاره نهائٌاالسجل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    24212ابراهٌم ابراهٌم ٌوسؾ بعبول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    45375دمحم على عبد العاطى على حمص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    24623مصطفى على احمد دهده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    25545مها محمود عبد الجلٌل على الحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    37764دمحم مصطفى ابراهٌم ابو عاصى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    45375بك لٌده برلم : دمحم على عبدالعاطى على حمص  ،  تاجر فرد  ،  س   - 36

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255211، وفى تارٌخ    37424ابراهٌم عبد الفتاح عبد الفتاح الشنتناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255211، وفى تارٌخ    12441عرب على عز العرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو عز ال   - 34

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    24311ام دمحم شاكر دمحم عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ائٌااعتزاله التجاره نه

تم محو/شطب    25255212، وفى تارٌخ    15565عماد الدٌن محمود هاشم علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255212، وفى تارٌخ    34351ابراهٌم عبد هللا احمد السٌد ابو شر شٌره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255213، وفى تارٌخ    22411اسماء عبد الرحمن عبده عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  اعتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255213، وفى تارٌخ    35656حنان ابو الفتوح عطٌه رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    7232مختار دمحم دمحم السٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255213، وفى تارٌخ    12756سبك لٌده برلم :   شبل دمحم الخضرى عبد الفتاح خضر  ،  تاجر فرد  ،   - 45

 1574محو/شطب السجل  بموجب طلب تاشٌر رلم 

تم محو/شطب    25255216، وفى تارٌخ    25655عاٌده صبحى عوض هللا متى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255216، وفى تارٌخ    25576ناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود مصطفى احمد الحف   - 47

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255217، وفى تارٌخ    35134حاتم ابراهٌم عبد الرافع عبد الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم    25255217، وفى تارٌخ    22522خالد فتحى محمود مصطفى الهلباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255217، وفى تارٌخ    37776نهال حسن رمضان االبٌارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 اعتزاله التجاره نهائٌا السجل 

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تارٌخ    14211دمحم عباس عباس دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 اعتزاله التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل  تم    25255217، وفى تارٌخ    12771زكرٌا ابو الخٌر دمحم حطبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 اعتزاله التجاره فى هذا المحل بموجب طلب تاشٌر وطلب محو

تم محو/شطب    25255217، وفى تارٌخ    32462سامى مصطفى ٌوسؾ عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255214، وفى تارٌخ    22364لم : رجب على ٌوسؾ نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 54

 وفاه التاجر الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25255214، وفى تارٌخ    35515دمحم السعٌد ابو العنٌن الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255214، وفى تارٌخ    21531جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  فؤاد احمد احمد شعبان   - 56

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255214، وفى تارٌخ    6552خٌرٌه عبدالعزٌز السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 رالؽاء هذا المحل بموجب طلب تاشٌ

تم محو/شطب السجل     25255214، وفى تارٌخ    21445احمد جمال السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  وفاه التاجر    25255214، وفى تارٌخ    6146المط للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 الى رحمه هللا تعالى

تم محو/شطب    25255214، وفى تارٌخ    6146صبرى محمود عبد الممصود المط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 تاجر الى رحمه هللا تعالىالسجل  وفاه ال

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    33521اٌاد دمحم دمحم عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    34354كرٌم السٌد احمد النحاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255212، وفى تارٌخ    41113ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255212، وفى تارٌخ    24446حسنى كامل عبد هللا الشرنوبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255212، وفى تارٌخ    14242ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    34442رد  ،  سبك لٌده برلم : اسراء دمحم عبد الفتاح طه خلٌفه  ،  تاجر ف   - 66

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    15227احمد محمود احمد الرشٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    15527عبدالعزٌز ابراهٌم ابراهٌم سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    34124دمحم عبدالرحمن عبدالحمٌد شمس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 اعتزاله التجاره بموجب طلب تاشٌر  السجل

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تارٌخ    34452فاروق فتحى فؤاد بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255223ارٌخ ، وفى ت   34224سمر السعٌد ابراهٌم بسٌونى المزٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره فى هذا المحل بموجب طلب تاشٌر

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    17255هانى نجٌب احمد على حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255223، وفى تارٌخ    33225،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   محمود رمضان ابراهٌم احمد عبدالبالى   - 73

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    33443حسٌن عبد الواحد حسٌن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255224، وفى تارٌخ    6262ام عبدالباسط على فتوح المطاهر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هش   - 75

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    37544نهاد كامل صالح عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 اره نهائٌااعتزاله التج

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    37224دمحم ممدوح ٌحٌى الصوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    3545منال الدسولً الحسٌنً حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 جل  اعتزاله التجاره نهائٌاالس

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    33443حسٌن عبد الواحد حسٌن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255224، وفى تارٌخ    36545ابو الوفا لتجاره المواد الؽذائٌة المعلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255225، وفى تارٌخ    1721عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الؽنى دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    25545رد  ،  سبك لٌده برلم : شلبى دمحم سٌد احمد شلبى  ،  تاجر ف   - 42

 تم محو هذا المٌد بموجب طلب تاشٌر

تم    25255226، وفى تارٌخ    34222مصطفى عبد النبى عبد المؽنى العبد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255226، وفى تارٌخ    15441طارق احمد سعد سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 اعتزاله التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    24542ماجده عاطؾ عبد المعطى حماده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 ه نهائٌاالسجل  اعتزاله التجار

تم محو/شطب السجل     25255227، وفى تارٌخ    45673احمد ٌوسؾ ٌوسؾ عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 اعتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25255227، وفى تارٌخ    15521مرزوق احمد مرزوق ترن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 السجل  اعتزاله التجاره كفرد

تم محو/شطب    25255227، وفى تارٌخ    37131وسام حسن سعد الدٌن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 ره نهائٌاالسجل  اعتزاله التجا

تم    25255227، وفى تارٌخ    45151محمود عبد الحمٌد نعمت هللا مرسى لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو/شطب السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال   25255252وفً تارٌخ ،   32132طى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عماد الدٌن جمال عبد المع -  1

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  25255253وفً تارٌخ ،   36112عالء السعٌد مرسى بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255253وفً تارٌخ ،   36272جبر للتشطٌبات والدٌكور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255253وفً تارٌخ ،   36272اش جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فؤاد جمعه فؤاد رو -  4

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255253وفً تارٌخ ،   14245باسم رمزى خلٌل اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255254وفً تارٌخ ،   31455دمحم عٌد ابراهٌم سعد البهوتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255254وفً تارٌخ ،   31455م سعد البهوتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عٌد ابراهٌ -  7

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  25255254وفً تارٌخ ،   37263صٌدلٌه د/ هبه بسٌونى داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   21555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255254وفً تارٌخ ،   32462هبه جوهرى السٌد حدٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255254وفً تارٌخ ،   5254 عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم والء فوزى دمحم -  15

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

رأس المال ,  تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ ،   45444المسٌرى لتصنٌع المالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   45444المسٌرى لبٌع المالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   25227مصطفى فتحى دمحم حسٌن البرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255255وفً تارٌخ ،   24454دمحم السٌد دمحم البكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255255وفً تارٌخ ،   41525انتصار على على حبك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255256وفً تارٌخ ،   16111نهال دمحم احمد الجعفراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   21555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  25255256وفً تارٌخ ،   35225دمحم مسعد احمد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255256وفً تارٌخ ،   45425دمحم عبد الفتاح عبد الجواد البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255256وفً تارٌخ ،   5523احمد فاروق دمحم السٌد عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252ٌخ ، وفً تار  16526احمد عبد الخالك عبد الؽنى رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   32253جوده جوده دمحم عبد العال كشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   255555.555له ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   35514حمدى محمود على ابو ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   35514حمدى محمود على ابو ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   25367فرٌد صالح رجب الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   25367الفخرانى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   17372مسعد حسن ابو الؽٌط البحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   21555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252ٌخ ، وفً تار  45447دمحم االباصٌرى احمد بدر رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   42555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   7275بهاء الدٌن دمحم زكرٌا البوشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   255555.555، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255252وفً تارٌخ ،   15274اشرؾ ابراهٌم احمد حكٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   25154جابر اسماعٌل عبد الرحمن فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   23524هشام عزت عبد الفتاح داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   155555.555رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255215وفً تارٌخ ،   31727حمدى دمحم دمحم على لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   41562لم اٌمان صدٌك ابراهٌم مهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  33

 جنٌه   35555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255215وفً تارٌخ ،   12415والء ممدوح دمحم فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   255555.555ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   45423تامر فتحى ؼرٌب الفضالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255215وفً تارٌخ ،   22425ٌده برلم عبد العاطى دمحم عبد العاطى دشٌش  تاجر فرد ،، سبك ل -  36

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   17524حماده دمحم عبد الحمٌد البصال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   2555555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   4431دمحم كمال ابراهٌم سالم الزناري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255211وفً تارٌخ ،   15252جر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ابراهٌم دمحم منصور  تا -  32

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255211وفً تارٌخ ،   41552دمحم حمدى سٌد احمد حسن ابو ؼنٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   45555.555صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , و

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   12732اسامه السعٌد عبد العلٌم العرابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255211وفً تارٌخ ،   35414د جبر لرموط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم كمال سن -  42

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  25255211وفً تارٌخ ،   4431دمحم كمال ابراهٌم سالم الزنارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255211وفً تارٌخ ،   45275عمرو السعٌد انور السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   25161هٌم عبد الحلٌم احمد جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابرا -  45

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255211وفً تارٌخ ،   2424عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255211وفً تارٌخ ،   31152عماد سعٌد دمحم الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 نٌه ج  3555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255211وفً تارٌخ ،   26465دمحم نبٌل عبد المجٌد الجبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212 وفً تارٌخ ،  6477امٌن عبدالرحٌم امٌن ؼٌط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   25254السٌد دمحم عبد الحلٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255212وفً تارٌخ ،   25374مصطفى اسماعٌل احمد ابو النصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25255212وفً تارٌخ ،   25374مكتب ابو النصر لالعمال االلخشبٌه والنجاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   51555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212تارٌخ ،  وفً  15473مشٌر مخٌمر ابراهٌم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   15274اشرؾ ابراهٌم احمد حكٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   45555.555، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   24334دمحم عبد العزٌز الدسولى ابوزٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255212وفً تارٌخ ،   37247برلم صالح لمطع ؼٌار وزٌوت السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  56

 جنٌه   45555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   26736رامى عبد الؽفار السٌد عبد الؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   255555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   5436مصطفى دمحم خلٌل الطوخى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   5436سبك لٌده برلم مصطفى الطوخى للمنسوجات  تاجر فرد ،،  -  52

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255212وفً تارٌخ ،   34412اشرؾ خالد عبد العزٌز عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255213وفً تارٌخ ،   21754صٌدلٌه د/ امانى جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25255213وفً تارٌخ ،   24312ٌده برلم مصطفى للبماله  تاجر فرد ،، سبك ل -  62

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255213وفً تارٌخ ،   26575دمحم احمد دمحم الننى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   12555.555ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255213وفً تارٌخ ،   26575دمحم الننى لالستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255213وفً تارٌخ ،   14553لم دمحم ابراهٌم سعد رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  65

 جنٌه   755555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   2253ابراهٌم عبد هللا عبد هللا عمرو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   555555.555المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس   25255216وفً تارٌخ ،   22724عبدالمجٌد عبدالمطلب دمحم فوده النمراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   4362تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبدهللا حماد -  64

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25255216وفً تارٌخ ،   24312مصطفى للبماله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   42555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   23734هند سعٌد انور على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   41524لٌده برلم  نسٌم عنتر الششتاوى ضبش  تاجر فرد ،، سبك -  71

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   37144صابرٌن شاكر دمحم شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   55555.555المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   24353عبد الحمٌد مصطفى دمحم الننى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25255216وفً تارٌخ ،   24353ٌده برلم الننى للبالستٌن  تاجر فرد ،، سبك ل -  74

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   32776ماهر زؼلول محى الحلو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   45555.555ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255216وفً تارٌخ ،   26255االشمونى للوبرٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   26255ٌده برلم جالل سعٌد توفٌك احمد االشمونى  تاجر فرد ،، سبك ل -  77

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   26255جالل سعٌد توفٌك احمد االشمونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   555555.555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس   25255216وفً تارٌخ ،   25265عمرو دمحم عبد التواب المؽربى رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255217وفً تارٌخ ،   14546ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فؤاد دمحم الجند -  45

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   25124اسماء الشحات السباعى زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   125555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   25141احمد الصاوى مصطفى عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس   25255217وفً تارٌخ ،   34221ثالجه الجناٌنى لحفظ اللحوم واالسمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   1255555.555،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   34473رجب فرٌد دروٌش جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   15555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255217وفً تارٌخ ،   25562منى احمد السٌد دمحم الحداد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255214وفً تارٌخ ،   41177اٌهاب احمد حسٌن جعٌصه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   555555.555اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   32242صموئٌل بخٌت ٌوسؾ جندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   35555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255214رٌخ ، وفً تا  14674اسالم على رزق ورد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   35253ابراهٌم كمال عبد هللا العشماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   4555555.555ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255214وفً تارٌخ ،   34374وفاء دمحم على حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   32426لم الشناوى لتعبئه المواد الؽذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  21

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25255212وفً تارٌخ ،   25541رامون لالعالؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   3555555.555اله ،تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   45224دمحم جمال فوزى جاد جوٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   15142 دمحم حسنى بدٌر دمحم الصاٌػ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  24

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   14321ولٌد فاروق دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   3555555.555ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255212وفً تارٌخ ،   15445اٌمن فوزى السٌد لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   34444لم جٌهان احمد مختار ابو باشا  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  27

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255212وفً تارٌخ ،   25347ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   555555.555المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255225وفً تارٌخ ،   27452عالء فؤاد السٌد فرحانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255225وفً تارٌخ ،   34124رد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس  تاجر ف -  155

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال   25255225وفً تارٌخ ،   34542احمد فتحى زٌن العابدٌن دمحم لٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   51555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   17346موسى سٌد احمد عوض حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255225وفً تارٌخ ،   17412د العزٌز ابو هٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السعٌد البكرى عب -  153

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255223وفً تارٌخ ،   31442عبد العزٌز احمد دمحم على فتح هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   25555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255223وفً تارٌخ ،   34445احمد دمحم احمد خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   34645احمد خمٌس احمد دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  156

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255223وفً تارٌخ ،   24515دمحم الحفنى دمحم الحفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  157

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255224وفً تارٌخ ،   41564دمحم عبدالخالك عبدالهادى شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255224وفً تارٌخ ،   27441اسامه انور حمزه الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255224وفً تارٌخ ،   7556مجدى الدالى مهدى االدعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255224وفً تارٌخ ،   31232سراج الدٌن دمحم عٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25255224وفً تارٌخ ،   32127حسٌن ابراهٌم الدسولى انور ابراهٌم النوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   555555.555اله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال   25255224وفً تارٌخ ،   32411نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   75555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255224وفً تارٌخ ،   652سبك لٌده برلم احمد خلٌفة لتورٌد المواد الؽذائٌة  تاجر فرد ،،  -  114

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255225وفً تارٌخ ،   24245العبد للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   255555.555أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل   25255225وفً تارٌخ ،   3541عبدالموي عبدالعزٌز عبدالموي سالم الصفتً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   25621الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد حسنى سعد عبد  -  117

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ تم تعدٌل رأس المال   25255225وفً تارٌخ ،   25545شلبى دمحم سٌد احمد شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   2555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   35625السعودى لتصنٌع الومٌتال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   25424ٌهوب الخربتلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن السٌد م -  125

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس  تم  25255226وفً تارٌخ ،   32425ابراهٌم حسن عبده العباسى نعمه هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255227وفً تارٌخ ،   37251مصطفى بسٌونى دمحم عامر ابو النازع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255227وفً تارٌخ ،   31755خالد صالح السٌد ابو عنبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255227وفً تارٌخ ،   34256دمحم صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255227وفً تارٌخ ،   25254السٌد دمحم عبد الحلٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   45555.555صبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255227وفً تارٌخ ،   31245هانى دمحم عبدالحلٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255227وفً تارٌخ ،   23745تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رضا دمحم نجٌب عبد الممصود عبد العال ابراهٌم   -  127

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255252وفً تارٌخ  41554رلم    على على دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1

  --مركز لطور بملن// دمحم على دمحم الشٌخ  --، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41552فوزٌه السٌد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 --دمحم رجب عبد المؽنى عبد البر  -رمضان  -ركز بسٌون بملن// السٌده محمود دمحم المنٌسى م --الـتأشٌر:   ، كفر نصٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41552دمحم عبد العاطى احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 --عبد العاطى عمر  مركز كفر الزٌات بملن // عبد العاطى دمحم --الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان  25255252وفً تارٌخ  41555عبد الحلٌم عاطؾ عبد الحلٌم دمحم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لطور  --عزبه شعالن بملن// فتحى عبد الحلٌم دمحم شعالن  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255252وفً تارٌخ  45226د ،  سبك لٌده برلم    احمد عٌد رٌاض دمحم ، تاجر فر -  5

 زفتى  --، شارع الجٌش بملن// عٌد رٌاض دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41515احمد الصاوى جابر محمود جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 --مركز طنطا بملن// وجٌه مرسى عز العرب  --كفر عصام  البلد  -ع دمحم ٌونس شار 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41556هشام دمحم الدسولى ابو هندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 --مركز طنطا بملن// خالد دمحم الدسولى ابو هندٌه  --الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  45227سعٌد احمد ؼنٌم الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

  --مركز السنطه بملن// ابراهٌم سعٌد احمد ؼنٌم الشٌخه  --شبرابٌل  -الـتأشٌر:   ، اعلى بنن ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41555ه برلم    رامى دمحم منٌر عبد المجٌد نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  2

 طنطا  --شارع السالم من شارع صادومه بملن// فرٌده عبد الوهاب عبد اللطٌؾ  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41511وفاء مصطفى السٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  --مركز طنطا بملن// دمحم سلٌمان دمحم داود  --تأشٌر:   ، محله مرحوم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  41554احمد السٌد دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  --مركز لطور بملن// ابو شادى السٌد دمحم المنوفى  --الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  45375دمحم على عبد العاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  --مركز كفر الزٌات بملن// سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  45375دمحم على عبد العاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

ونشاطه / مزرعه  --مركز كفر الزٌات بملن// سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / كفور بلشاى 

 --مواشى 

تم تعدٌل  25255252تارٌخ وفً  41512مصنع دمحم عبد هللا عمران للمالبس الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لطور --بملن// السٌد محمود دمحم ابو دهب  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو الدهب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  45224دمحم جمال فوزى جاد جوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 --طور بملن// جمال فوزى جاد جوٌده مركز ل --الـتأشٌر:   ، منشاه العٌارى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  45375دمحم على عبدالعاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

