
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 أكتوبرشهر الغرفة التجارية بطنطا جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     
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 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2
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 القانوني الكيان  .     
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 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لالسج تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مقاوالت مكتب عن 42453 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد حامد فرج اسماعيل -  1

 -- العبد ابراهيم حامد فرج// بملك -- بغداد قصر:  بجهة ، عامه

 مكتب عن 42366 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمود محمد السيد احمد -  2

 -- سليمان محمد السيد رامي// بملك رشدى شارع من المنصورى شارع:  بجهة ، مقاوالت

 تجاره عن 42404 برقم 20201011 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار على على على محمد -  3

 - هيكل ابراهيم ابراهيم// بملك - ملس شبرا:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 42381 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ الهادى عبد محمد اسامه محمد -  4

 -- حله محمد على نصر// بملك - ابيار - النقطه شارع 2:  بجهة ، عامة مقاوالت

 تجارة عن 42442 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم عطا محمد عبدالرحيم احمد -  5

 غانم عطا محمد عبدالرحيم//  بملك-- زفتى مركز - الحارون ميت كفر:  بجهة ، كاوتش

 تجارة عن 42476 برقم 20201019 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب ابراهيم سعيد صحر -  6

 الفار محمد حلمى خميس//  بملك-- الزيات كفر م - الدلجمون:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما ومالبس مفروشات

 عن 42521 برقم 20201022 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العماوي عبدالعزيز السعيد عالء -  7

 --- كريتع وهبه علي ابراهيم/ بملك_  زفتي_ نواي كفر:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية مزرعه

 تجاره عن 42340 برقم 20201001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اماره جالل مصطفى الفتاح عبد -  8

 -- هيكل ابراهيم ابراهيم// كبمل - ملس شبرا:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تفصيل عن 42348 برقم 20201001 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان زكى هللا عبد خديجه -  9

 -- عثمان هللا عبد رضا// بملك بورسعيد شارع 77:  بجهة ، العسكرية والشارات المالبس عدا فيما والقمصان المالبس

 مصنع عن 38509 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان احمد المهدى ياسر -  10

 -- الزغل محمد حسن عمر/ بملك- االعصر نعمان شارع:  بجهة ، بالستيك شنط

 مصنع عن 38509 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان احمد المهدى ياسر -  11

 السيد ابراهيم محمد/ بملك ى الكبر المحله مركز -- بطينه - نخله راغب عزبه/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، بالستيك شنط

 -- العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس مصنع/  ونشاطه -- الجندى

 تجاره عن 42435 برقم 20201013 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه بيومى فوزى ابراهيم -  12

 زفتى -- ابراهيم حسين حسين مصطفى// بملك الجيش شارع من الصواف شارع:  بجهة ، محمول وخدمات اكسسوار

 تجاره عن 7029 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام بكرى محمود بكرى -  13

 - همام بكرى محمود// بملك - بالزا همام برج يوليو 23 شارع:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه وادوات مستلزمات

 تجاره عن 7029 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام بكرى محمود بكرى -  14

 المحله -- الرى ديوان خلف سعيد الدكتور شارع 14 بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه وادوات مستلزمات

 --ومشتمالته الكمبيوتر عدا فيما وتصدير استيراد/  ونشاطه/  عبدالرحمن همام بكرى/  ملك -- الكبرى

 عن 42560 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف ابراهيم ابراهيم فتحيه -  15

 مصطفى عبدالقوى انشارح//  بملك-- الزيات كفر م - النصاريه كفر:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتبريد وحفظ وتعبئه فرز هثالج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، صيدليه عن 42390 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عميره ابو شيماء/ د صيدليه -  16

 -- الكريم عبد سمير ومحمد عميره ابو ابراهيم محمد محمد شيماء// بملك المماليك شارع من جعيصه ابراهيم شارع 7:  بجهة

 عن 42562 برقم 20201028 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبيط ابو اليزيد ابو عبدالفتاح هيثم -  17

  اول- مول توت شاترع16:  بجهة ، الطبيه واالعشاب العطريه والنباتات التجميل مستحضرات وتوزيع وتجارة والتصدير االستيراد

 كشك احمد نجاح وحيد//  بملك-- طنطا - الجالء شارع

 تجاره عن 42356 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل االاله عبد حمدى وائل -  18

 -- شنب محمد الفتاح عبد// بملك -- ملس شبرا:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 42478 برقم 20201019 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى حتوش رجب عبدالرحمن مصطفى -  19

 عبدالرحمن ابراهيم//  بملك-- الزيات كفر م- دلبشان:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة عن

 الفقى حتوش رجب

 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادومه حسن رمضان الدسوقى ابراهيم رمضان -  20

 -- صادومه رمضان الدسوقى ابراهيم محمد// بملك النادى من حنيفه ابو االمام شارع 5:  بجهة ، كهرباء لحام ورشه عن 42370

 محمول خدمات عن 42426 برقم 20201013 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحمول لخدمات العبد -  21

 -- المنعم عبد رفعت سامى// بملك - دلبشان:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر خدمات عدا فيما

 عن 42468 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمود المنعم عبد محمد عمرو -  22

 -- ندا ابو هالل غانم// بملك - االمبابى شارع68:  بجهة ، الديكور واعمال اخشاب تقفيل وتشغيل تصنيع

 نزرعه عن 42500 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طايل قطب ابراهيم قطب -  23

 طايل قطب ابراهيم يدسع//  بملك -- الزيات كفر مركز - الحصه اكوه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 42350 برقم 20201001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسحق عزيز عوض مجدى بيتر -  24

 الفاتح شارع 5 رقم محل الفاتح برج 19:  بجهة ، االنترنت وخدمات الالسلكيه الكاميرات عدا فيما مراقبه كاميرات وصيانه تركيب

 -- اسحق عزيز عوض مجدى// بملك

 تجاره عن 42520 برقم 20201022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد الحميد عبد مجاهد ايمن -  25

 -- قدوح محمد محمد// بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 42530 برقم 20201026 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف السيد احمد صبحى هاشم -  26

 -- شريف احمد صبحى احمد// بملك - القبليه العتوه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 مكتب عن 42567 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد سعيد مصطفى سامح -  27

 سعيد محمد سعيد مصطفى//  بملك -- زفتى مركز - سنباط كفر:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه رحالت

 برقم 20201007 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشرتى عبدالحميد عبدالمطلب يحى عبدالمطلب -  28

 النجار ابراهيم زين كمال احمد// بملك -- الزيات كفر م - مشله:  بجهة ، ستائر تصنيع عن 42392

 بار:  بجهة ، بط تفريخ معمل عن 6761 برقم 20201018 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للبط وافى -  29

 -- وافى احمد سيد السيد جالل محمد// بملك - الحمام

 مالبس تجاره عن 42357 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الننى احمد محمد حسام -  30

 -- هللا سعد سعد احمد محمد// بملك الخان شارع مول تاون برج:  بجهة ، اطفال

 عن 42461 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القمارى مسعود جمعه مسعود ايهاب -  31

 -- القمارى مسعود جمعه محمد// بملك - السرجه شارع - ابيار:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتصدير استيراد

 له:  بجهة ، بط تفريخ معمل عن 6761 برقم 20201018 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للبط وافى -  32

 -- وتصدير رادواستي دواجن مزرعه/  ونشاطه - الطالب/  ملك -- بسيون مركز -- الحمام بار/  بناحيه رئيسى محل
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 تجارة عن 42552 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التلينى محمد السيد جمال اسراء -  33

 عمر عبدالرحيم عبدالخالق محمد//  بملك-- زفتى - بورسعيد شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

:  بجهة ، مقاوالت عن 42494 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت سعودى -  34