اطه / ونش --مركز كفر الزٌات بملن// سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / كفور بلشاى 

 ---تجاره حداٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41553عمرو هالل الحسٌنى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 --مركز طنطا بملن// هوٌدا ابراهٌم محمود النوٌهى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41557لٌده برلم     وائل عادل عسٌرى ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  14

  --مركز كفر الزٌات بملن// صبرى نجٌب ابراهٌم واصل  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  45222دمحم عبد الحك رمضان العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -المحله الكبرى  --بملن// دمحم السعٌد ابو دره  -الشارع الجدٌد  -، محله البرج    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  41515حمدى دمحم امام جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 --مركز لطور بملن// دمحم دمحم امام سعد  --الـتأشٌر:   ، كفر ابو جندى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  45644مصطفى دمحم عبد الحمٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// سعٌد دمحم عبد الحمٌد عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  41516دمحم مصطفى سعد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز كفر الزٌات بملن// مصطفى سعد التهامى ؼنٌم  --الـتأشٌر:   ، منٌه ابٌار 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  41523عالء عبد العزٌز عبد الفتاح معروؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

شارع جمال عبد الناصر من شارع مساكن الشباب من امتداد شارع حسن شحاته بملن// عبد العزٌز عبد الفتاح وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 طنطا  --معروؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  41524على ابراهٌم على ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

  --كفر الزٌات بملن// دمحم صبرى عبد الرؤؾ النجار  مركز -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ٌعموب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  41525حماده السٌد عبد البارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

  --مركز لطور بملن// السٌد عبد البارى دمحم ؼنٌم  --الـتأشٌر:   ، كفر سعدون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255253وفً تارٌخ  41514لٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مزرعه حافظ س -  26

  --مركز السنطه بملن// ضٌاء ابراهٌم حافظ ابراهٌم  ---، مسهله 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  41525انتصار على على حبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 --مركز لطور بملن// دمحم عبد هللا على حبك  --الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  32164هانى عبد العزٌز دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// هانى عبد العزٌز دمحم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  41514دمحم جالل عبد المادر السٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 --مركز طنطا بملن// جالل عبد المادر السٌد عوٌضه  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شونى 

تم  25255253وفً تارٌخ  41517ٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المفاص لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجار -  35

 طنطا  --لحافه بملن// السٌد عبد العظٌم العٌاشى  -شارع هدٌه حى الممالٌن  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253رٌخ وفً تا 41513ناهد فتحى عبد الحلٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 --مركز طنطا بملن// هانى السٌد عبد الممصود ابو حمد  --الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  41516دعاء صبحى على عٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 --بملن// عبد الفتاح سلٌمان عثمان عجورمركز السنطه  --الـتأشٌر:   ، مٌت حواى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  41521دمحم بسٌونى دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لطور --الـتأشٌر:   ، شارع المعهد الدٌنى بملن// دمحم عبد هللا احمد خالؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  41522تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جٌهان دمحم احمد مرسى الششتاوى ، -  34

 طنطا  --شارع سعد الدٌن بملن// محمود دمحم عبد البارى  73وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  41524احمد اسماعٌل عبد الرسول مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 --مركز لطور بملن// ٌاسر اسماعٌل عبد الرسول مشرؾ  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر سعدون 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  41535كمال مصطفى كمال السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 طنطا  --االستاد بملن// احمد عطٌه دروٌش  -شارع الوفاء  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  22725احمد سامى طه الشطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

فدان الصناعات الصؽٌره للشباب بمدٌنه 155المنطمه الصناعٌه  15المطعه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنون/ بدر 

 --وبودره مبٌدات صحه عامه وذلن بعد الجصول ىعلى التراخٌص الالزمه لذلن بدر / ونشاطه / مصنع مبٌدات سائله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41534دمحم مصطفى احمد حبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  --ر مركز لطور بملن// مسعد السٌد على منصو --ابشواى الملك  --الـتأشٌر:   ، عزبه العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41536عال مبرون عطٌه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 طنطا  -الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد خلؾ مستشفى الدلتا بملن// رانٌا عاطؾ منجى به ، اجالل عاطؾ منجى به 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  45225سبك لٌده برلم     دمحم عبد الوهاب عامر الخطٌب ، تاجر فرد ،  -  45

  --مركز السنطه بملن//عبد الرازق عبد المطلب ابو النور  --وصؾ الـتأشٌر:   ، المرشٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41522طارق دمحم دمحم الدالتونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  --مركز طنطا بملن // شعبان عبد الصمد سٌد احمد نوح الخولى  --لـتأشٌر:   ، اخناواى ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41537احمد السٌد كامل المحرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 زفتى  --- بملن// عاطؾ عبد الؽنى سالم سلٌم --الـتأشٌر:   ، شارع سكه سندبسط 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  45225دمحم عبد الوهاب عامر الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

ونشاطه  / ممر اداري للنشاط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه  /المرشٌه م السنطه بملن / عبدالرازق عبد المطلب ابوالنور 

 --اعٌه / بٌع مبٌدات زر

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  41534دمحم اسامه ابو الفتوح عبد السالم رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 --مركز طنطا بملن// اسامه ابو الفتوح عبد السالم رزٌك  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  41532تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ الشٌماء دمحم عبد الستار ،  -  45

  --مركز بسٌون بملن// ماهر عبد الرحٌم عبد المجٌد عطا  --كفر ابو حمر  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 -المفروشات  -ونشاطه / تصدٌر منتجات االلبان  -العمرانٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه / شارع الملن فٌصل 

 6من المجموعه  36المحاصٌل الزراعٌه والمواد الؽذائٌه واالستٌراد فٌما عدا الفمره  -الموالح  -العور واالحذٌه  -المالبس 

 المجموعه و

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

ونشاطه / بٌع  -بندر البحٌره بملن/ الحسٌنى عبد هللا سلٌمان صندٌك  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع شارع الجٌش كوم حماده 

 --مالبس جاهزه واحذٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 --بملن// نرمٌن دمحم محمود الحلو  --شارع التحرٌر لسم اول دمٌاط  45وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / 

 --ونشاطه / بٌع مالبس جاهزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  34112ابراهٌم على ابراهٌم الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ---م السنطه بملن // سالم بدوي سالم الحواط -شنره البحرٌه -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله عزبه عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41535،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد المادر مرسى عكاز ، تاجر فرد  -  55

 --مركز كفر الزٌات بملن// جمال عبد الرؤؾ عزب  --الـتأشٌر:   ، شبرا رٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  41532ابراهٌم ٌونس عبد الرحمن نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  --مركز طنطا بملن// سادات دمحم على ابو شوشه  --شونى  --تأشٌر:   ، داٌر الناحٌه شارع نوفل كفر الجبالٌه وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41526هٌثم حسن على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 طنطا  --دشٌش بملن// ناجى اسعد واصؾ اسعد شارع على مبارن امام ابو  2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  31455دمحم عٌد ابراهٌم سعد البهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان ٌجعله زفتً شارع ابو الحساٌب بملن مركز شباب زفتً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41527الفالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد سامى حسن -  54

 --مركز لطور بملن// احمد سامى الفالحه  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255254وفً تارٌخ  41531اٌمن سعٌد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 طنطا  --تأشٌر:   ، شارع على مبارن مع حجازى بملن// دمحم السعٌد دمحم بركات وحاتم دمحم ابو العزم االمام الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41552دمحم سامح دمحم ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

  --سامح دمحم عبد الوهاب ابو رٌه  مركز لطور بملن// --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  24724محمود ابو الٌزٌد عطٌه دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بنفس العنوان --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بملن / محمود ابو الٌزٌد عطٌه دمحم عطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  24515لحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الحفنى دمحم ا -  54

 السنطه  --الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد امام لاعه رٌماس بملن// سامى دمحم عبد الممصود ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  36244احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  --مركز سمنود بملن/ نشوه طلعت دمحم ابو راضى  --بنا ابو صٌر  --الـتأشٌر:   ، عزبه عداه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  36244احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 --شارع شارع دمحم سرور من شارع محب بملن// رٌم ورنا دمحم احمد فرؼل  14ى بناحٌه عمار رلم الـتأشٌر:   ، له محل رئٌس

 --ونشاطه / تجاره واستٌراد وتصدٌر البذور والكتان ومشتماته  --المحله الكبرى 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  24515دمحم الحفنى دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

السنطه //  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع بورسعٌد امام لاعه رٌماس بملن// سامى دمحم عبد الممصود ابراهٌم

 --ونشاطه / خدمات محمول 

تعدٌل العنوان , تم  25255255وفً تارٌخ  41543ابراهٌم دمحم عبد العاطى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 السنطه  --شارع صالح مصطفى بملن// سناء جاد محمود الحلٌوه  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41544عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 السنطه  --ملن// كرٌمه احمد فضالى الوحده الزراعٌه ب -الـتأشٌر:   ، شارع الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41551صفاء عبد العزٌز دمحم الشٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 --مركز لطور بملن// عبد هللا احمد عبد هللا على  --الـتأشٌر:   ، سماتاى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  36244ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل ، تاج -  65

ونشاطه مصنع  -عزبة عداه بنا ابو صٌر بملن /نشوه طلعت دمحم ابو راضً  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً بناحٌة مركز سمنود 

 --كتان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  33724رضا محمود خلٌل الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط ٌجعله /للٌب ابٌار م كفر الزٌات بملن /محمود خلٌل محمود الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  1374لٌده برلم    صٌدلٌة الدكتور / احمد عبد الرؤؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  67

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر بنشاط /تجاره وتورٌد المستلزمات الطبٌه بجهة /طنطا شارع عمر بن عبدالعزٌز بملن 

 /تهانً دمحم المرشً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255ً تارٌخ وف 41555ماجد سعٌد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 طنطا  ---شارع توت عنخ امون مع المؤٌد بملن// محمود دمحم دمحم الحلوانى  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  41542عبد الرحمن كمال كامل عبد الرحمن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  --مركز بسٌون بملن// دمحم عباس احمد  --طرٌك كفر جعفر  --:   ، شارع المدارس العنوان , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41547ٌسرا دمحم العجمى العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  سمنود --الـتأشٌر:   ، شارع السوٌدانٌه بملن// الؽرٌب السٌد دمحم االجاوى 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  1374احمد عبد الرؤؾ عبد الجواد المحسناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 طنطا --, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبد العزٌز بملن// تهانى دمحم المرشى 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  1374برلم     احمد عبد الرؤؾ عبد الجواد المحسناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  72

ونشاطه  --مركز السنطه بملن// طلعت حلمى ابراهٌم المحسناوى  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / كفر كال الباب 

 --/ صٌدلٌه 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41545عالء دمحم سعٌد الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  41542حماده دمحم عبد ربه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 --مركز زفتى بملن// دمحم عبد ربه دمحم حسٌن  --الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 
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 الؽربٌه /سماسم عبدهللا المحالوي  -مركز المحله الكبري  -بشٌش  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعلة /ابو النجاه 

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  34566الشرلاوى لتجاره االعالؾ وحبوب بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 --بنفس العنوان  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عزه بالل الششتاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255255وفً تارٌخ  41546مطعم الشوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 --// فتوح سعد رجب الشوٌش مركز طنطا بملن --اخناواى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  41541اشرؾ منصور حامد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ---مركز لطور بملن// حامد منصور حامد السٌد حسٌن  --لطور  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع هندسه الرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255255وفً تارٌخ  41544جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابو العز احمد ، تا -  45

 --مركز المحله الكبرى بملن// احمد ابو العز احمد الدسولى  --بشبٌش  --، ابو النجاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41553احمد سٌد احمد دمحم الؽزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن // جمعه دمحم عبدالسالم سعدو--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، كفر المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  41564دمحم عبدالخالك عبدالهادى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن // سمر صالح الدٌن عبداللطٌؾ--طنطا -مساكن االولاؾ  35وصؾ الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  41565عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن // كرٌمه صدٌك عبدالوهاب وهبه--كفر الزٌات  -شارع مشروع ناصر 5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  45425 عبد الفتاح عبد الجواد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  44

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // مصطفى احمد مصطفى حبسه

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  41556عبدالمنعم سند عبدالعزٌز دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن // امال السٌد خضر زعٌر--مركز السنطه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، المنشاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  41554حسام عبدالتواب ابراهٌم الشبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بملن // ابراهٌم عبدالتواب ابراهٌم الشبكه--مركز زفتى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، سنبو الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41554عطاهللا السٌد عبدالرحمن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بملن // جمعه السٌد عبدالرحمن الفمى--مركز كفر الزٌات  -الـتأشٌر:   ، دلرن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  32736فر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد منصور جع -  44

 بملن /دمحم عماد دمحم كساب ونشاطه /مملة لب وسودانً  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر /شارع الجمهورٌه السنطه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41557دمحم على دمحم سالم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن // دمحم عبد الحلٌم السعدنى--زفتى  -الـتأشٌر:   ، كفر عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  32736احمد سعٌد منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ملن // دمحم عمار دمحم كسابب--السنطه  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه 
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 بملن // فتحٌه حسن المصٌلحى--كفر الزٌات  -شارع صالح الدٌن  13الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  45462سعاد عبدالوهاب السٌد السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن // احمد صالح السٌد عمار--مركز طنطا  -سبرباى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد المنسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41561وفاء زكرٌا حسن هجرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 جمٌل السٌد محمود الخطٌب بملن //--مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، دماط  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  14444ربٌع شفٌك ربٌع ابو ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن // دمحم سامى عطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41565جهاد رافت فتحى دمحم البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن // دمحم سٌد احمد دمحم ابو شادى--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، خرسٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41562كمال حسن فراج فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 بملن // اسامه حسن فراج فراج --مركز بسٌون -صالحجر  -شارع عسكر  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  41563عبداللطٌؾ احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

بملن // عبدالفتاح --السنطه -شارع الترعه بعزبه عرفان حسٌن  23الدور االول ارضى عمار رلم  ّالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،

 احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255256وفً تارٌخ  41555ٌوسؾ اسعد سعٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22
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تم تعدٌل العنوان  25255256وفً تارٌخ  41552دمحم حمدى سٌد احمد حسن ابو ؼنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  32322دمحم فتوح حامد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

مركز المحله الكبرى بملن// دمحم حسنى حامد  --بجوار مسجد الحمودٌه  -فتتاح فرع للنشاط بناحٌه / منشاه االمراء الـتأشٌر:   ، ا

 --ونشاطه معمل تحالٌل طبٌه  --حموده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  12342مٌنا ٌوسؾ نجٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 --المحله الكبرى  --شارع احمد ماهر من البهلوان بملن// سامى مكرم عزٌز  55،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  12342مٌنا ٌوسؾ نجٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 -المحله الكبرى  --/ سامى مكرم عزٌز مٌخائٌل الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شارع احمد ماهر من شارع البهلوان بملن /

  --ونشاطه / تجاره احذٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41545احمد محمود حسن دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 -كفر الزٌات  --شارع الروضى بملن// محمود حسن دمحم السباعى  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41572اسامه صالح عبد الرؤؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

  --مركز طنطا بملن// كمال حسٌن ابراهٌم اٌوب  --وصؾ الـتأشٌر:   ، دفره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41571عمرو محسن متولى الدندٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 --مركز زفتى بملن// تامر دمحم عطٌه بكر  --المصرؾ  ---وصؾ الـتأشٌر:   ، سندبسط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252تارٌخ  وفً 41575سهٌله السٌد ٌوسؾ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 زفتى  --الـتأشٌر:   ، شارع البحر بملن/// شادٌه دمحم على دمحم العكل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41577دمحم جمال الشاذلى سٌد احمد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 طنطا  --وان بملن// اسامه دمحم كامل البحراوى شارع حسن رض 67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  41544زٌنب مصطفى زكرٌا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 طنطا --شارع المتوكل تماطع الحلو بملن// دمحم عبد السالم الخطٌب  52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  23524فتاح داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام عزت عبد ال -  122

 --السنطه  --بملن// حازم احمد عبد اللطٌؾ شرٌؾ  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / ترعه السنطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215تارٌخ وفً  41522فرسان سعٌد دمحم العجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد دمحم امٌن دمحم العجان  --الـتأشٌر:   ، دلبشان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  41542خلود احمد دمحم ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 --السنطه بملن// عبد هللا احمد دمحم ابو العزم مركز  --الـتأشٌر:   ، الرجدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  12333عاطؾ محمود حسن عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 --بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ضٌاء الدٌن دمحم الحفنى الصباغ 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  41525ب المعطر لتورٌدات مستلزمات المزارع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكت -  133

  --مركز طناط بملن// عبد الستار سلٌم عبد الستار المعطر  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  41523ه برلم    سها السٌد ابو الٌزٌد دمحم عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  134

 طنطا  --حلمه المطن بجوار محل الداوود بملن// اسامه جالل عبد العزٌز  -شارع السباعى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار  رلم 

تعدٌل العنوان ,  تم 25255215وفً تارٌخ  14323سعٌد فضل عبدالمجٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

ثان  --حاره المؽربى من شارع احمد طاهر بملن// سعٌد فضل عبد المجٌد محمود 25وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

 طنطا

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  41525احمد عبد الفتاح على الصفتى السطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد تماطع حسن رضوان دوران كوتشنر بملن// احمد دمحم دمحم رمضان العنوان , وصؾ 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  41544مكتب شعراوى لتوزٌع المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 --ن// عبد المعطى جمعه محمود عبد المعطى مركز المحله الكبرى بمل --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، دمنتو 

تم تعدٌل العنوان  25255215وفً تارٌخ  41524دمحم ناصؾ لتورٌدات صٌانه المعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 زفتى  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع طاهر الجندى بملن// رفعت توفٌك دمحم ناصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  41155تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو احمد على البدوى ، -  132

 --المحله الكبرى  --الـتأشٌر:   ، شارع دمحم ابو الخٌر ابو راضى بملن// دمحم احمد سٌد 

تعدٌل العنوان ,  تم 25255215وفً تارٌخ  41547شٌراز زكرٌا دمحم على الؽنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 --مركز السنطه بملن// دمحم على مجاهد بدر  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تطاى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255215وفً تارٌخ  41521عمرو الضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 -- مركز المحله الكبرى بملن// دٌنا شفٌك على دمحم سلٌم --محله حسن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255215وفً تارٌخ  35422مصنع هانى خلٌل للصابون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 --مركز سمنود بملن// عادل عبد العزٌز المتولى عناب  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عزبه حمٌده تبع طلٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  33516اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كافترٌا محمود السنباوى ، ت -  143

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم احمد السنباوى 

نوان , تم تعدٌل الع 25255211وفً تارٌخ  41153محمود رمضان نجٌد مهران هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لطور  --وصؾ الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بجوار مزلمان لطور بملن// رمضان نجٌد مهران 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41156محمود حمزه ٌوسؾ حمزه صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 زفتى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع حمزه ٌوسؾ بملن// حمزه ٌوسؾ حمزه صدٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  41115عادل دمحم عبد الفتاح الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 --مركز لطور بملن// عماد دمحم عبد الفتاح الوكٌل  --الـتأشٌر:   ، العتوه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41526بك لٌده برلم    ولٌد محمود عبد الرحمن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  س -  147