 -- سعودى محمد طه الدسوقى ابراهيم// بملك - العجيزى فرحات احمد شارع 5

 برقم 20201004 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشوح الطنطاوى العزيز عبد الطنطاوى هناء -  35

 -- شلبايه موسى محمد عطيه// بملك - السمالويه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه عن 42353

 منشار عن 42374 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب حنا عطيه شكرى بوال -  36

 -- الجندى فهمى محمد محمد// بملك - الجنيدى كفر:  بجهة ، اخشاب وتصنيع خشب

 مزرعه عن 19245 برقم 20201007 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد راضى نجيب -  37

 -- الديب محمد راضى يوسف// بملك - ابيج:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مزرعه عن 19245 برقم 20201007 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد راضى نجيب -  38

/  ونشاطه - الديب محمد راضى يوسف/ بملك الزيات كفر مركز - ابيج/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 -- نقل مكتب

 تجاره عن 42399 برقم 20201007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر مصطفى محمد عطفيه -  39

 -- المراكبى احمد محمد كامل عمرو// بملك سنبو كفر:  بجهة ، االدويه عدا فيما والبيطريه الطبيه المستلزمات وتوريدات

 عن 42506 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاريد محمد مصطفى نجاح محمد -  40

 -مطاريد حمدم مصطفى نجاح// بملك - بنوفر:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

:  بجهة ، بقاله عن 42531 برقم 20201026 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى طه ابراهيم طه -  41

 - االبيارى رمضان القادر عبد عادل/ بملك - الغر ابو

 عن 42389 برقم 20201006 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيوى ابراهيم سالم ابراهيم سمر -  42

 -- عفر سالم احمد محمود محمد مصطفى// بملك - شرشابه:  بجهة ، ماركت سوبر

 12712 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى الجليل عبد الجليل عبد هللا عبد -  43

 عبد محمد محمد// بملك سماحه/  السالم مسجد شارع 4:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس مصنع عن

 - رمضان محمد المعطى

 12712 برقم 20201006 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى الجليل عبد الجليل عبد هللا عبد -  44

// بملك سمنود مركز -- الناصريه/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس مصنع عن

 -- وساخنه بارده مشروبات تقديم/  ونشاطه -- الشهاوى الجليل عبد الجليل عبد

 برقم 20201005 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد احمد الحميد عبد احمد الهدى نور -  45

 ابو القادر عبد محمود// بملك الدين شرف ابو بجوار:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر عدا فيما كهربائية اجهزه تجاره عن 42368

 - العنين

 تجاره عن 42487 برقم 20201020 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع الحسن ابو نجيب تيمور -  46

 -- النادى هللا عبد مسعد وهيبه// بملك الرخا ميت:  بجهة ، موبايالت

 عن 42488 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهدان محمد القادر عبد على القادر عبد -  47

 -- الشوربجى حسن محمد حسن// بملك -- الرخا ميت:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره

 مكتب عن 42493 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخاللى احمد رضا عمرو -  48

 -- شندى على انتصار// بملك - اسديمه:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه رحالت
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 عن 42360 برقم 20201004 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره ابو الرحمن عبد محمد مصطفى -  49

 -- زهره ابو الرحمن عبد محمد مصطفى// بملك - التربيعه حوض الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، راعيهز حاصالت تصدير

 مقاوالت عن 42361 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده احمد سيد القطب امير -  50

 --خليل عيد محمد رجب على// بملك ريس شبرا:  بجهة ، عامه

 تصنيع عن 42459 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنطى شعبان سليمان محمد -  51

 -- موسى ايوب احمد سامى// بملك -- القصار كفر:  بجهة ، تجميل ومستحضرات منظفات وتوزيع

 42391 برقم 20201006 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد العزيز عبد المجد ابو ابراهيم -  52

 التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن دعايه عن

 -- الغنيمى منصور سعيد محمد/ بملك االزهريه المنطقه - الشيخ مصطفى شارع 43:  بجهة ، لذلك الالزمه