 --مركز السنطه بملن// اشرؾ سالم عبد الرحمن على محمود  --وصؾ الـتأشٌر:   ، مسهله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  25655دمحم فتحى حامد العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --مركز طنطا بملن// دمحم الحسٌن عمر احمد عبد المادر  --ر:   ، مٌت حبٌش المبلٌه الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  41152دمحم مصطفى السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

  --مركز زفتى بملن// صبرى دمحمى دمحم حسٌن  --الـتأشٌر:   ، شبرا الٌمن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41151مصطفى السٌد مصطفى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 -المحله الكبرى  --بملن// دمحم احمد سٌد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم ابو الخٌر ابو راضى 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  41157،  سبك لٌده برلم    محطه الداهس لؽربله وتعبئه البذور الزراعٌه ، تاجر فرد  -  151

  --مركز زفتى بملن// شارع الجمعٌه الزراعٌه بملن// حسنى السٌد اٌوب تمراز  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25255211وفً تارٌخ  41154طارق نصر على هال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 --مركز زفتى بملن// ابتسام مصطفى كمال دمحم هال  --الـتأشٌر:   ، الؽرٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  15252دمحم ابراهٌم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ابراهٌم دمحم منصور بٌضون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  41527احمد زكرٌا احمد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لطور  --بملن// احمد عبد الجواد انور الشاعر  -الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش برج الشاعر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41112رافت مسعد دمحم عبد الحمٌد طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 --مركز السنطه بملن// وائل عادل عبد الفتاح رضوان  --، شبرا بٌل    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  25655دمحم فتحى حامد العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

ونشاطه مخزن  -- السٌد عمر احمد عبد المادر مركز طنطا بملن// دمحم --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / مٌت حبٌش المبلٌه 

 --توزٌع مواد ؼذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41152حازم شبل فوزى شبل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 طنطا  ---شارع محمود عفت من سعٌد بملن// محمود دمحم دمحم ابو طالب  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  41154وائل احمد احمد السكٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

  --مركز طنطا بملن// دمحم ابراهٌم محرم  --الـتأشٌر:   ، فٌشا سلٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل  25255211تارٌخ  وفً 2424عبد الناصر عبد الرؤوؾ عبد الحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

  --مركز سمنود بملن// فٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت هاشم 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  2424عبد الناصر عبد الرؤوؾ عبد الحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

ونشاطه /  -مركز سمنود بملن // فٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى  --بناحٌه / مٌت هاشم  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى

 --تجاره وتجهٌز اللحوم الحٌه والمذبوحه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  2424عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

  --مركز سمنود بملن// فٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى  --ن بجعله مٌت هاشم وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  2424عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

ونشاطه /  --ٌفى جمٌل عوضٌن ٌحٌى مركز سمنود بملن// ف --وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / مٌت هاشم 

 --تجاره اعالؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  16532هانى فوزى جبر حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 اول طنطا  -- الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع احمد توفٌك من ترعه سناره بملن// دمحم عبد الودود عبد المجٌد الشٌوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255211وفً تارٌخ  41524نسٌم عنتر الششتاوى ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 --مركز لطور بملن// رفعت فرج خضر رسالن  --الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255211تارٌخ وفً  41522الخشن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 --مركز زفتى بملن// عزت احمد عبد المنطلب الخشن  --، سنباط 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  41111دمحم ابراهٌم على ابراهٌم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 كفر الزٌات  --الخطاب بملن// دمحم ونادٌه صالح عبد اللطٌؾ المتٌت وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41114احمد السعٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

  --مركز المحله الكبرى بملن// السعٌد دمحم سلٌمان  --سامول  -الـتأشٌر:   ، شارع مبارن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41125دمحم على االلفى على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بملن // على االلفى على موسى--مركز زفتى  -الـتأشٌر:   ، شبراملس 

تم تعدٌل العنوان  25255212تارٌخ  وفً 41132اندرو جورج فاٌز معوض عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن // ماهر جورجى لوسه مرلص--زفتى  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41124دمحم طارق دمحم على بنارج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 بملن // محمود ابو النجا دمحم الملٌجى--المحله الكبرى  -زؼبى للوازم الدٌكور الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه العمومى بجوار ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41126رٌهام دمحم عبدالؽنى هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بملن // شرٌن شحات اسكندر--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41131حمود خضر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابر م -  172

 بملن // هناء دمحم دمحم الشٌخ --مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، سبرباى 

تم تعدٌل العنوان  25255212وفً تارٌخ  41133لٌلى محمود ابو الٌزٌد محمود عصٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 بملن // دمحم دمحم السٌد البدوى--مركز طنطا  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، الرجدٌه 

تم تعدٌل العنوان  25255212وفً تارٌخ  34155عبد الحمٌد سامً عبد الحمٌد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الحمٌد فرج هللا رسالن, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // سامى عبد

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41115اسالم سعٌد رؼٌب دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

  --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد رؼٌب دمحم صالح  --وصؾ الـتأشٌر:   ، بنوفر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  6477ه برلم    امٌن عبدالرحٌم امٌن ؼٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  176

  --مركز لطور بملن// السٌد احمد عوض  --سجٌن الكوم  --شارع المحطه  51الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212خ وفً تارٌ 41121دمحم عبد الحلٌم عبد هللا الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 طنطا  --اول طرٌك شوبر بملن// دمحم حسن كامل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مكه المكرمه من شارع شومان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41113ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 --مركز السنطه بملن// دمحم ربٌع السٌد الجرشه  --ت ؼزال وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41135هدٌر عاطؾ مصطفى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 بملن // عاطؾ مصطفى اسماعٌل عماره--مركز طنطا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر المنصوره 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  25422السٌد محمود عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد محمود  -  145

 طنطا  --شارع بطرس بملن// باسم فرٌد على النجار  25العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  25374مصطفى اسماعٌل احمد ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // احمد ابراهٌم احمد مصطفى لرنفل

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  25374مكتب ابو النصر لالعمال االلخشبٌه والنجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // احمد ابراهٌم احمد مصطفى لرنفل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41116احمد صبحى دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 --مركز كفر الزٌات بملن // صبحى دمحم جوده  --الـتأشٌر:   ، ابو الؽر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41114عبد العزٌز ابراهٌم حسن ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --مركز طنطا بملن// محمود عبد العزٌز ابو الخٌر  --صر وصؾ الـتأشٌر:   ، تلبنت لٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41124صابر ابراهٌم صابر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بملن // خالد عبدالوهاب الملٌجى بركات--مركز السنطه  -مسهله  -الـتأشٌر:   ، طرٌك السنطه زفتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41122حكمت لبٌب رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بملن // عبدالبالى لبٌب عبدالبالى---السنطه  -الـتأشٌر:   ، ش احمد عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212خ وفً تارٌ 41125همت محمود الدسولى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع الحلو امام كلٌه التجاره بملن// ساهر دمحم محمود شعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41122مصطفى دمحم مهدى  كرم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 --كز كفر الزٌات بملن// احمد مهدى دمحم كرٌم الدٌن مر --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر اخشا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  15473مشٌر مخٌمر ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 كٌر بملن /ٌوسؾ عبدالوهاب دمحم ب-مركز المحله الكبري  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع الشهٌدي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41127دمحم احمد دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن // تامر السعٌد احمد جاب هللا--مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41123على رجب على العجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لطور  --الـتأشٌر:   ، لطور المحطه شارع الجٌش بملن// ذكى حمزه بسٌونى دبٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  5252ؼازي دمحم السعٌد ؼازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 --اول المحله الكبرى  --جهاد السكه الوسطى بملن// سامى مصطفى الدٌب شارع ال 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41117عمرو السٌد احمد البرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 --مركز لطور بملن// اشرؾ احمد عبد المادر البربرى  --الـتأشٌر:   ، صرد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  37254ى عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سام -  124

 بملن // محمود عزالدنٌا ابراهٌم فاٌد --مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، نواج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  37254سامى عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

بناحٌه العماره رلم  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه تنمٌه بشرٌه فى العلوم الهندسٌه فٌما عدا خدمات االنترنت 

 بملن // احمد الشبٌنى-الوالعه ش دمحم الفاتح متفرع من ش رٌاض ؼرابه خلؾ المبنى االدارى لشركه المماولون العرب 24

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  41136زٌنب دمحم توفٌك دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بملن // ونٌسه عبدالحمٌد السنوسى--طنطا  -شارع الدكتور احمد دروٌش من الحلو 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  41132برلم     دمحم على عبدالعاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  127

 بملن // سهٌر دمحم دمحم ابو زٌد --مركز كفر الزٌات  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  13233مصطفى دمحم عبدالرؤؾ ربٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن // دمحم عاطؾ عبدالمنعم شعبان دمحم -سمنود  -شٌر:   ، تعدل الى ش ترعه الساحل بجوار بنن التنمٌه العنوان , وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  34124دمحم عبدالرحمن عبدالحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ملن // عبداللطٌؾ دمحم محمود وهبهب--مركز لطور  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  34124دمحم عبدالرحمن عبدالحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

كر بملن // سامى شا--مركز لطور  -بناحٌه ابشواى الملك  -وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ونشاطه تجارة ادوات منزلٌه 

 دمحم الجخو

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  41135عبدالهادى عاطؾ عبدالهادى دمحم الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بملن //  عاطؾ عبدالهادى دمحم الزؼبى--مركز كفر الزٌات  -كفور بلشاى  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الشرالوه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  34124الحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الرحمن عبد  -  252

بملن // --مركز لطور  -بناحٌه ابشواى الملك  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر ونشاطه مزرعه لبٌع المواشى 

 عبداللطٌؾ دمحم محمود وهبه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  37254، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد  -  253

ونشاطه مماوالت  --بملن // محمود عز الدنٌا ابراهٌم فاٌد  --مركز طنطا  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه نواج 

تشطٌبات ولوازم كهرباء لطع ؼٌارمٌكانٌكا وكهرباء وادوات وتورٌدات حكومٌه لمواد بناء ودهانات ومستلزمات دٌكور ولوازم ال

 صحى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  11152شٌماء شبل دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 المبملن// كرٌم رفعت متولى س --طنطا ثانى  -شارع طارق بن زٌاد  12الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  41134هبه دمحم عٌسوى ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بملن// دمحم طه صالح سمٌه --مركز لطور  -الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  36557بدراوى سعٌد عبدالجواد الجبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // جمال عثمان دمحم ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  41113ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 عبدالحلٌم الجرشه وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // ربٌع السٌد

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  41137عبدالممصود احمد عبدالممصود احمد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بملن // احمد عبدالممصود احمد ربٌع --مركز زفتى  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الجزٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  41145سبك لٌده برلم     حنفى خالد خلٌفه سعد ، تاجر فرد ،  -  252

 بملن // ابراهٌم ٌونس طه الطاٌفه--طنطا -شارع نبٌل الولاد حسن شحاته  65الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  41134سماح ٌوسؾ رمضان بخٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن // ابراهٌم على ابراهٌم االبٌارى--مركز لطور  -داٌر الناحٌه  -شارع النمطه الجدٌده  -الـتأشٌر:   ، الشٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  12756شبل دمحم الخضرى عبدالفتاح خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  21754صٌدلٌه د/ امانى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن // دمحم احمد على على دمحم رخا--لطور  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش سلٌم عبدالجواد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255213وفً تارٌخ  24711ابراهٌم السٌد دمحم ابورمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // السٌد دمحم ابو رمضان

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  41144دمحم ابو العنٌن ابو النصر مصٌلحى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 طنطا  --الؽربٌه شارع سعٌد تماطع شارع محب بملن// دمحم عادل دمحم حافظ العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج زهور 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41145رشا فوزى دٌاب السٌد البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 زفتى  --صالح كفر عنان بملن// دمحم عبد الواحد عبد العزٌز  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اوالد عنان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  23734هند سعٌد انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع المالح ؼرٌب من الجالء بملن// صالح احمد دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  23734هند سعٌد انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

طنطا  / ونشاطه / بٌع  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شارع صبره من شارع احمد ماهر بملن// نبٌل على الفخرانى 

  --وتاجٌر فساتٌن زفاؾ وسوارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216ً تارٌخ وف 4362احمد السٌد عبد هللا حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

  --مركز زفتى بملن// عبد هللا السٌد عبد هللا حماد  --شبرا ملس  -الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41151مصطفى على ذكى محمود الفرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

  --مركز لطور بجوار مزلمان السكه الحدٌد طرٌك شبٌن بملن// على ذكى الفرخ  -لطور البلد  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41155رجب عبد الؽنى ابراهٌم المبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --نجٌب محمود  مركز طنطا بملن// رضا --وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌش البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41142نورهان دمحم السٌد اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --مركز طنطا بملن// فؤاد عبد الفتاح حسٌن الخرصاوى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الرجدٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  41153ٌده برلم    عالء عادل ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  222

 --مركز السنطه بملن// عادل ابراهٌم عبد هللا زاٌد  --الـتأشٌر:   ، سحٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41157دمحم رضا ابراهٌم على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  --مركز كفر الزٌات بملن// رضا ابراهٌم على سالمه  --، منصورٌه الفرستك وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255216وفً تارٌخ  16212حلوانى كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

  --// دمحم اشرؾ اسماعٌل محمود كساب مركز كفر الزٌات بملن ---تعدٌل العنوان بجعله اول طرٌك كفر المحروق الدلجمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  23734هند سعٌد انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

طنطا  / ونشاطه /  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه /شارع المالح ؼرٌب من الجالء بملن// صالح احمد دمحم على 

 --بٌع مفروشات ومالبس فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  41141دمحم عبد العزٌز دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 --مركز طنطا بملن// على عبد العزٌز دمحم الخولى  --الـتأشٌر:   ، كفر عصام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41144اسماعٌل دمحم ابراهٌم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد -  227

 طنطا  --شارع احمد شاهٌن بملن// محمود دمحم احمد ابو خضره  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216ً تارٌخ وف 41155احمد رمضان عبد العزٌز رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 طنطا  --حاره النجار من درب االبشٌهى بملن// زٌنب عبد الرسول جوده  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  41156امل دمحم شٌبه الحمد العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

  --مركز كفرالزٌات بملن// حسن ٌوسؾ دمحم رضوان  -- الـتأشٌر:   ، دلبشان

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41154عناٌات عادل كمال محمود فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

  --مركز كفر الزٌات بملن// سعٌد على سعٌد لٌده  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41147د الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الفتاح على عب -  231

 --مركز زفتى بملن / حمدى عبد الرحٌم عبد المادر نجم  --وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد وصٌؾ 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25255216وفً تارٌخ  41142محروس بدوى حسٌن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

  --مركز السنطه بملن// عبد هللا رٌاض البحراوى  --الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41143دمحم عادل دمحم حسن ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 طنطا  --ٌه سابما بملن// عبد السالم دمحم حسن جاد درب الدالم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم المصراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  41154دمحم احمد سند عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

  --مركز السنطه بملن// سٌدهم السٌد احمد الصعٌدى  --الـتأشٌر:   ، شبرابٌل  طرٌك شبرابٌل الجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  41152دٌنا عادل امٌن دمحم الملٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 كفر الزٌات  --شارع المطب واصل بملن// مصطفى دمحم عبد الرحٌم مصطفى دمحم  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  37144لم    صابرٌن شاكر دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  236

 --بنفس الملن  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// صابرٌن شاكر دمحم شعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  41146عمرو عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 كفر الزٌات  --الدور الثالث علوى بملن// على عبد الفتاح دمحم  2شٌر:   ، الجبانه البحرى رلموصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  4362احمد السٌد عبدهللا حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

ونشاطه تعبئه مواد  --مركز زفتى بملن// عبد هللا السٌد عبد هللا حماد  --شبراملس  -كفر الشرالوه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه 

  --ؼذائٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255216وفً تارٌخ  4362احمد السٌد عبدهللا حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

كه المصرٌه لمشروعات السكه الحدٌدٌه والنمل ش م م / مٌت ؼمر بملن// الشر -ٌولٌو  26الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه شارع 

 --ونشاطه بٌع مواد ؼذائٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41175صٌدلٌه د/ عال جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 طنطا  --شارع االزهر من اخر شارع الحلو بملن// على جالل احمد جابر  13الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255217ً تارٌخ وف 41174الحسٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 طنطا  --شارع ترعه الشٌتى بملن// مبروكه شفٌك دمحم متولى  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41166الجندى زاهر الجندى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

  --ركز السنطه بملن// شرٌؾ ابراهٌم عطٌه جرجس م --الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان عوض 

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ  41141ابو الفتوح عبد الحمٌد ابو الفتوح النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

  --مركز لطور بملن// حسن دمحم على حجازى  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41162كمالٌات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصوره ل -  244

 زفتى  --شارع احمد محرم بملن// دمحم مصطفى وهبه عبد الؽنى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  2231محمود عبدالشافى عبدربه ابوراشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 --بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم عبد المطلب حامد البصراتى 

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ  25347عبد الجلٌل عبد الحمٌد عبد الجلٌل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 --بنفس العنوان  --تعدٌل الملن بجعله بملن// بخاطرها توفٌك باب هللا  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41167هشام احمد سعد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 محله الكبرى ال --البهى بملن// دمحم عبد الوهاب عبد الرحمن  --الـتأشٌر:   ، شارع محله البرج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  4674محمود احمد السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 --مركز لطور بملن// نعاٌم بسٌونى ابراهٌم جوده  --الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  4674محمود احمد السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 --ونشاطه / مدشه اعالؾ  --مركز لطور بملن// نعاٌم بسٌونى ابراهٌم جوده  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / بلتاج 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25255217وفً تارٌخ  41161عادل جمال سعٌد بلٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لطور  --خلؾ الزراعه بملن// جمال سعٌد دمحم بلٌح  -الـتأشٌر:   ، برج نجم  شارع سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41165نجاه عبد الرازق عرفه الحٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 --مد سٌد احمد شرؾ مركز طنطا بملن// على سٌد اح --وصؾ الـتأشٌر:   ، اخناواى 

تم تعدٌل العنوان  25255217وفً تارٌخ  41173فؤاد مصطفى فتحى مصطفى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 --مركز المحله الكبرى بملن// مصطفى فتحى مصطفى ناصؾ  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، االبشٌط 

تم تعدٌل العنوان  25255217وفً تارٌخ  41174رد ،  سبك لٌده برلم    الشرلاوى لتجاره اكسسوار السٌارات ، تاجر ف -  253