 ، بقاله عن 42546 برقم 20201027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شديد محمود بهى الدين صالح -  53

 بدره محمد عبدالقادر فردوس//  بملك-- زفتى مركز- اسماعيل كفر:  بجهة

 تجارة عن 42556 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف جالل احمد محمد -  54

 يوسف جالل احمد//  بملك-- زفتى مركز - شاهين كفر:  بجهة ، منظفات

 سوبر عن 42431 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى محمد ربيع ابراهيم -  55

 ناجى محمود احمد خالد//  بملك-- طنطا - الحلو مع رضوان حسن شارع18:  بجهة ، ماركت

 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان الرؤف عبد محمد العزيز عبد محمود -  56

 الرؤف عبد محمد العزيز عبد// بملك -- ابيج:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل ثقيل  نقل مقاوالت مكتب عن 40851

 -- رضوان

 مكتب عن 42358 برقم 20201004 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل محمد ابراهيم محمد -  57

 بجهة ، جمله االعالف وتجاره والقوانين اللوائح حدود فى والتصدير --19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره ماعدا االستيراد

 -- البراجه رجب سعديه// بملك ابيار منيه: 

 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان الرؤف عبد محمد العزيز عبد محمود -  58

 الزيات كفر مركز -- ابيج/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل ثقيل  نقل مقاوالت مكتب عن 40851

 --محمول خدمات/  ونشاطه -- عمر على محمد// بملك

 بجهة ، بقاله عن 42455 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور طه فتيانى عطيات -  59

 عبدالفتاح احمد ايمان//  بملك- طنطا - االبشيهى درب ش: 

 تجاره عن 25646 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبيض محمد احمد السيد -  60

 االبيض محمد احمد// بملك -- سليم فيشا:  بجهة ، الخردوات

 تجاره عن 42384 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا الحميد عبد ماهر شيماء -  61

 -- عطيه محمد سهام// بملك امون عنخ توت شارع 48:  بجهة ، حريمى واكسسوار تجميل مستحضرات

 مقاوالت عن 42445 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى ابراهيم يوسف ابراهيم -  62

-- الزيات كفر مركز - حشاد كفر:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر واجهزه العماله توريد عدا فيما ومعدات عموميه وتوريدات عامه

 يحيى ابراهيم يوسف//  بملك

 وتعبئه بيع عن 42463 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دميان نجيب وصفى هانى -  63

 -بطرس سامى عفاف// بملك - البارودى سامى محمود شارع 9:  بجهة ، وزيت وطحينه عسل

 عن 42460 برقم 20201015 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت حسن محمود مكتب -  64

 --صالحه المليجى حامد الفتاح عبد// بملك - شرشابه:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بالى عن 42481 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز على عادل عيسى -  65

 ابراهيم//  بملك-- طنطا - الوبورات شارع7 رقم عقار:  بجهة ، الالزمه التراخيص على بعدالحصول االنترنت خدمات فيما استيشن

 شحاته محمد السيد

 عن 42507 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان قاسم ابراهيم راشد عالء -  66

 فليفل احمد على محمد//  بملك -- الزيات كفر مركز - بنوفر:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 تجاره عن 25646 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبيض محمد احمد السيد -  67

 صالون/  ونشاطه --االشقر محمد االسعاد ابو حمدى// بملك طنطا مركز -- سليم فيشا/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، الخردوات

 -- حالقة

 بقاله عن 42550 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروينى حسن صالح محمد -  68

 بحيرى السيد عبدالحميد هدى//  بملك-- السنطه مركز - القرشيه:  بجهة ، وتموين

 عن 42375 برقم 20201005 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فرج ابراهيم الغفار عبد محمد -  69

 -- هللا فرج ابراهيم الغفار عبد السيد/ بملك الشروق برج الفاتح شارع:  بجهة ، كهربائية ادوات تجاره

 سوبر عن 42448 برقم 20201014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه عزت ايهاب -  70