 زفتى  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، سكه دهتوره خلؾ مولؾ المحله بملن// رجب على مصطفى خٌر الدٌن 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25255217وفً تارٌخ  41162هادى دمحم ابراهٌم النشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 -المحله الكبرى  --الـتأشٌر:   ، السكه الوسطى بجوار مسجد باخشوٌن بملن// عبد الجلٌل عبد الجلٌل موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41172شٌماء فتحى كمال احمد شمخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 طنطا  --بد اللطٌؾ بملن// فتحى كمال احمد شمخ وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع رزق هللا من السٌد ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  31156محمود مسعد لدرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

ونشاطه  --ٌد مركز المحله الكبرى بملن// طارق عبد البالى السع --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / كفر دخمٌس 

  --معصره بذره لطن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41152مكتب المنٌر للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 --مركز لطور بملن// سلوى ابوالفتوح السٌد جاد  --الـتأشٌر:   ، كفر النعناعى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41172جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عبد المادر فتحى احمد حماد ، تا -  254

 طنطا  --شارع الجٌش بملن// دمحم سعٌد دمحمى  67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41175مروه طلعت عبد الحمٌد جبر ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 زفتى  --شارع النشار المتفرع من شارع الجٌش بملن// رافت احمد السٌد مدكور  2شٌر:   ، عمار رلم وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41176احمد شاهٌن متولى متولى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 طنطا  --// فتحٌه ٌوسؾ السٌد عامر شارع ارض الطوخى متفرع من سٌجر بملن 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ  41164جمال رضوان عبد الحمٌد رضوان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

  --مركز كفر الزٌات بملن// رضوان عبد الحمٌد رضوان صالح  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41573د الحمٌد علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لمٌاء جمال دمحم عب -  262

  --مركز لطور بملن // سعٌده بالل عبد هللا شبون  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / كوم على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217تارٌخ  وفً 4674محمود احمد السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

ونشاطه / تجاره احبار  --مركز لطور بملن// نعاٌم بسٌونى ابراهٌم جوده  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / بلتاج 

 --فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255217وفً تارٌخ  41171رد ،  سبك لٌده برلم    جزاره السمنودى ، تاجر ف -  264

  --مركز سمنود بملن// فاطمه فؤاد دمحم عبده  --، الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41145مصنع الزواوى للفرنشات والستائر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

  --مركز طنطا بملن// عالء حسن سالمه سعده  --الـتأشٌر:   ، محله مرحوم  وصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  41163شرٌؾ خمٌس بسٌونى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

  -- مركز كفر الزٌات بملن// بسٌونى خمٌس بسٌونى الشرلاوى --وصؾ الـتأشٌر:   ، دلبشان 

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ  41165مصطفى محمود محمود مصطفى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 --مركز كفر الزٌات بملن// شرٌؾ محمود مصطفى شعبان  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بنوفر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41142دمحم عبد العزٌز دمحم هنطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم سعٌد عبد العزٌز هنطش  --الـتأشٌر:   ، ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  12771زكرٌا ابو الخٌر دمحم حطبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

  --بملن// احمد ابو الخٌر دمحم حطبه   -الزلازٌك  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى بجعله / مٌت المرشى طرٌك مٌت ؼمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  12771دمحم حطبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     زكرٌا ابو الخٌر -  275

 --خلؾ السكه الحدٌد كوبرى العشره بملن// نجاح عبد الحمٌد دمحم  15الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر بجعله // 

 زفتى 

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ  41164، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الوهاب رجب عبد الوهاب ابو علوش -  271

 --مركز طنطا بملن// رجب عبد الوهاب دمحم ابو علوش  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرجدٌه 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25255217وفً تارٌخ  31156محمود مسعد لدرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

  --مركز المحله الكبرى بملن// طارق عبد البالى السعٌد سالم  --الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  31156محمود مسعد لدرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

ونشاطه تجاره  --حله الكبرى بملن// محمود ابو زٌد ابو شفٌع دمحم مركز الم --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / كفر دخمٌس 

 --محاصٌل زراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255217وفً تارٌخ  41177اٌهاب احمد حسٌن جعٌصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 طنطا  --عبد السالم احمد  الـتأشٌر:   ، شارع ام المرى منطمه الؽفران  بمحافه بملن// ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  36741دمحم صبحى على ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن/ تامر دمحم دمحم المط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41125ٌده برلم    احمد عادل رمضان الباز ، تاجر فرد ،  سبك ل -  276

 --مركز كفر الزٌات بملن// عدٌله توفٌك احمد عامر  --الـتأشٌر:   ، منشاه الكردى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41121ابراهٌم سعٌد السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 --مركز لطور بملن// منال محمود ابراهٌم خلٌفه  --ر:   ، كفر سعدون الـتأشٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  36271محمود على محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 --لخولى مركز طنطا بملن// عبد الفتاح دمحم ابراهٌم ا --اخناواى  --الـتأشٌر:   ، عزبه المصبى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41122ابراهٌم دمحم عبد العاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 --مركز السنطه بملن// زكى احمد البابلى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت مٌمون 

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ  41124برلم    حسن عبد الفضٌل حسن عبد الفضٌل فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  245

 --مركز زفتى بملن// محمود سلٌمان المرسى دمحم على  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه ابو على 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41144صابر ٌحى عبد العزٌز شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 زفتى  --الؽرابلى بملن// مصطفى دمحم على صوار  -، شارع خالد ناصر    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان  25255214وفً تارٌخ  41254عبد الخالك احمد عبد الخالك حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 -- مركز لطور بملن// احمد عبد الخالك احمد حجازى --, وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا نباص 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  32426الشناوى لتعبئه المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 --بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// طارق عبد العزٌز ابو خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255214وفً تارٌخ  41255م    ثالجه ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  244

 -كفر الزٌات  --بملن// دمحم امٌن دمحم ابو عوؾ  --، شارع ابو عوؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41144روحٌه صبحى صبحى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 --مركز طنطا بملن// صبحى صبحى عبد العال عبٌد  --ه الجدٌده الـتأشٌر:   ، المنشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  45514دمحم سعد عبد الؽنى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// دمحم سعد عبد الؽنى صمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  36271ود على محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  247

ونشاطه /  --مركز طنطا بملن// عبد الفتاح دمحم ابراهٌم الخولى  --اخناواى  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه عزبه المصبى 

 ---ورشه تشكٌل معادن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  6552عبدالعزٌز السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خٌرٌه -  244

 --والتاشٌر بجعله الٌـــــوجـــــد  2515/15/24فى  6144الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41122بك لٌده برلم    احمد ابراهٌم حامد مرسى سالم ، تاجر فرد ،  س -  242

 لطور  --لطور المحطه بملن// السٌد دمحم ؼٌاش  --وصؾ الـتأشٌر:   ، ترعه العتابٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41126ورشه سروجى ابو المال للسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز السنطه بملن// عادل على السٌد المزٌن  --شبرا لاص  --مٌت ؼزال  --لـتأشٌر:   ، طرٌك دفره وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41147عادل عٌاد سالم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 --زٌات بملن// محسن السٌد كساب مركز كفر ال --لصر نصر الدٌن  --الـتأشٌر:   ، شارع البحر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41251احمد دمحم عبد الممصود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --طنطا  --كفره المرشى بملن// بوسى العجمى ابراهٌم العجمى  --شارع عبده شمال  25وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  31732سماء عبد الحمٌد السٌد خلٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  223

المحطه المدٌمه بملن// عزمى سعد احمد  -طرٌك الكوم االخضر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه حوش عٌسى 

 --ره لالجهزه الكهربائٌة واالدوات المنزلٌه ونشاطه / هاٌبر لتجا --دمنهور  --حمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41146عالء عبد الؽنى توفٌك ابو ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

  --مركز لطور بملن// مجدى عبد الؽنى توفٌك ابو ضٌاء  --منشاه العٌارى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه ابو ضٌاء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان  25255214وفً تارٌخ  41123مصطفى مصطفى عبد الؽفار مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 --مركز لطور بملن// مصطفى عبد الؽفار مزروع  --, وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر بلضم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41125محمود ابراهٌم ابو رٌه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

  --مركز زفتى  بملن// سناء عبد الجواد السٌد سرحان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا ملس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41145ٌحٌى ابو الفتوح دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 --مركز زفتى بملن// فتحٌه عباس الدٌب  --الـتأشٌر:   ، كفر ابرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214وفً تارٌخ  41253احمد طه مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 --مركز بسٌون بملن// عواطؾ عبد هللا مصطفى دروٌش  --المضابه  -الـتأشٌر:   ، شارع الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25255214وفً تارٌخ  41142جزاره االسكافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 --مركز السنطه بملن// عبد الرحمن احمد عبد المجٌد الماحى  --، شارع السوق بالجعفرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  41127   سامح عطٌه عبد السمٌع عمرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  355

 زفتى  --شارع الملٌجى بملن// نادر فؤاد دمحم احمد  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255214وفً تارٌخ  41252عبد الستار خلٌفه عبد الرحمن الؽاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

  --مركز بسٌون بملن// امال مصطفى دمحم المهدى  --المضابه  --الناحٌه  , وصؾ الـتأشٌر:   ، داٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41215احمد فتحى دمحم دمحم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

  --دمحم دمحم العفٌفى  مركز بسٌون بملن// فتحى --بار الحمام  --الـتأشٌر:   ، شارع ترعه السالمونٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  41255عالء الحسٌنى سعد على الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 --مركز المحله الكبرى بملن// الحسٌنى سعد على الجداوى --وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك ممابر محله حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41256ض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابرام اٌوب عبد هللا عو -  354

 --مركز زفتى بملن// اٌوب عبد هللا عوض عوض هللا --الـتأشٌر:   ، كفر السحٌمٌه 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25255212وفً تارٌخ  32524حاتم عنتر حسٌنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

ونشاطه /  -دمنهور  --العباره بملن// احمد كامل خلٌفه حرب  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شارع ابراهٌم مظهر 

 --مطبخ تجهٌز كشرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41252فارس على على البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 زفتى --لـتأشٌر:   ، عزبه الؽربلى بملن// عاٌده دمحم ٌوسؾ دمحم ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255212وفً تارٌخ  26663مكتبه الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 --بنفس العنوان  --تعدٌل الملن بجعله بملن// تامر احمد عبد الفتاح الحضرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41212رٌا دمحم زكرٌا الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زك -  354

  --مركز لطور بملن// فرحات دمحم حسٌن النجار  --الـتأشٌر:   ، امٌوط 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 25255212وفً تارٌخ  41257ماجده احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 --مركز لطور بملن// عطٌه دمحم محمود الشركسى  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  41211عبد الحمٌد طارق عبد الحمٌد عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 --م احمد الصعٌدى مركز السنطه بملن/ سٌده --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا بٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  41254هشام دمحم ابو الخٌر بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

  --مركز لطور بملن// دمحم ابو الخٌر دمحم بلح  --نشٌل  -الـتأشٌر:   ، عزبه الشرق 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255212وفً تارٌخ  22546ك لٌده برلم    هادى احمد احمد دمحم جعفر ، تاجر فرد ،  سب -  312

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / شارع الدوٌتى من المعاهده لرب طنطا سكان بملن// حسن السٌد ابراهٌم الشوبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212ً تارٌخ وف 25347ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

كفر الزٌات / ونشاطه / تجاره  --شارع الجٌش بملن// رشٌده دمحم حسن  132وصؾ الـتأشٌر:   ، افتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / 

 --حدٌد واسمنت 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  25347ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 --كفر الزٌات  --شارع الجٌش بملن// رشٌده دمحم حسن  132وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  25347ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

ونشاطه /  --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم حسب عبد الجواد حسب النبى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / كفر حشاد 

 --ثالجه تبرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41131صابر محمود خضر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 طنطا  --سؾ خضر الوكٌل الطرٌك السرٌع بملن// دمحم ٌو -الـتأشٌر:   ، شارع عبد المؽنى الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34155عالء عبد العزٌز دمحم دمحم ابو عضمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

لٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / للٌن بملن// السٌد عبد العزٌز دمحم ابو عضمه // ونشاطه / بٌع ادوات منز

 --واجهزه كهربائٌة فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومشتمالته 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41216دمحم بسٌونى حامد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 --مركز لطور بملن// عالء ابراهٌم عبد السالم صفٌه  --الـتأشٌر:   ، لطور 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  45153الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد حامد عز -  312

  --مركز المحله الكبرى بملن// السٌد االحمدى السٌد عبد الؽفار  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا ملكان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225رٌخ وفً تا 45153عماد حامد عز الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

ونشاطه / مصنع  --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم السٌد حسنٌن  --وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شبرا ملكان 

 --مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41131صابر محمود خضر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

طنطا /  --بملن// دمحم ٌوسؾ خضر الوكٌل  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع عبد المؽنى الشٌخ الطرٌك السرٌع 

  --ونشاطه / ورشه اصالح سٌارات 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  36156عالء حلمى عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

  --الشارع الكبٌر بملن// رٌاض عبده ابو صمر  -مركز سمنود  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / محله زٌاد 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 25255225وفً تارٌخ  41215عٌد ربٌع السٌد الجرشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 --مركز السنطه بملن// ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه  --الـتأشٌر:   ، مٌت ؼزال 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  41217عبد المادر عادل عبد المادر احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 --ٌه فرج هللا عبد الوهاب الجخر مركز لطور بملن// مجد --, وصؾ الـتأشٌر:   ، ابشواى الملك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  15227احمد محمود احمد الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 --ونشاطه / مصنع اكسسوار ستائر  2514/11/22فى  7263الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  15227حمود احمد الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد م -  326

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// مجدى على دمحم الماضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41214حامد دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 --مركز لطور بملن// رمضان دمحم ٌوسؾ الدرجٌنى  --الـتأشٌر:   ، دماط 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41212مصطفى سامى السٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 المحله الكبرى  --شارع دمحم سلمى من شكرى بملن// مارٌان عدلى عدلى مٌخائٌل  5وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41214دمحم على السعٌد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 --مركز زفتى بملن/// على محمود على السٌد خاطر  --الـتأشٌر:   ، حنون 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34124دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 --بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// عبد اللطٌؾ دمحم محمود وهبه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34124دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

ونشاطه مزرعه بٌع مواشى والتاشٌر بجعله  2525/2/13فى  1575وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 ---الٌــــوجــــد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  45153عز الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حامد  -  332

 -مركز المحله الكبرى بملن// السٌد االحمدى السٌد عبد الؽفار  --وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / شبرا ملكان 

 --العسكرٌه  ونشاطه / مشؽل تطرٌز فٌما عدا المالبس والشارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  3331عماد عبدالحمٌد دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

  --مركز المحله الكبرى بملن// نهله عبد الحمٌد سعد  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله // محله ابو على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  3136، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على رجب الهٌتمى  -  334

  --شارع انور مع شارع حجازى بملن// احمد على رجب الهٌتمى  13الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 25255225وفً تارٌخ  3136احمد علً رجب الهٌتمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 اول طنطا  --شارع البساتٌن مع دمحم عبده بملن// عبد هللا دمحم عبد المنصؾ  55الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  3136احمد علً رجب الهٌتمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

ونشاطه / مطبعه  --شارع انور مع شارع حجازى بملن// صاحب الشان  13فرع للنشاط بناحٌه / عمار رلم  الـتأشٌر:   ، افتتاح

 --فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41213لٌده برلم     محمود السٌد عبد الحى مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك -  337

 لطور  --وصؾ الـتأشٌر:   ، لطور المحطه بملن// صفاء دمحم على ابو حامد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  41227هدٌر خالد عبد الاله على حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

  -مركز كفر الزٌات بملن// محمود عبد المجٌد عبد العلٌم المالب  --اكوه الحصه وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  41222دمحم فرج عطٌه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

  --مركز السنطه بملن// توحه الهاللى عٌاد  --الـتأشٌر:   ، بالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  24515لحفنى دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  345

السنطه / ونشاطه /  --الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / شارع بورسعٌد امام محطه المطار بملن// جالل عبد الرازق بركات 

  --ل تجاره اكسسوار موبٌالت جمله وخدمات محمو

تم تعدٌل العنوان  25255223وفً تارٌخ  41223عبد العزٌز جمعه عبد العزٌز طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 طنطا  --خلؾ المساحه بملن // ناصر دمحم امٌن ناصر ناصر  -شارع عبٌده بن الجراح  7, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  41224راوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼاده السٌد عبد المنعم دمحم البد -  342

 كفر الزٌات  --شارع السلخانه العمومى بملن// سمٌر لطب اٌوب النجار  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 25255223وفً تارٌخ  41226مكتبه الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 طنطا --الجالء بملن// دمحم حسن محمود محمود لندٌل  -مساكن ابراج الجامعه  2برج 

تم تعدٌل العنوان  25255223وفً تارٌخ  41231محمود صالح الدٌن محمود احمد باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 زفتى  --ه بملن// راوٌه رجب الرفاعى شعله , وصؾ الـتأشٌر:   ، باشا من شارع ترعه العشر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  41235محمود ابراهٌم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

  --مركز كفر الزٌات بملن// هشام شولى دمحم مطر  --مشله  -الـتأشٌر:   ، حوض التعادى 

 25255223وفً تارٌخ  41225ن عبد الحكٌم مصطفى ابو ؼربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبد المحس -  346

 --مركز لطور بملن// خالد عبد الفتاح دمحم خضر  --تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  24515دمحم الحفنى دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 --السنطه  --الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد امام محطه المطار بملن// جالل عبد الرازق بركات 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  34224سمر السعٌد ابراهٌم بسٌونى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

ونشاطه مزرعه مواشى والتاشٌر بجعله  2525/1/23فى  551لمحل الرئٌسى االخر المودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء ا

 ---الٌــــــــوجـــــد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  41225امل ابراهٌم عزب ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 كفر الزٌات  --اطمه رسمى عبد الرحمن حواس وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌدان عرابى بملن// ف

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  41221اشرؾ سمٌر فرج احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

  --مركز زفتى بملن// زاهر عبد السالم على سعد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ششتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255223وفً تارٌخ  41224م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم رجب ابو زٌد ؼان -  351

 --مركز زفتى بملن// ماجده عبد المهٌمن ٌاسٌن ؼانم  --الـتأشٌر:   ، كفر حانوت لبلى 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25255223وفً تارٌخ  41222عٌسى للمستلزمات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 زفتى  --شارع احمد شعالن من شارع الجٌش المبلى بملن// دمحم احمد لطب داود  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  41234هانم جمال دمحم حسن الضنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

  --مركز لطور بملن// طارق عبد الفتاح نجم / دمحم عبد الفتاح نجم  --ه  الـتأشٌر:   ، لطور البلد شارع داٌر الناحٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  41235الكٌالنى لبٌع المجوهرات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 --مركز لطور بملن// حنان حسن ٌوسؾ عبٌد  --الـتأشٌر:   ، لطور المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  41241ر دمحم ابراهٌم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نو -  355

  --مركز بسٌون بملن// حامد عبد الحمٌد عبد الحمٌد عوض  --مٌت الخٌر  --الـتأشٌر:   ، كوم عبود 

تم تعدٌل العنوان  25255224وفً تارٌخ  41245محمود احمد متولى عبد النعٌم بردٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 طنطا  --ترعه الشٌتى بملن// عٌاد منصور عوض  --شارع احمد البرل  5, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  4724بك لٌده برلم    دمحم صالح الدٌن السٌد حماد ، تاجر فرد ،  س -  357

 --مركز طنطا بملن// دمحم حامد ابراهٌم رضوان  --شبرا النمله  -شارع المدارس  2الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , تم تع 25255224وفً تارٌخ  41232عبد السالم اسامه الملٌبى ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 المحله الكبرى  --بملن// مامون حسنى دمحم الصٌاد  -طرٌك دمرو  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اسماعٌل ؼنٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  41233مجدى احمد السٌد الدمحمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

  --له الكبرى بملن// امانى رمضان ٌونس مركز المح --الـتأشٌر:   ، طنباره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  4724دمحم صالح الدٌن السٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 --م رضوان مركز طنطا بملن// دمحم حامد ابراهٌ --شبرا النمله  -شارع المدارس  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه / 

 --ونشاطه / بٌع اجهزه الكترونٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومشتمالته 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  41236دٌنا احمد عبد السالم دمحم شكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 طنطا  --ل شارع سعد بن ابى ولاص بملن// منال دمحم عبد الفتاح شك 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  41232حسام حمدى السٌد جبر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 زفتى  --كفر عنان بملن// ابراهٌم وهبه دمحم الششتاوى  -شارع السبع اعجام  1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  41237جر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ احمد متولى مندور ، تا -  363

وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد شارع السلطان مراد وشارع مستجد امام كلٌه التجاره بملن// احمد متولى امٌن مندور ودٌنا احمد البدوى 

 طنطا  --عبد الخالك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  41243ك لٌده برلم    وائل بكر بسٌونى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سب -  364

 --مركز لطور بملن// بكر بسٌونى خلٌفه ؼانم  --كفر سعدون  --الـتأشٌر:   ، عزبه الحو الثانٌه 

عنوان , تم تعدٌل ال 25255224وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 طنطا  --شارع الجٌش بملن// مصطفى ابراهٌم الدسولى  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  652احمد خلٌفة لتورٌد المواد الؽذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

ونشاطه /  --مركز زفتى بملن// دمحم عطا على الجاوٌش  --حٌه / مٌت المخلص وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بنا

 --تصنٌع زبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  32411نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 طنطا --ٌد دمحم ابو شاهٌن شارع عبد الفتاح شلبى بملن// ابراهٌم الس 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  32411نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

ونشاطه /  -طنطا   --شارع السٌد عبد اللطٌؾ بملن// سوزان محمود ابراهٌم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه // 

 --تعالد بٌع مالبس جاهزه مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  652احمد مصطفى طه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

  --مركز زفتى بملن// دمحم عطا على الجاوٌش  --الـتأشٌر:   ، مٌت المخلص 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  652 احمد مصطفى طه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

ونشاطه / تورٌد واستٌراد مواد  --مركز زفتى بملن// محمود مصطفى خلٌفه  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / شرشابه 

 --ؼذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224رٌخ وفً تا 41234دمحم عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 السنطه  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن// ناصر عبد الخالك عبد الوهاب حجاب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  41242اسماء عبد الوهاب دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 --مركز المحله الكبرى بملن// عبد الوهاب دمحم الشهاوى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، نمره البصل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  32411نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 -طنطا  --د دمحم ابو شاهٌن شارع عبد الفتاح شلبى بملن// ابراهٌم السٌ 5وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / 

  --ونشاطه / ورشه تصنٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255224وفً تارٌخ  1465دمحم مجدى دمحم دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

  --مركز المحله الكبرى بملن// احمد السعٌد دمحم العبد  --لى كفر الشٌخ سندسٌس الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / الطرٌك الدو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  31434امباركه شولى خطاب دمحم ابو جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

  --// احمد دمحم دمحم شامه مركز بسٌون بملن --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / ابو حمر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41255ابراهٌم حسٌن عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 --مركز السنطه بملن// محمود احمد احمد هالل  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا لاص 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  34426د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جا -  377

-برج العاصمه شارع البحر بجوار النساجون الدور الثامن بملن// هبه وٌاسمٌن احمد احمد جبرٌل  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 طنطا  -

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  34426ده برلم    عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  374

طنطا /  --شارع دمحم الشامى من كفر عصام بملن// اشرؾ دمحم دمحم احمد  53العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / 

 --ونشاطه / معمل تركٌبات اسنان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  31232  سراج الدٌن دمحم عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  372

 --بنفس العنوان  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن بجعله بملن// صفاء ابراهٌم دمحم الجندى 

  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  16654دمحم ربٌع دمحم المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

  --مركز المحله الكبرى بملن// ربٌع دمحم عبد الرحمن المللى  --الهٌاتم  -، تعدٌل العنوان بجعله / شارع مصرؾ 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  34426عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

برج العاصمه شارع البحر بجوار النساجون الدور الثامن بملن//  5ئٌسى اخر بناحٌه / العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل ر

والتصدٌر  --12والمجموعه  6من المجموعه  36طنطا // ونشاطه / االستٌراد فٌما عدا الفمره  --هبه وٌاسمٌن احمد احمد جبرٌل 

 --اجهزه عٌادات 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41246تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم دمحم عبد الهادى ابو لٌله ،  -  342

  --مركز المحله الكبرى بملن// دمحم ابراهٌم دمحم ابو لٌله  --عٌاش  --وصؾ الـتأشٌر:   ، الحرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41242دمحم عبد الحلٌم عبد السالم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 --مركز طنطا بملن/ بدرٌه دمحم زكى السٌد الجعبٌرى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  33244طعٌمه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

ونشاطه //  --مركز زفتى بملن// عبد الخالك دمحم عبد الخالك جرامون  --احٌه // سندبسط الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بن

 --تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41254رضا عبد السالم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

  --مركز المحله الكبرى بملن// شرٌن رجب محمود السباعى  --وصؾ الـتأشٌر:   ، سامول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225ارٌخ وفً ت 33244دمحم فرج سالم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

  --مركز زفتى بملن// عبد الخالك دمحم عبد الخالك جرامون  --الـتأشٌر:   ، سندبسط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  33244دمحم فرج سالم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

ونشاطه / تصدٌر منتجات ؼذائٌه والمالبس الجاهزه وتجاره  --بملن// فراج سالم عبد المعطى مركز زفتى  --الـتأشٌر:   ، سندبسط 

  --االدوات المنزلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  25545شلبى دمحم سٌد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 طنطا  --كوكاكوال بجوار الممابر بملن// دمحم سٌد احمد شلبى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله شارع ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  25545شلبى دمحم سٌد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 --ـــــــوجــــد والتاشٌر بجعله الٌ 2516/15/5فى  5554الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41244احمد دمحم السٌد ابو شبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 --مركز كفر الزٌات بملن// السٌد دمحم السٌد ابو شبكه --الـتأشٌر:   ، دلرن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41255،  سبك لٌده برلم    عبد هللا عبد هللا عبد هللا ابو حبٌب ، تاجر فرد  -  321

 سمنود  --بملن// دمحم دمحم لالوش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى عبد هللا 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  41245اسراء دمحم عبد الحمٌد احمد المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 طنطا  --سكه سٌجر بملن// دمحم متولى حسان  --شارع ابراهٌم عواره  4ؾ الـتأشٌر:   ، العنوان , وص

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41253رضا عزت عاطؾ حسٌن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 بسٌون  --عاطؾ عاطؾ حسٌن الشافعى بوالٌه والده وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد شارع السنتر بجوار مسجد التموى بملن// زٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  23465نادٌه زكى السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

  --مركز السنطه بملن// مرفت ربٌع سالم ؼزاله  --الـتأشٌر:   ، الجمٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  23465فرد ،  سبك لٌده برلم     نادٌه زكى السٌد شلبى ، تاجر -  325

 --ونشاطه / مخبز بلدى --مركز السنطه بملن// ورثه ربٌع سالم ؼزاله  --الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه / الجمٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41247دمحم احمد عبد هللا الفرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 --مركز لطور بملن// احمد عبد هللا الفرجانى  --عزبه بطاح  -الـتأشٌر:   ، منشاه العٌارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41251هانى دمحم طه الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 --مركز السنطه بملن// اعتماد عطٌه البرعى الصعٌدى  --الـتأشٌر:   ، مسهله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  23465نادٌه زكى السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

شاطه توزٌع مٌاه ون --مركز السنطه بملن// مرفت ربٌع سالم ؼزاله  --الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / الجمٌزه 

  --طبٌعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  41244ناصر على حسن على مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

  --مركز كفر الزٌات بملن// اٌمان اسماعٌل دمحم فرؼلى الصباغ  --الـتأشٌر:   ، كفور بلشاى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  12266تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فوزى عبد هللا االجرب ،  -  455

 --المحله الكبرى  --بملن// محمود دمحم حلمى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / شارع سعد دمحم سعد خلؾ شركه النصر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  41252رلم    احمد توفٌك عثمان رافت دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  451

 طنطا  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحلو تماطع االمام البوصٌرى بملن// دمحم احمد عبد الحمٌد التباع 

ٌل تم تعد 25255226وفً تارٌخ  41254اٌمان ناصؾ عبد الجواد عبد الرازق الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 --مركز لطور بملن// صبحى منصور عبد المجٌد رجب  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، خباطه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  41264والء عبد النبى مبرون شرباش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لطور  --اعٌل الشركسى وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع خلؾ المحكمه بملن// هوٌدا عبد النبى اسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41272مصطفى محمود السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 --مركز طنطا بملن// مبروكه ابراهٌم مصطفى مبارن  --الـتأشٌر:   ، الجوهرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  41275سبك لٌده برلم    امباركه ابراهٌم السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،   -  455

 --مركز لطور بملن/ عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  --وصؾ الـتأشٌر:   ، بلتاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41262دمحم انس السٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 طنطا  --شارع احمد ابو فرٌخه من شارع الحلو بملن//  سلوى دمحم على خاطر  6الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41256عمر الحسٌنى احمد دؼٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

  --مركز كفر الزٌات بملن// الحسٌنى احمد دؼٌم  --الـتأشٌر:   ، دلبشان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  41265 نسٌم خمٌس المرسى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  454

مركز المحله الكبرى بملن// خالد عبد هللا  --محله ابو على  --شارع الممابر بجوار مسجد الفتح  1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 --عبد المادر النشار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  12557لفتاح على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ا -  452

 طنطا  --الـتأشٌر:   ، شارع المدٌرٌه بملن// دمحم عبد الفتاح على جاب هللا 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25255226وفً تارٌخ  15521مرزوق احمد مرزوق ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 --مركز السنطه بملن// لطفى متولى الهٌتى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / كفر سلٌمان عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  12557دمحم عبدالفتاح على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

  --ونشاطه // عصٌر لصب  --طنطا بملن// دمحم عبد الفتاح على جاب هللا  -ناحٌه / شارع المدٌرٌه الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ب

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  41265عبد المنعم مسعود عبد المنعم زهموم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 طنطا  --/ دمحم نور دمحم جعفر االستاد بملن/ --شارع الرخاء  11, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41261دمحم مسعد السعٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 *- -مركز المحله الكبرى بملن/ وفاء منجد مصطفى خلٌل  --شبرا ملكان  --الـتأشٌر:   ، اول طرٌك عزبه شوٌمى سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41264دمحم حسن دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

بملن// احمد واٌمان وعمرو جاد احمد لندٌل وامتثال هانم عبد الؽنى  -الـتأشٌر:   ، شارع كلٌوباترا تماطع المهندس ابو فرٌخه 

 طنطا  --البرعى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  22547اهٌم عبدالستار الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال ابر -  415

 -بنفس العنوان  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله بملن// ابراهٌم عبد الستار الرفاعى فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41263احمد دمحم محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 --مركز طنطا بملن// دمحم محمود عٌسى  --الـتأشٌر:   ، شبشٌر الحصه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41262ناجى وهٌب دمحم كحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 --ؾ وهٌب دمحم كحٌل مركز زفتى بملن// اشر --الـتأشٌر:   ، حانوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41257دمحم على عمر دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 --مركز كفر الزٌات بملن// رسمٌه احمد عبد هللا عطا  --الـتأشٌر:   ، كفر دٌما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41266رلم    اٌمن على حامد عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  412

 --مركز طنطا بملن// وهٌبه عبد الصمد عبد العال هٌبه  --الـتأشٌر:   ، شونى 

تم تعدٌل  25255226وفً تارٌخ  41271جمال عبد الفتاح احمد عبد الستار رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

  --مركز لطور بملن// مروان السٌد داود البنا  --أشٌر:   ، ابشواى الملك العنوان , وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41252جمال دمحم حسنٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 طنطا  --ناروبٌن  شارع مصنع الكاوتشون بملن/ شركه النصر لمنتجات الكاوتشون --الـتأشٌر:   ، سٌجر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  41267احمد دمحم فرٌد عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 --مركز السنطه بملن// امٌنه حامد السٌد الصفطى  --بلكٌم  --الـتأشٌر:   ، مسجد الحشاشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255226وفً تارٌخ  15521سبك لٌده برلم     مرزوق احمد مرزوق ترن ، تاجر فرد ،  -  423

  --مركز السنطه بملن// لطفى متولى الهٌتى  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / كفر سلٌمان عوض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25255227وفً تارٌخ  41245محسنه الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 --مركز السنطه بملن// السٌد ابو العز عبد الداٌم  --الـتأشٌر:   ، بالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41221دمحم الشحات باشا الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 --لؽرٌب مركز لطور بملن// دمحم الشحات باشا ا --الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  41246رضا عبد اللطٌؾ دمحم ابو حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 --مركز طنطا بملن // شٌماء مصطفى عبد العاطى ابراهٌم خٌر --وصؾ الـتأشٌر:   ، برما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41275ه برلم    نورا حسن السٌد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  427

 --مركز طنطا بملن// عمرو احمد على فاٌد  --الـتأشٌر:   ، حانوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41242احمد ابراهٌم السٌد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 بملن // تهانى احمد السٌد حسانٌن الشاطر--مركز لطور  - الـتأشٌر:   ، سجٌن الكوم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41273الهام المرسى عطٌه جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 --مركز السنطه بملن// دمحم دمحم احمد مرجان  --شنره البحرٌه  --الـتأشٌر:   ، عزبه عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  41225احمد جمال عبدالفتاح دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 بملن // رضا عونى احمد عامر المطاطى--طنطا  -عماره الفٌروز  -شارع االستاد  4وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  25442اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابو العال السباعى حسن دروٌش ، ت -  431

  --مركز زفتى بملن// امٌنه احمد شاهٌن  --وصؾ الـتأشٌر:   ، شرشابه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  25442ابو العال السباعى حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

ونشاطه / ثالجه بطاطس  --مركز زفتى بملن// دمحم ابو العال السباعى  --أشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه // كفر حسن وصؾ الـت

  --وخضروات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  25245اٌهاب السٌد ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 بملن // اسامه عطٌه عبدالحمٌد التباع -طنطا اول -شارع كفرعصام من شارع دمحم الخلٌفه -رج االحمدٌه ب 1الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  25424اٌمن السٌد مٌهوب الخربتلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 --بنفس العنوان  -بتلى الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بملن// السٌد مٌهوب الخر

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  23314ضٌاء الدٌن رضوان محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

-مٌت ؼمر بملن// الشحات احمد خلٌل اللٌثى  --شارع بورسعٌد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه / برج الحمد 

 --طه / تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه ونشا -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41274رزق محمود رزق كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

  طنطا --شارع المنشاوى اعلى مركز الملب بملن// اٌمان دمحم السعٌد عبد الوهاب  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41244احمد عبد العزٌز دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 --مركز كفر الزٌات بملن// دمحم السٌد دمحم محمود حسن  --العوض بجوار السهرٌج  --الـتأشٌر:   ، الدلجمون 

تم تعدٌل  25255227وفً تارٌخ  41243حمن فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الرحمن ماهر ناجى عبد الر -  434

 --مركز السنطه بملن// تحٌه رشاد حسن سلٌم  --شبرا لاص  --العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سكه مٌت اللٌث الكوم االحمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227رٌخ وفً تا 15521مرزوق احمد مرزوق ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 بملن // لطفى متول الهٌتى--مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى كفر سلٌمان عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  15521مرزوق احمد مرزوق ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 الـتأشٌر:   ، ال ٌوجد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41272الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه  -  441

 --مركز السنطه بملن// احمد عبد الحمٌد السٌد عبد الداٌم  --الـتأشٌر:   ، بالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41277والء دمحم عبد هللا شروٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

  --مركز زفتى بملن// طلعت عبد العزٌز عز الدٌن البحٌرى  --الدور االرضى الطرٌك الجدٌد  -الـتأشٌر:   ، شبرا الٌمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41244حسن الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 بملن // محمود دمحم محمود خطاب --مركز السنطه  -الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41245مزرعه نبٌل عمرو للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

  --مركز كفر الزٌات بملن// احمد مصطفى عبد النبى عمرو  --الـتأشٌر:   ، حوض امام المطاوالت زمام للٌب ابٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41247ورده على عطٌه ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 --مركز طنطا بملن// محمود السٌد دمحم الذهبى --، برما   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  41242دمحم رمضان عبد الؽنى حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 --مركز المحله الكبرى بملن// محمود فوزى ابراهٌم مراد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى 

تم تعدٌل العنوان  25255227وفً تارٌخ  34256دمحم صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن // وائل صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن وعبدالسمٌع صالح عبدالسمٌع المتولى 

متولى المزٌن وعالء صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن و دعاء صالح عبدالسمٌع المتولى المزٌن المزٌن واسالم صالح عبدالسمٌع ال

 و والءصال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25255227وفً تارٌخ  41276بنه للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 --الوهاب ذكى سٌؾ الدٌن مركز المحله الكبرى بملن// ولٌد عبد  --شبرا بابل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255227وفً تارٌخ  41274السٌد ابراهٌم السٌد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 طنطا --شارع النادى بملن// احمد فرج احمد فرج الصٌفى  12محل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255227وفً تارٌخ  41241، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد محمود محمود الجبالى  -  455

 بملن // عبده توفٌك عبداللطٌؾ حسن --زفتى  -الـتأشٌر:   ، شارع كفر عنان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  25632تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هاله كمال ابراهٌم الٌمانى الملعى ،  -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع نسٌج مٌكانٌكى لحساب الؽٌر والؽاء مادون ذلن

شاط , تم تعدٌل الن25255252وفً تارٌخ  14425مؤمن مسعد عبد الحمٌد ابراهٌم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / مكتب مماوالت وهدم وبناء المٌانى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  26265جمال محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 رامٌن الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر مواد ؼذائٌه ومواد صناعٌه ورخام وسٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255253وفً تارٌخ  12211احمد السٌد السعٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط بجعله تصدٌر لطع ؼٌار سٌارات والؽاء مادون ذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255253وفً تارٌخ  2747مدحت دمحم احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط بجعله / تجاره وتصدٌر مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلن

ر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش25255253ٌوفً تارٌخ  2326متولى دمحم متولى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط بجعله مكتب مماوالت نمل بالسٌارات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  37225احمد البسٌونى جوده العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله جزاره والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  35114رى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجب دمحم فتوح ؼنٌم العش -  4

 التأشٌر:  اضافه نشاط مصنع تسوٌه حبوب زراعٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255255وفً تارٌخ  3446عبدربه دمحم عبدربه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 لؽاء نشاط االستٌرادا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  14444ربٌع شفٌك ربٌع ابو ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / بماله والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256 وفً تارٌخ 16111نهال دمحم احمد الجعفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل الى تحضٌر وتجهٌز وبٌع ماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255256وفً تارٌخ  35225دمحم مسعد احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدل الى ورشه نجارة موبلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  3176رد ،  سبك لٌده برلم   احمد رشدي ابراهٌم الهواري ، تاجر ف -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تشكٌل بالستٌن والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  25367الفخرانى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  --12والمجموعه  6من الجموعه  36شاط بجعله / مكتب استٌراد فٌما عدا الفمره التأشٌر:  تعدٌل الن

 ومراتب ومفروشات ومنتجات جلدٌه ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  25367فرٌد صالح رجب الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  --12والمجموعه  6من الجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / مكتب استٌراد فٌما عدا الفمره 

 ومراتب ومفروشات ومنتجات جلدٌه ومالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  11345صافى ابراهٌم حسن االجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط مصنع مفروشات الى النشاط االصلى

اط , وصؾ تم تعدٌل النش25255252وفً تارٌخ  6756عمر دمحم عبدالمعطى دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  33224عادل حسن اسماعٌل خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع اعالؾ دواجن وجمٌع انواع االعالؾ والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  23524هشام عزت عبد الفتاح داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه مواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  12225رماح جمال عبد الموى مصطفى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط خلط زٌوت وشحومات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  26465دمحم نبٌل عبد المجٌد الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

زمات واكسسوارات الفٌدٌو جٌم والحاسب االلى والعاب التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / استٌراد وبٌع وتورٌد جمٌع اجهزه ومستل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

الفٌدٌو جٌم والحاسب االلى وااللعاب الرلمٌه الدٌجٌتال وجمٌع ملحماتها ومستلزماتها والصٌانه المتنمله لها سبك فٌما عدا خدمات 

 االنترنت والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  12732برلم    اسامه السعٌد عبد العلٌم العرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  22

وتصدٌر معدات واالت زراعٌه  --12والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  35634نجم مسعود نجم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل النشاط بجعله / استصالح االراضى الصحراوٌه وزراعتها والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  2424عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اره وتجهٌز اللحوم الحٌه والمذبوحه والؽاء مادون ذلنوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  16532هانى فوزى جبر حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

الحصول على التراخٌص  تعدٌل النشاط بجعله مركز تدرٌب تنمٌه بشرٌه فى مجال التمرٌض والحاسب االلى فٌما عدا االنترنت وبعد

 الالزمه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  22776حسن عبد اللطٌؾ السٌد حسن البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 لنشاط االصلىوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تصدٌر منتجات حٌوانٌه ونباتٌه ولطع ؼٌار سٌارات ومنسوجات جلدٌه والمشه الى ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  34412دمحم رفعت دمحم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تعدٌل النشاط بجعله / بٌع مبٌدات واسمده زراعٌه مؽلمه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255211فً تارٌخ و 35525دمحم احمدحامد هطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اضافه نشاط تورٌد دواجن ولحوم واسمان ومواد ؼذائٌه على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  2214هاشم ابراهٌم عبد الفتاح الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 واد ؼذائٌهوصؾ التأشٌر:  تعدل الى تصدٌر م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  15473مشٌر مخٌمر ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل االنشاط بجعله معصرة بذرة لطن

نشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ال25255212وفً تارٌخ  6477امٌن عبدالرحٌم امٌن ؼٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره ادوات بالستٌن والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  16652اشرؾ حلمى عبد العزٌز نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  41113جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه ، تا -  33

 التأشٌر:  تعدل الى مزرعه لبٌع المواشى

تم تعدٌل النشاط , 25255213وفً تارٌخ  13233مصطفى دمحم عبدالرؤؾ ربٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ع5م5بضائع داخل ج وصؾ التأشٌر:  تعدل الى مكتب خدمات نمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255213وفً تارٌخ  35254صبرى سٌد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدل الى  تجارة سٌارات ورحالت داخلٌه

النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  26575دمحم احمد دمحم الننى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255213وفً تارٌخ  26575دمحم الننى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255213تارٌخ  وفً 23565عاطؾ مصطفى سعد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع فرنشات والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  37144صابرٌن شاكر دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255216وفً تارٌخ  23734د انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند سعٌ -  45

 تعدٌل النشاط بجعله بٌع وتاجٌر فساتٌن زفاؾ وسوارٌه والؽاء مادون ذلن

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا25255216وفً تارٌخ  7427رٌمون سمٌر سٌدهم تناؼو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تاجٌر فساتٌن زفاؾ وتصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  45241عبد هللا على السٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ه مصنع زبٌب وتورٌدات مواد ؼذائٌه والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعل

تم تعدٌل النشاط , 25255216وفً تارٌخ  34536مصطفى محمود لطب محمود الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تصنٌع عبوات بالستٌن بستله بالؽطاء والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  16753عبد المادر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد -  44

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد وتعدٌل النشاط بجعله / تصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  12525هانى عبد المنعم ابراهٌم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / تصدٌر ؼزول ومنسوجات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255217وفً تارٌخ  41573لمٌاء جمال دمحم عبد الحمٌد علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 / مزرعه لتربٌه وبٌع الماشٌه والؽاء مادون ذلن وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله

تم تعدٌل النشاط 25255217وفً تارٌخ  25347عبد الجلٌل عبد الحمٌد عبد الجلٌل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مكتب رحالت داخلٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255214وفً تارٌخ  22652عبد الرحمن احمد مصطفى صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

وتصدٌر المستلزمات الطبٌه فٌما  --12والمجموعه  6من المجموعه  36وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 عدا االدوٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  34374اء دمحم على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وف -  42

التأشٌر:  اضاه نشاط التدرٌب فى اعمال االداره والدراسات االدارٌه واللؽات والترجمه واالستشارات النفسٌه واالجتماعٌه 

 فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلنوتكنولوجٌا التعلٌم والتدرٌب الى النشاط االصلى 

تم تعدٌل النشاط , 25255214وفً تارٌخ  17412السعٌد البكرى عبد العزٌز ابو هٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 النشاط االصلى وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره منتجات الشركه الشرلٌه للدخان ) استٌرن كومبانى (  الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  16577راؼب دمحم راؼب ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه ومالبس جاهزه ومفروشات ومنسوجات فٌما عدا المالبس 

 والشارات العكسرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  31757و رٌا ابو ادره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام سعد اب -  52

التأشٌر:  اضافه نشاط استشارات هندسٌه ومماوالت عامه الى النشاط االصلى فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255214وفً تارٌخ  45226د ،  سبك لٌده برلم   احمد عٌد رٌاض دمحم ، تاجر فر -  53

 تعدٌل النشاط بجعله بٌع خضار وفاكهه والؽاء مادون ذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255214وفً تارٌخ  36741دمحم صبحى على ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 له / حظٌره لتربٌه وتجاره المواشى والؽاء مادون ذلنتعدٌل النشاط بجع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  25752شٌماء جوده امٌن امٌن الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره حداٌد وبوٌات والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  25347النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد حسب عبد الجواد حسب -  56

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط محطه فرز وتعبئه حاصالت زراعٌه الى النشاط االصلى

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ الت25255212وفً تارٌخ  22344حسن حسنى خلؾ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 اضافه نشاط مزادات العاب ترفٌهٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  4234دمحم عبدالمنعم سلٌمان ابوعٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 له / مماوالت نمل بضائع داخل جمهورٌه مصر العربٌه والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  45224دمحم جمال فوزى جاد جوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / مزرعه لتربٌه وتجاره المواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  34124 عبد الرحمن عبد الحمٌد شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  65

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه لتربٌه وبٌع المواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  15142دمحم حسنى بدٌر دمحم الصاٌػ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  34572سمٌر شتا على ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 جعله مصنع تدوٌر وتشكٌل بالستٌن والؽاء مادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط ب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  36156عالء حلمى عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 تعدٌل النشاط بجعله / تجاره لطع ؼٌار موتوسكٌالت وبٌع وشراء والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255223وفً تارٌخ  32537شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم دمحم -  64

 تعدٌل النشاط بجعه مصنع معجون ودهانات حوائط والؽاء مادون ذلن

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 25255223وفً تارٌخ  45754دمحم شعبان احمد على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  45754دمحم شعبان احمد على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله بماله والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255223وفً تارٌخ  14564سبك لٌده برلم     على دمحم الصاوى بدوى ، تاجر فرد ، -  67

 الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  31434امباركه شولى خطاب دمحم ابو جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 مزرعه لتربٌه وبٌع وتجاره المواشى والؽاء مادون ذلن وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله /

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  32127حسٌن ابراهٌم الدسولى انور ابراهٌم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مزرعه لتربٌه وتجاره المواشى والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  25545بى دمحم سٌد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شل -  75

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ورشه احذٌه والؽاء مادون ذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تعدٌل النشاط  تم25255225وفً تارٌخ  3541عبدالموي عبدالعزٌز عبدالموي سالم الصفتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

وتصدٌر حاصالت  --12والمجموعه  6من المجموعه  36, وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / االستٌراد فٌما عدا الفمره 

 زراعٌه والؽاء مادون ذلن

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش25255225وفً تارٌخ  16654دمحم ربٌع دمحم المللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 تعدٌل النشاط بجعله تجاره مالبس فٌما عدا المالبس والشارات العسكرٌه والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  12164دمحم سامى احمد عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 ن ذلنتعدٌل النشاط بجعله / مكتب تصدٌر ادوات منزلٌه والؽاء مادو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  12266دمحم فوزى عبد هللا االجرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / تجاره وتوزٌع وتعبئه خامات واضافات االعالؾ والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 25255226وفً تارٌخ  32425،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم حسن عبده العباسى نعمه هللا ، تاجر فرد  -  75

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجاره اجهزه كهربائٌة وادوات منزلٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومشتمالته والؽاء مادون ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  25444دمحم صالح دمحم السٌد الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله مماوالت عامه وتورٌدات ادوات كتابٌه ومكتبٌه ومهمات اناره واثاث مكتبى ومنزلى وادوات زراعٌه 

 عٌه فٌما عدا تصوٌر المستندات واجهزه الكمبٌوتر ومشتمالته والؽاء مادون ذلنواجهزه كهربائٌة وحاصالت زرا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  25424اٌمن السٌد مٌهوب الخربتلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 ادون ذلنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله ثالجه تبرٌد وفرز وتعبئه خضروات وفاكهه والؽاء م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  25245اٌهاب السٌد ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  تعدل الى منظفات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  45222سبك لٌده برلم     دمحم عبد الحك رمضان العٌسوى ، تاجر فرد ، -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41515حمدى دمحم امام جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41531  اٌمن سعٌد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41552دمحم حمدى سٌد احمد حسن ابو ؼنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41576م   عبد الجٌد صباح فتح هللا شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255215وفً تارٌخ  41521عمرو الضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41153محمود رمضان نجٌد مهران هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  41136زٌنب دمحم توفٌك دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  41152دٌنا عادل امٌن دمحم الملٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41166الجندى زاهر الجندى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41141ابو الفتوح عبد الحمٌد ابو الفتوح النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41127سامح عطٌه عبد السمٌع عمرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41213محمود السٌد عبد الحى مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  41227هدٌر خالد عبد الاله على حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41242اسماء عبد الوهاب دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41255ابراهٌم حسٌن عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226تارٌخ  وفً 41271جمال عبد الفتاح احمد عبد الستار رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41221دمحم الشحات باشا الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41516دمحم مصطفى سعد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  41527دمحم احمد سامى حسن الفالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد25255255ٌوفً تارٌخ  41552دمحم سامح دمحم ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  41555ٌوسؾ اسعد سعٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41574والء صبرى مرسى زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41543محاسن سمٌر عبد المادر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  41547راز زكرٌا دمحم على الؽنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌ -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41156محمود حمزه ٌوسؾ حمزه صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  41115دمحم عبد الفتاح الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل  -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41117عمرو السٌد احمد البرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  37254نٌا ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى عز الد -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41146عمرو عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  41175عال جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255217وفً تارٌخ  41174الحسٌنى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  41252ؽاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الستار خلٌفه عبد الرحمن ال -  33

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41215احمد فتحى دمحم دمحم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  41222فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج عطٌه عطٌه ، تاجر -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255224وفً تارٌخ  41234دمحم عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41252جر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم حسنٌن اسماعٌل ، تا -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41267احمد دمحم فرٌد عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41245بك لٌده برلم   محسنه الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  س -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41557وائل عادل عسٌرى ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255253وفً تارٌخ  41523،  سبك لٌده برلم   عالء عبد العزٌز عبد الفتاح معروؾ ، تاجر فرد  -  41

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  41524على ابراهٌم على ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  36244سبك لٌده برلم     احمد دمحم احمد سلٌمان فرؼل ، تاجر فرد ، -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41567مارى فوزى شلبى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41572   رضا دمحم الزؼبى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255252وفً تارٌخ  41542بماله كركور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211رٌخ وفً تا 41526ولٌد محمود عبد الرحمن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41127دمحم احمد دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25255216وفً تارٌخ  41142محروس بدوى حسٌن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41143دمحم عادل دمحم حسن ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع25255216وفً تارٌخ  41154دمحم احمد سند عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255214وفً تارٌخ  41142جزاره االسكافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41255عالء الحسٌنى سعد على الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41256ابرام اٌوب عبد هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  3136احمد على رجب الهٌتمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  41246احمد ابراهٌم دمحم عبد الهادى ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41263احمد دمحم محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41262ناجى وهٌب دمحم كحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41275 النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا حسن السٌد دمحم -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41242احمد ابراهٌم السٌد الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41553رلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو هالل الحسٌنى الش -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41525حماده السٌد عبد البارى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41526ر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم حسن على سالمه ، تاج -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  24515دمحم الحفنى دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  41563، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبداللطٌؾ احمد عبدالفتاح عبداللطٌؾ شلبى -  65

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41575جمال على ٌوسؾ ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  41546جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عطٌه سٌد احمد ابو حسٌن ، تا -  67

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  41155عمرو احمد على البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41123برلم    على رجب على العجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  41132دمحم على عبدالعاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41147برلم   عبد الفتاح على عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41162منصوره لكمالٌات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  41145 ٌحٌى ابو الفتوح دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  41253احمد طه مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212 وفً تارٌخ 41252فارس على على البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  41223عبد العزٌز جمعه عبد العزٌز طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  34426عبد الرحٌم النبوى عبد العزٌز على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41257دمحم على عمر دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41266اٌمن على حامد عطوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41246رضا عبد اللطٌؾ دمحم ابو حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  45224دمحم جمال فوزى جاد جوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41535دمحم عبد المادر مرسى عكاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  41532براهٌم ٌونس عبد الرحمن نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  41543ابراهٌم دمحم عبد العاطى الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  41544عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41574دعاء دمحم دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  41544تب شعراوى لتوزٌع المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مك -  47

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41125همت محمود الدسولى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41122فى دمحم مهدى  كرم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصط -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41154عناٌات عادل كمال محمود فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41167حمد سعد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام ا -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  4674محمود احمد السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41212لجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زكرٌا دمحم زكرٌا ا -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41214دمحم على السعٌد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255223وفً تارٌخ  41226لٌده برلم    مكتبه الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  32411نجوى ابراهٌم طه ابراهٌم الدرعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41254ٌده برلم   رضا عبد السالم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  33244دمحم فرج سالم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41264دمحم حسن دمحم البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41554احمد السٌد دمحم المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252تارٌخ وفً  45375دمحم على عبد العاطى على حمص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  41512مصنع دمحم عبد هللا عمران للمالبس الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41565  جهاد رافت فتحى دمحم البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  41562كمال حسن فراج فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252ارٌخ وفً ت 41562اٌمان صدٌك ابراهٌم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  41524دمحم ناصؾ لتورٌدات صٌانه المعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211ارٌخ وفً ت 25655دمحم فتحى حامد العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  41152دمحم مصطفى السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213تارٌخ  وفً 41135عبدالهادى عاطؾ عبدالهادى دمحم الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41156امل دمحم شٌبه الحمد العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  41161عادل جمال سعٌد بلٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41146عالء عبد الؽنى توفٌك ابو ضٌاء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  41123مصطفى مصطفى عبد الؽفار مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41125محمود ابراهٌم ابو رٌه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25255223وفً تارٌخ  41224ؼاده السٌد عبد المنعم دمحم البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  652احمد مصطفى طه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41242 عبد الحلٌم عبد السالم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41273الهام المرسى عطٌه جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255227وفً تارٌخ  41225احمد جمال عبدالفتاح دمحم ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  25442ابو العال السباعى حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41556هشام دمحم الدسولى ابو هندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  41537احمد السٌد كامل المحرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  41555ماجد سعٌد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  41542عبد الرحمن كمال كامل عبد الرحمن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 صالشركة , وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41566دمحم ٌوسؾ لطب المطوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41527احمد زكرٌا احمد الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  41112رافت مسعد دمحم عبد الحمٌد طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41113ربٌع السٌد عبد الحلٌم الجرشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41135هدٌر عاطؾ مصطفى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255217وفً تارٌخ  41152مكتب المنٌر للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255217وفً تارٌخ  41172المادر فتحى احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عبد  -  131

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255217وفً تارٌخ  41175مروه طلعت عبد الحمٌد جبر ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41176شاهٌن متولى متولى دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41144روحٌه صبحى صبحى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25255223وفً تارٌخ  41225لمحسن عبد الحكٌم مصطفى ابو ؼربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد ا -  135

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41232عبد السالم اسامه الملٌبى ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  41233مجدى احمد السٌد الدمحمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  41245اسراء دمحم عبد الحمٌد احمد المصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41277والء دمحم عبد هللا شروٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  41534دمحم اسامه ابو الفتوح عبد السالم رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  41532صٌدلٌه د/ الشٌماء دمحم عبد الستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 صؾ التأشٌر: خاص, و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41564الشامى لخدمات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41541عمر ٌوسؾ عٌسى لنٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41545خضره عبد الحى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255212وفً تارٌخ  41114عبد العزٌز ابراهٌم حسن ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 ص, وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41124صابر ابراهٌم صابر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41122حكمت لبٌب رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41165اه عبد الرازق عرفه الحٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نج -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41173فؤاد مصطفى فتحى مصطفى ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41174رلاوى لتجاره اكسسوار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الش -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41257ماجده احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41214دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد  -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  41212مصطفى سامى السٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41244سٌد ابو شبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ال -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  41265عبد المنعم مسعود عبد المنعم زهموم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41261السعٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مسعد -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  41524احمد اسماعٌل عبد الرسول مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  41535ل السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال مصطفى كما -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255255وفً تارٌخ  41541اشرؾ منصور حامد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41575لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهٌله السٌد ٌوسؾ س -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  41577دمحم جمال الشاذلى سٌد احمد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41544ا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب مصطفى زكرٌ -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41114احمد السعٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على االلفى على موسى -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  41132اندرو جورج فاٌز معوض عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41164ب ابو علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الوهاب رجب عبد الوها -  166

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  31156محمود مسعد لدرى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41177اٌهاب احمد حسٌن جعٌصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25255212وفً تارٌخ  25347ولٌد حسب عبد الجواد حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41131صابر محمود خضر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  41222عٌسى للمستلزمات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  41252ٌك عثمان رافت دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد توف -  172

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255226وفً تارٌخ  41254اٌمان ناصؾ عبد الجواد عبد الرازق الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 اصنوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  41264والء عبد النبى مبرون شرباش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41555رامى دمحم منٌر عبد المجٌد نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41511وفاء مصطفى السٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41514مزرعه حافظ سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41525على على حبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتصار  -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  41551صفاء عبد العزٌز دمحم الشٌخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255256وفً تارٌخ  45462لسٌد السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعاد عبدالوهاب ا -  145

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  41561وفاء زكرٌا حسن هجرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  41525صفتى السطٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد الفتاح على ال -  142

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41151مصطفى السٌد مصطفى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255211وفً تارٌخ  41157وتعبئه البذور الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محطه الداهس لؽربله  -  144

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41141دمحم عبد العزٌز دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41144اسماعٌل دمحم ابراهٌم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  41155احمد رمضان عبد العزٌز رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  41147عادل عٌاد سالم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41251احمد دمحم عبد الممصود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  41231صالح الدٌن محمود احمد باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  125

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41237صٌدلٌه د/ احمد متولى مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  41243ائل بكر بسٌونى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   و -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41274رزق محمود رزق كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41244دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد العزٌز  -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255227وفً تارٌخ  41243دمحم عبد الرحمن ماهر ناجى عبد الرحمن فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  41555الحلٌم عاطؾ عبد الحلٌم دمحم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  126

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  41513ناهد فتحى عبد الحلٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41516دعاء صبحى على عٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255255وفً تارٌخ  41546طعم الشوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  122

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41556عبدالمنعم سند عبدالعزٌز دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41554براهٌم الشبكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام عبدالتواب ا -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41572اسامه صالح عبد الرؤؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  41542بو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلود احمد دمحم ا -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  41154وائل احمد احمد السكٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  2424الحمٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الناصر عبد الرؤوؾ عبد -  255

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  41134سماح ٌوسؾ رمضان بخٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  4362، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد عبد هللا حماد -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41151مصطفى على ذكى محمود الفرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41165، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود محمود مصطفى شعبان  -  252

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41142دمحم عبد العزٌز دمحم هنطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم عبد العاطى السٌد  -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255214وفً تارٌخ  41124حسن عبد الفضٌل حسن عبد الفضٌل فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  41224ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم رجب ابو زٌد -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  41241نور دمحم ابراهٌم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  23465فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه زكى السٌد شلبى ، تاجر  -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  41275امباركه ابراهٌم السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41247فرد ،  سبك لٌده برلم   ورده على عطٌه ابو العنٌن ، تاجر  -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255227وفً تارٌخ  41242دمحم رمضان عبد الؽنى حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  45227،  سبك لٌده برلم    سعٌد احمد ؼنٌم الشٌخه ، تاجر فرد -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255253وفً تارٌخ  41514دمحم جالل عبد المادر السٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41522رد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم دمحم الدالتونى ، تاجر ف -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  1374احمد عبد الرؤؾ عبد الجواد المحسناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41557تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على دمحم سالم الشرلاوى ، -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  41573لمٌاء جمال دمحم عبد الحمٌد علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255215وفً تارٌخ  41525زمات المزارع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب المعطر لتورٌدات مستل -  225

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41121دمحم عبد الحلٌم عبد هللا الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  41137عبدالممصود احمد عبدالممصود احمد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  41153عالء عادل ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25255217وفً تارٌخ  41164جمال رضوان عبد الحمٌد رضوان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255214وفً تارٌخ  41255ثالجه ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  41211عبد الحمٌد طارق عبد الحمٌد عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  41225امل ابراهٌم عزب ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع 25255224وفً تارٌخ  41245محمود احمد متولى عبد النعٌم بردٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  41253رضا عزت عاطؾ حسٌن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 أشٌر: خاص, وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41262دمحم انس السٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41245مزرعه نبٌل عمرو للمواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41552دمحم عبد العاطى احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41534دمحم مصطفى احمد حبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255254وفً تارٌخ  41536برون عطٌه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال م -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  41545عالء دمحم سعٌد الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  41542حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده دمحم عبد ربه -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41571عمرو محسن متولى الدندٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255215وفً تارٌخ  41522تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرسان سعٌد دمحم العجان ،  -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41124دمحم طارق دمحم على بنارج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41126د ،  سبك لٌده برلم   رٌهام دمحم عبدالؽنى هطل ، تاجر فر -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41131صابر محمود خضر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  41133،  سبك لٌده برلم    لٌلى محمود ابو الٌزٌد محمود عصٌد ، تاجر فرد -  247

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41155رجب عبد الؽنى ابراهٌم المبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41163د ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ خمٌس بسٌونى الشرلاوى ، تاجر فر -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41144صابر ٌحى عبد العزٌز شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41216لٌده برلم    دمحم بسٌونى حامد صالح ، تاجر فرد ،  سبك -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  45153عماد حامد عز الدٌن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  41221برلم    اشرؾ سمٌر فرج احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41247دمحم احمد عبد هللا الفرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41251هانى دمحم طه الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  41272مصطفى محمود السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  41554دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على على -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41552فوزٌه السٌد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255253وفً تارٌخ  41521لروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم بسٌونى دمحم ا -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255253وفً تارٌخ  41522جٌهان دمحم احمد مرسى الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  41544، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ابو العز احمد  -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41553احمد سٌد احمد دمحم الؽزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41564، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالخالك عبدالهادى شلبى -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255256وفً تارٌخ  41565عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41524لششتاوى ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نسٌم عنتر ا -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255211وفً تارٌخ  41522الخشن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  41111الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم على ابراهٌم عبد -  267

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  41144دمحم ابو العنٌن ابو النصر مصٌلحى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41145دٌاب السٌد البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رشا فوزى  -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  23734هند سعٌد انور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255214وفً تارٌخ  41125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عادل رمضان الباز -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41121ابراهٌم سعٌد السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  36271فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على محمود الخولى ، تاجر  -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41234هانم جمال دمحم حسن الضنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  41235سبك لٌده برلم    الكٌالنى لبٌع المجوهرات ، تاجر فرد ،  -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41244ناصر على حسن على مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255227وفً تارٌخ  41276بنه للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227وفً تارٌخ  41274السٌد ابراهٌم السٌد البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255227فً تارٌخ و 41241خالد محمود محمود الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25255253وفً تارٌخ  41517المفاص لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  45225ٌده برلم   دمحم عبد الوهاب عامر الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  41545امٌنه دمحم سٌد على الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  41554ٌده برلم   عطاهللا السٌد عبدالرحمن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  12342مٌنا ٌوسؾ نجٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41545احمد محمود حسن دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  41152حازم شبل فوزى شبل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  41115اسالم سعٌد رؼٌب دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  41145حنفى خالد خلٌفه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41142دمحم السٌد اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورهان  -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25255217وفً تارٌخ  41171جزاره السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255217وفً تارٌخ  41145نشات والستائر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصنع الزواوى للفر -  221

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  41254عبد الخالك احمد عبد الخالك حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41254ابو الخٌر بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام دمحم -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255223وفً تارٌخ  24515دمحم الحفنى دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  4724لسٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح الدٌن ا -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255226وفً تارٌخ  41256عمر الحسٌنى احمد دؼٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  41265س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نسٌم خمٌس المرسى خمٌ -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41244حسن الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  45226بك لٌده برلم   احمد عٌد رٌاض دمحم ، تاجر فرد ،  س -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  41515احمد الصاوى جابر محمود جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  41547ٌده برلم   ٌسرا دمحم العجمى العاصى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  32736احمد سعٌد منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255252وفً تارٌخ  32322دمحم فتوح حامد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  41523سها السٌد ابو الٌزٌد دمحم عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255211وفً تارٌخ  41154طارق نصر على هال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255212وفً تارٌخ  41116احمد صبحى دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255213وفً تارٌخ  41134هبه دمحم عٌسوى ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  41157دمحم رضا ابراهٌم على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41162هادى دمحم ابراهٌم النشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  41172شٌماء فتحى كمال احمد شمخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  41122احمد ابراهٌم حامد مرسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255214وفً تارٌخ  41126ورشه سروجى ابو المال للسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  41215عٌد ربٌع السٌد الجرشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  41217عبد المادر عادل عبد المادر احمد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 خاصالشركة , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  41235محمود ابراهٌم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41236دٌنا احمد عبد السالم دمحم شكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  41232حسام حمدى السٌد جبر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  41255عبد هللا عبد هللا عبد هللا ابو حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  12557دمحم عبد الفتاح على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255227وفً تارٌخ  41272مروه الشحات حسن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 صالتأشٌر: خا
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 الى: مؤسسه االستاذ للتصدٌر   2214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  12

 لمناره للمماوالت  الى: ا 16652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: الخواجه ترافل   26245تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: البركه لتصنٌع الفرنشات   23565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: دمحم احمد دمحم الننى   26575التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 25255213،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: مكتب الزٌن للرحالت   26575تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  24

 : لرصة لتجارة السٌارات والرحالت  الى 35254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: دمحم عبد الخالك عبد الفتاح رمضان   31125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  26

بوات الى: مصنع المصطفى لتصنٌع الع 34536تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  27

 البالستٌن  

الى: احلى فرحه لبٌع وتاجٌر فساتٌن  23734تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  24

 الزفاؾ والسوارٌه  

 الى: الرؤٌا للرحالت   25347تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255217،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: زٌن النساء لتجاره المالبس الجاهزه   45443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255217فى تارٌخ : ،    -  35

الى: المعرض الدائم  للتجاره واالستٌراد  22652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  31

 والتصدٌر  

الى: المؤسسه المتحده لتجاره منتجات  17412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  32

 الشركه الشرلٌه للدخان ) استٌرن كومبانى (  

الى: المؤسسه المتحده لتجاره وتعبئه المواد  41177تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  33

 ذائٌه  الؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

 الى: المركز الحدٌث لصٌانه السٌارات   41131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: الفارس لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه   5424تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: االدهم لتصدٌر الحاصالت الزراعٌه   14564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223: ،  فى تارٌخ   -  36

 الى: الٌــــــوجــــد   34645تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  37

الى: المركز الدولى لصٌانه االجهزه  33275الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 25255224،  فى تارٌخ :   -  34

 الكهربائٌة  

 الى: دٌفد مجدى نجٌب مٌخائٌل   33275تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  32

 ٌدج الند سكٌب  الى: ا 41564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: الحوت   25545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: االٌمان لصناعه الكرتون   25621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  42

الى: روٌال لتجاره وتوزٌع وتعبئه خامات  12266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  43

 واضافات االعالؾ  

 الى: معمار للمماوالت العامه   25444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: الرضا لتجارة اكسسوار السٌارات   23745تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255227ٌخ : ،  فى تار  -  45

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 133برلم       25255225تعٌن / دمحم سعد سعد دومه   ، تارٌخ :  -  1

 27223برلم       25255225اضى   ، تارٌخ : دمحم مرسى دمحم مرسى م -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    32266نادره متولى على مراد وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25255213، وفى تارٌخ    21411كه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : على عبد الستار دمحم وشرٌ   - 2

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25255212، وفى تارٌخ    24453خالد احمد حسن العطار وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 نهائٌا السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها

تم    25255225، وفى تارٌخ    32513اشرؾ صبحى لبٌب مٌخائٌل وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    26622عالء السٌد محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  اعتزاله التجاره نهائٌا

تم    25255226، وفى تارٌخ    24527اسامه السٌد احمد السٌد شرؾ الدٌن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌامحو/شطب 

تم محو/شطب السجل  فض    25255226، وفى تارٌخ    24527الٌـــــــوجــــــد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25255226، وفى تارٌخ    24527:  اسامه السٌد احمد السٌد شرؾ الدٌن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم   - 4

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    24527نهله عادل السٌد حجاج وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

تم    25255226، وفى تارٌخ    24527جاج وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : نهله عادل السٌد ح   - 15

 محو/شطب السجل  فض الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2555555.555مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2555555.555س مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  25255255وفً تارٌخ   ، 2762احمد حمدى حبش وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255256وفً تارٌخ   ، 35354ا برلم ،طه على عبد الؽنً عٌسً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  7

 جنٌه   355555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255252وفً تارٌخ   ، 5432شركة فوزي دمحمي السٌد شحاته وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   4555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,  25255252وفً تارٌخ   ، 5432دمحم فاروق دمحم شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   4555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ   ، 5432لسٌد شحاته وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة فوزي دمحمي ا -  15

 جنٌه   4555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255252وفً تارٌخ   ، 5432دمحم فاروق دمحم شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   4555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2225شركه صحر رجب سعٌد عبدالمطلب عمارة وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   155555.555مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 25255213،

وفً تارٌخ    34124اٌمن ابراهٌم عبد العاطى حمد وشرٌكه احمد محمود ابراهٌم البرى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 34124عبد العاطً حمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اٌمن ابراهٌم  -  14

 جنٌه   255555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  17554جم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    نبٌه ٌسرى نبٌه ن -  1

مركز السنطه  الطرٌك السرٌع  مصر اسكندرٌه  بملن// ٌسرى نبٌه عبد  --وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / مٌت ؼزال 

 --الرحمن نجم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255253وفً تارٌخ  17554نبٌه ٌسرى نجم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

مركز السنطه  الطرٌك السرٌع  مصر اسكندرٌه  بملن// ٌسرى نبٌه عبد الرحمن  --الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / مٌت ؼزال 

 --نجم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  2762كه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد حمدى حبش وشرٌ -  3

مركز المحله الكبرى بملن// مهند صالح  --بطٌنه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحدادٌن 

 --ت االعالؾ ونشاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافا --مصطفى العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

مركز المحله الكبرى بملن// مهند صالح  --بطٌنه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحدادٌن 

 --شاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ ون --مصطفى العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بملن// مهند صالح مركز المحله الكبرى  --بطٌنه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحدادٌن 

 --ونشاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ  --مصطفى العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

مركز المحله الكبرى بملن// مهند صالح  --بطٌنه  -ادٌن الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحد

 --ونشاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ  --مصطفى العجمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

مركز المحله الكبرى بملن// مهند صالح  --بطٌنه  -ط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحدادٌن الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشا

 --ونشاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ  --مصطفى العجمى 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

مركز المحله الكبرى بملن// مهند صالح  --بطٌنه  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للنشاط بناحٌه طرٌك بشبٌش بجوار عدٌه الحدادٌن 

 --ونشاطه / مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ  --مصطفى العجمى 

تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ  5432برلم    شركة فوزي دمحمي السٌد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  2

شارع حسن رضوان الدور الخامس بملن// ممدوحه دمحم ابراهٌم سالم ابو  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

 طنطا --برده 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  5432دمحم فاروق دمحم شحاته وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

--شارع حسن رضوان الدور الخامس بملن// ممدوحه دمحم ابراهٌم سالم ابو برده  44وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

 طنطا 

 تم تعدٌل 25255252وفً تارٌخ  5432شركة فوزي دمحمي السٌد شحاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

شارع حسن رضوان الدور الخامس بملن// ممدوحه دمحم ابراهٌم سالم ابو  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان بجعله / 

 طنطا --برده 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  5432دمحم فاروق دمحم شحاته وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

--شارع حسن رضوان الدور الخامس بملن// ممدوحه دمحم ابراهٌم سالم ابو برده  44:   ، تعدٌل العنوان بجعله / وصؾ الـتأشٌر

 طنطا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    
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رض سٌنما الى النشاط االصلى شاشات ع 3دمحم عبده السٌد معبد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى ؼرض الشركه عدد  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255255وفً تارٌخ  35615وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دى الؽٌر احمد حمدى حبش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها ل -  2

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762وتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد حمدى حبش وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر  -  3

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762تصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   و

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد حمدى حبش وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر  -  4

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762وتعبئه اضافات االعالؾ والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وخلط 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

احمد حمدى حبش وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر  -  5

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762ت االعالؾ والؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وخلط وتعبئه اضافا

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

احمد حمدى حبش وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر  -  6

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762لؽاء مادون ذلن ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ وا

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

احمد حمدى حبش وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه بجعله / تجاره االدوٌه البٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر  -  7

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  2762لن ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وخلط وتعبئه اضافات االعالؾ والؽاء مادون ذ

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25255255وفً تارٌخ  2762احمد حمدى حبش وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 االسم والسمة     
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: احمد حمدى حبش  2762توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه

الى: احمد حمدى حبش  2762 شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  25255255،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: احمد حمدى حبش  2762شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكه

بد الى: اٌمن ابراهٌم ع 34124شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  4

 العاطى حمد وشرٌكه احمد محمود ابراهٌم البرى

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد حمدى السعٌد حبش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  1

م جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح وتمثٌل الشركه امام الؽٌر واما

الحسابات والسحب واالٌداع منها وفٌها وكذلن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن 

 2762برلم       25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حمدى السعٌد حبش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد  -  2

وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح 

لن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن الحسابات والسحب واالٌداع منها وفٌها وكذ

 2762برلم       25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حمدى السعٌد حبش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  3

ؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح وتمثٌل الشركه امام ال

الحسابات والسحب واالٌداع منها وفٌها وكذلن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن 

 2762برلم       25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حمدى السعٌد حبش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  4

وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح 

فٌها وكذلن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن الحسابات والسحب واالٌداع منها و

 2762برلم       25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حمدى السعٌد حبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  5

ه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح وتمثٌل الشرك

الحسابات والسحب واالٌداع منها وفٌها وكذلن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن 

 2762  برلم     25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حمدى السعٌد حبش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعله / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  6

وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن وما ٌخص جمٌع التعامالت مع البنون ومنها فتح 
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داع منها وفٌها وكذلن ما ٌخص اصول الشركه من شراء وبٌع ورهن والتراض من حك اى من الشرٌكٌن الحسابات والسحب واالٌ

 2762برلم       25255255مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ه دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن وحده ل -  7

حك اداره الشركه وتصرٌؾ شئونها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الرسمٌه والخاصه وكل ما ٌتعلك بحسن اداره 

الشركه وتمثٌلها امام الؽٌر بما فٌها ادارات المرور وله حك التولٌع على جمٌع العمود والتولٌع على عمود البٌع والشراء الخاص 

رات واراضى وسٌارات وجمٌع ممتلكات الشركه وكذلن له حك التولٌع لدى البنون فى فتح الحسابات بنشاط الشركه من اصول وعما

 5432برلم       25255252والسحب واالٌداع والتولٌع على الكمبٌاالت الخاصه باعمال ، تارٌخ : 

تولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن وحده له دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وال -  4

حك اداره الشركه وتصرٌؾ شئونها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الرسمٌه والخاصه وكل ما ٌتعلك بحسن اداره 

راء الخاص الشركه وتمثٌلها امام الؽٌر بما فٌها ادارات المرور وله حك التولٌع على جمٌع العمود والتولٌع على عمود البٌع والش

بنشاط الشركه من اصول وعمارات واراضى وسٌارات وجمٌع ممتلكات الشركه وكذلن له حك التولٌع لدى البنون فى فتح الحسابات 

 5432برلم       25255252والسحب واالٌداع والتولٌع على الكمبٌاالت الخاصه باعمال ، تارٌخ : 

وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن وحده له دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2

حك اداره الشركه وتصرٌؾ شئونها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الرسمٌه والخاصه وكل ما ٌتعلك بحسن اداره 

العمود والتولٌع على عمود البٌع والشراء الخاص الشركه وتمثٌلها امام الؽٌر بما فٌها ادارات المرور وله حك التولٌع على جمٌع 

بنشاط الشركه من اصول وعمارات واراضى وسٌارات وجمٌع ممتلكات الشركه وكذلن له حك التولٌع لدى البنون فى فتح الحسابات 

 5432برلم       25255252والسحب واالٌداع والتولٌع على الكمبٌاالت الخاصه باعمال ، تارٌخ : 

فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع بجعلها للشرٌن المتضامن وحده له دمحم  -  15

حك اداره الشركه وتصرٌؾ شئونها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الرسمٌه والخاصه وكل ما ٌتعلك بحسن اداره 

ارات المرور وله حك التولٌع على جمٌع العمود والتولٌع على عمود البٌع والشراء الخاص الشركه وتمثٌلها امام الؽٌر بما فٌها اد

بنشاط الشركه من اصول وعمارات واراضى وسٌارات وجمٌع ممتلكات الشركه وكذلن له حك التولٌع لدى البنون فى فتح الحسابات 

 5432برلم       25255252 والسحب واالٌداع والتولٌع على الكمبٌاالت الخاصه باعمال ، تارٌخ :

دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركه وتحصٌلها وله الحك فى بٌع كافه اصول الشركه  -  11

 ومموماتها المادٌه والمعنوٌه والتولٌع على العمود البٌع الخاصه بها وله الحك فى االلتراض من البنون واالستدانه وكافه التصرفات

    25255252المانونٌه االخرى وله ان ٌوكل عنه الؽٌر فى كل اوبعض مما ذكر بموجب توكٌل رسمى عام او خاص ، تارٌخ : 

 5432برلم   

دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركه وتحصٌلها وله الحك فى بٌع كافه اصول الشركه  -  12

وٌه والتولٌع على العمود البٌع الخاصه بها وله الحك فى االلتراض من البنون واالستدانه وكافه التصرفات ومموماتها المادٌه والمعن

    25255252المانونٌه االخرى وله ان ٌوكل عنه الؽٌر فى كل اوبعض مما ذكر بموجب توكٌل رسمى عام او خاص ، تارٌخ : 

 5432برلم   

ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركه وتحصٌلها وله الحك فى بٌع كافه اصول الشركه دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بس -  13

ومموماتها المادٌه والمعنوٌه والتولٌع على العمود البٌع الخاصه بها وله الحك فى االلتراض من البنون واالستدانه وكافه التصرفات 

    25255252وجب توكٌل رسمى عام او خاص ، تارٌخ : المانونٌه االخرى وله ان ٌوكل عنه الؽٌر فى كل اوبعض مما ذكر بم

 5432برلم   

دمحم فاروق دمحم شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركه وتحصٌلها وله الحك فى بٌع كافه اصول الشركه  -  14

من البنون واالستدانه وكافه التصرفات ومموماتها المادٌه والمعنوٌه والتولٌع على العمود البٌع الخاصه بها وله الحك فى االلتراض 

    25255252المانونٌه االخرى وله ان ٌوكل عنه الؽٌر فى كل اوبعض مما ذكر بموجب توكٌل رسمى عام او خاص ، تارٌخ : 

 5432برلم   

احمد دمحم امٌن دمحم بر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره التولٌع بجعلها للشركاء / احمد دمحم امٌن دمحم  -  15

بر /حامد السٌد شبل سرور مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكافه الجهات التى تتعامل 

ما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون من السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات معها الشركه وله
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

وفتح وؼلك الحسابات وكافه صور التعامل مع البنون وكذلن فى التولٌع على عمود البٌع والشراء والتنازل عن اصول الشركه 

 2526برلم       25255252تارٌخ :  وممتلكاتها وبٌع المستحضرات المسجله باسم ،

احمد دمحم امٌن دمحم بر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركه من وزراه الصحه او التنازل عنها والتولٌع على  -  16

مالت العمود الخاصه بذلن امام جمٌع الجهات ولهما الحك فى لبض ودفع المبالػ وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعا

 2526برلم       25255252الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الؽٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

رجب دمحم بدوى سٌد احمد الحناش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صالحٌات ومسئولٌات الشرٌن المتضامن  -  17

لشٌكات وصرفها واٌداعها والتولٌع على عمود االئتمان وحك االلتراض بجعلها حك التعامل مع كافه البنون بانواعها والتولٌع على ا

 21425برلم       25255215والسداد وحك الرهن وعمل الرهن والتوكٌل لنفسه وللؽٌر والشراء باسم الشركه والبٌع ، تارٌخ : 

ات ومسئولٌات الشرٌن المتضامن رجب دمحم بدوى سٌد احمد الحناش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صالحٌ -  14

بجعلها حك التعامل مع كافه البنون بانواعها والتولٌع على الشٌكات وصرفها واٌداعها والتولٌع على عمود االئتمان وحك االلتراض 

 21425برلم       25255215والسداد وحك الرهن وعمل الرهن والتوكٌل لنفسه وللؽٌر والشراء باسم الشركه والبٌع ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25632برلم       25255252، تارٌخ :  711  2524/4/7ى حتى هاله كمال ابراهٌم الٌمانى الملعى  سار -  1

 22654برلم       25255252، تارٌخ :  623  2524/11/6سعد ابراهٌم عبدالعاطى خضر  سارى حتى  -  2

 2572برلم       25255252، تارٌخ :  716  2522/11/12حنان البٌومى كامل سالم  سارى حتى  -  3

 2675برلم       25255252، تارٌخ :  723  2523/1/31افى محسن  ساري حتً اٌمن احمد عبد الش -  4

 14137برلم       25255252، تارٌخ :  754  2522/5/21دمحم عبدالتواب عبدالتواب عبدالبالى  ساري حتً  -  5

 17643برلم       25255252، تارٌخ :  752  2523/5/2احمد حشمت دمحم حسانٌن اسماعٌل  سارى حتى  -  6

 14425برلم       25255252، تارٌخ :  755  2523/4/13مؤمن مسعد عبد الحمٌد ابراهٌم جوده  سارى حتى  -  7

 14514برلم       25255252، تارٌخ :  757  2523/6/13حسن صبحى حسن متولى  سارى حتى  -  4
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع هذا الملف أو أي جشس التال يجو

 11622برلم       25255252، تارٌخ :  725  2521/7/14الفمى للحلوٌات  ساري حتً  -  2

 23271برلم       25255252، تارٌخ :  721  2524/12/22مصطفى فتحى مرسى حوٌت  ساري حتً  -  15

 6537برلم       25255252، تارٌخ :  715  2524/6/15جمال احمد طاهر ابراهٌم جمال  سارى حتى  -  11

 6246برلم       25255253:  ، تارٌخ 756  2524/15/25دمحم سلٌمان دمحم عثمان  ساري حتً  -  12

 2223برلم       25255253، تارٌخ :  2274  2525/4/25نجالء محمود عبدالرزاق ابوحوٌله  ساري حتً  -  13

 14225برلم       25255253، تارٌخ :  765  2514/7/2باسم دمحم السٌد النفٌلى  سارى حتى  -  14

 12211برلم       25255253، تارٌخ :  732  2521/12/22احمد السٌد السعٌد زاٌد  ساري حتً  -  15

 2747برلم       25255253، تارٌخ :  754  2523/2/12مدحت دمحم احمد عطٌه  سارى حتى  -  16

 6124  برلم     25255253، تارٌخ :  752  2524/6/23خالد الشحات دمحم شاهٌن  ساري حتً  -  17

 23574برلم       25255253، تارٌخ :  752  2525/1/26عبد المجٌد محمود عبد المجٌد حسن الخباطى  سارى حتى  -  14

 23452برلم       25255253، تارٌخ :  745  2525/2/15جهاد عبد السالم بسٌونى عمرو  ساري حتً  -  12

 15234برلم       25255253، تارٌخ :  75  2522/12/16عبد العزٌز عبد العزٌز بكر مره  ساري حتً  -  25

 16655برلم       25255253، تارٌخ :  744  2523/2/13مصطفى محمود عبده العسال  ساري حتً  -  21

 16544برلم       25255254، تارٌخ :  744  2522/12/25محمود شعبان محمود المنشاوى  سارى حتى  -  22

 7252برلم       25255254، تارٌخ :  741  2522/12/7زواوى  ساري حتً خالد الجوهرى على ال -  23

 14314برلم       25255254، تارٌخ :  761  2523/7/14عصام حسٌن دمحم على  ساري حتً  -  24

 6742برلم       25255255، تارٌخ :  414  2512/15/4ٌاسر السٌد جمال ابراهٌم دوسو  سارى حتى  -  25

 6742برلم       25255255، تارٌخ :  415  2524/15/4لسٌد جمال ابراهٌم دوسو  سارى حتى ٌاسر ا -  26

 4465برلم       25255255، تارٌخ :  456  2523/15/13زٌنب السٌد السٌد النكالوي  سارى حتى  -  27

 3446  برلم     25255255، تارٌخ :  725  2523/5/21عبدربه دمحم عبدربه حسٌن  سارى حتى  -  24

 12225برلم       25255255، تارٌخ :  424  2514/11/14محمود مرسى دمحم مرسى البنا  سارى حتى  -  22

 1374برلم       25255255، تارٌخ :  452  2527/7/12صٌدلٌة الدكتور / احمد عبد الرؤؾ  ساري حتً  -  35

 23751برلم       25255256، تارٌخ :  422  2525/2/4انوار دمحم عبد الرحٌم ابراهٌم الزعبالوى  ساري حتً  -  31

 16111برلم       25255256، تارٌخ :  454  2523/51/51نهال دمحم احمد الجعفراوى  سارى حتى  -  32

 11641برلم       25255256، تارٌخ :  451  2521/57/12عزه جابر السٌد ابراهٌم الشرلاوى  سارى حتى  -  33

 2152برلم       25255256، تارٌخ :  442  2525/57/27عبدالعاطً ابراهٌم عٌد  سارى حتى شعبان محمود  -  34

 7613برلم       25255256، تارٌخ :  444  2525/51/12احمد دمحم عبدالخالك البرماوي  سارى حتى  -  35

 7627برلم       25255256، تارٌخ :  436  2525/52/1عصام الدٌن ابراهٌم دمحم لاسم  سارى حتى  -  36
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 25555برلم       25255256، تارٌخ :  456  2524/52/12هشام دمحم حسن على حسن  سارى حتى  -  37

 12242برلم       25255256، تارٌخ :  444  2524/52/52خالد مصطفى شفٌك مصطفى  سارى حتى  -  34

 25532برلم       25255256، تارٌخ :  435  2524/2/12جمال عبد الممصود ابراهٌم االخناوى  ساري حتً  -  32

 23433برلم       25255256، تارٌخ :  442  2525/51/12خواجه للمستلزمات الطبٌه  سارى حتى  -  45

 11344برلم       25255256، تارٌخ :  452  2521/56/14هٌثم السعٌد دمحم حجاج  سارى حتى  -  41

 16526برلم       25255252، تارٌخ :  215  2523/1/1رى حتى احمد عبد الخالك عبد الؽنى رجب  سا -  42

 23161برلم       25255252، تارٌخ :  446  2524/12/14دمحم نبٌل دمحم ابو العال خضر  سارى حتى  -  43

 15274برلم       25255252، تارٌخ :  213  2522/15/14اشرؾ ابراهٌم احمد حكٌم  سارى حتى  -  44

 14444برلم       25255252، تارٌخ :  465  2522/7/4ربٌع شفٌك ربٌع ابو ظالم  سارى حتى  -  45

 6756برلم       25255252، تارٌخ :  475  2524/2/35عمر دمحم عبدالمعطى دمحم عبده  سارى حتى  -  46

 6756برلم       25255252، تارٌخ :  472  2522/1/15عمر دمحم عبدالمعطى دمحم عبده  سارى حتى  -  47

 15235برلم       25255252، تارٌخ :  255  2522/12/13فاطمه احمد سعد خلؾ  سارى حتى  -  44

 16544برلم       25255252، تارٌخ :  445  2523/2/15علوان لتجاره االدوات الصحٌه  ساري حتً  -  42

 17445برلم       25255252، تارٌخ :  427  2523/4/22معرض ابو لٌله لتجاره السٌارات  سارى حتى  -  55

 25265برلم       25255252، تارٌخ :  215  2524/5/7عمرو دمحم عبد التواب المؽربى رمضان  سارى حتى  -  51

 3176برلم       25255252، تارٌخ :  424  2514/4/14احمد رشدي ابراهٌم الهواري  سارى حتى  -  52

 3176برلم       25255252، تارٌخ :  425  2523/4/14الهواري  سارى حتى احمد رشدي ابراهٌم  -  53

 15327برلم       25255252، تارٌخ :  476  2522/15/24شعبان زاٌد فهٌم سالمه  ساري حتً  -  54

 7473برلم       25255252، تارٌخ :  474  2525/2/22دمحم عبدالفتاح السٌد بر  سارى حتى  -  55

 16474برلم       25255252، تارٌخ :  212  2523/2/4عادل عبد اللطٌؾ الالشى  سارى حتى دمحم  -  56

 6552برلم       25255215، تارٌخ :  224  2524/6/15خٌرٌه عبدالعزٌز السٌد دمحم  سارى حتى  -  57

 2423برلم       25255215، تارٌخ :  232  2523/1/13احمد سعد دمحم زٌدان  سارى حتى  -  54

 23524برلم       25255215، تارٌخ :  235  2524/12/4هشام عزت عبد الفتاح داود  سارى حتى  -  52

 24252برلم       25255215، تارٌخ :  241  2525/3/11انور امٌن ابراهٌم الصلحاوى  سارى حتى  -  65

 12333برلم       25255215، تارٌخ :  222  2525/3/2عاطؾ محمود حسن عبد الرحٌم  سارى حتى  -  61

 25427برلم       25255215، تارٌخ :  225  2524/3/12عبد اللطٌؾ مصطفى دمحم على  سارى حتى  -  62

 3255برلم       25255215، تارٌخ :  231  2523/7/15اشرؾ ابراهٌم محمود حسانٌن  سارى حتى  -  63

 15122برلم       25255215، تارٌخ :  237  2522/15/3دمحم عباده ابراهٌم شتٌه  سارى حتى  -  64
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 22612برلم       25255211، تارٌخ :  273  2524/11/4الخطٌب لمطع ؼٌار السٌارات  سارى حتى  -  65

 23646برلم       25255211، تارٌخ :  253  2525/2/3ورده احمد برعى البرعى  سارى حتى  -  66

 24255برلم       25255211، تارٌخ :  275  2525/3/11رٌه  سارى حتى المشد لالستٌراد والتوكٌالت التجا -  67

 12732برلم       25255211، تارٌخ :  264  2524/1/12اسامه السعٌد عبد العلٌم العرابى  سارى حتى  -  64

 4235برلم       25255211، تارٌخ :  223  2523/12/35دمحم السٌد رٌاض عبدالتواب الدٌهً  سارى حتى  -  62

 16532برلم       25255211، تارٌخ :  227  2523/2/15هانى فوزى جبر حجاب  سارى حتى  -  75

 2424برلم       25255211، تارٌخ :  272  2513/2/24عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد  سارى حتى  -  71

 2424برلم       25255211، تارٌخ :  245  2523/2/24عبدالناصر عبدالرؤؾ عبدالحمٌد عٌد  سارى حتى  -  72

 24524برلم       25255211، تارٌخ :  244  2525/2/24والء على بسٌونى بلول  سارى  حتى  -  73

 12441برلم       25255211، تارٌخ :  261  2523/12/1عمرو عز العرب على عز العرب  سارى حتى  -  74

 25655برلم       25255211، تارٌخ :  262  2524/4/4دمحم فتحى حامد العفٌفى  سارى حتى  -  75

 21627برلم       25255211، تارٌخ :  271  2524/7/14دمحم السٌد السٌد الحلوانى  سارى حتى  -  76

 6477برلم       25255212، تارٌخ :  1554  2514/4/11امٌن عبدالرحٌم امٌن ؼٌط  سارى حتى  -  77

 6477برلم       25255212، تارٌخ :  1514  2524/4/11امٌن عبدالرحٌم امٌن ؼٌط  سارى حتى  -  74

 5272برلم       25255212، تارٌخ :  1533  2524/6/2مرسى عبدالوهاب دمحم شنٌشن  ساري حتً  -  72

 15565برلم       25255212، تارٌخ :  1514  2516/3/3سارى حتى عماد الدٌن محمود هاشم علً دمحم   -  45

 11417برلم       25255212، تارٌخ :  1552  2521/4/14عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز وهبه  سارى حتى  -  41
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برلم       25255212، تارٌخ :  1517  2525/2/15مكتب عجٌبه لالستٌراد والتصدٌر وخدمات النمل  سارى حتى  -  44
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