 محمد عبدالرحمن محمد مصطفى همت//  بملك-- طنطا - عصام كفر مع الدين سعد شارع:  بجهة ، ماركت

 ورشه عن 21230 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطويسى السيد محمد سماح -  71

 عبدالمنعم محمد ابراهيم محمد السيد//  بملك-- السنطه - الخطيب حموده ش:  بجهة ، سيارات حداده

 ورشه عن 21230 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطويسى السيد محمد سماح -  72

 السيد احمد محمود//  بملك  -- الجهور ابو بناحيه - مواشى حظيره ونشاطه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات حداده

 ، االحذيه تجارة عن 42557 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد كمال نورا -  73

 زايد محمد السيد سميره//  بملك-- طنطا - محب شارع29:  بجهة

 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمالوى المقصود عبد عاطف محمد منال -  74

 حسين شاهين فاطمه// بملك المعتصم شارع 21:  بجهة ، جميلالت اجراءعمليات عدا فيما وتخسيس تجميل مركز عن 12447

 طنطا -- النجار

 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمالوى المقصود عبد عاطف محمد منال -  75

 - البحيرى السيد شارع 10  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، التجميل اجراءعمليات عدا فيما وتخسيس تجميل مركز عن 12447

 --هيدروليك خراطيم كبس/  ونشاطه - الحنفى الحميد عبد// بملك المماليك خلف السريع الطريق

 عن 42439 برقم 20201014 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابو السيد محمد ابراهيم ماهر -  76

 الشناوى دغيدى على محمد احمد//  بملك -- الزيات كفر مركز - الدلجمون:  بجهة ، تشطيبات مقاوالت

 عن 42456 برقم 20201015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت العبيسى مكتب -  77

 -- العبيسى رجب ابراهيم شعبان//  بملك -- حسيبه حى - التحرير شارع:  بجهة ، عامة مقاوالت

 سوبر عن 42336 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مجاهد السيد كريمه -  78

 -- رخا محمد عالم بسوينى// بملك الكهرباء مساكن بجوار شوبر طريق 3:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 42444 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر السيد عبدالرازق السيد -  79

 عبدالكريم محمد عنتر اشرف//  بملك -- طنطا - البوصيرى االمام شارع ب32:  بجهة ، ماركت

 بيع عن 42462 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوين احمد هللا عبد محمد اشرف -  80

 عبد محمد// بملك - الكاوتش مصنع من الراشدين الخلفاء شارع:  بجهة ، واالنترنت الالسلكيه الكاميرات عدا فيما مراقبه كاميرات

 -- زوين احمد هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العاب صاله عن 42469 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمود فريد امال -  81

 -- هللا عبد عمر سعيد عمر// بملك - الكردى منشاه:  بجهة ، لكلذ الالزمه التراخيص على الحصول بعد وذلك رياضيه

 مكتب عن 42482 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد على راضى احمد -  82

 مجاهد عبدالمعطى على راضى//  بملك-- الزيات كفر مركز - اسديمه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 42516 برقم 20201022 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنوفى الدسوقى محمد السميع عبد محمد -  83

 -- البحيرى السيد ايمن// بملك - المعاهده شارع من متفرع ثروت محمد شارع 8:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن

 ورشه عن 42536 برقم 20201027 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره سليمان الحسينى محمود -  84

 عماره سليمان الحسينى سامح//  بملك-- زفتى مركز - شرشابه:  بجهة ، لحام

 مكتب عن 42551 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد البسطويسى محمد -  85

 واصالح وانشاء واالساسات الصحى والصرف المياه شبكه محطات وصيانه كامله المبانى اعمال ونظافه وصيانه عامه مقاوالت

 واالدوات النظافه مستلزمات وتوريد الكهرباء اعمال وتوريد الكهرباء اعمال وصيانه الطبيه المراكز وصيانه المبانى وترميم وهدم

 حسن العزب احمد فتحيه//  بملك-- زفتى مركز - العايشه: ّ بجهة ، والتعليم التربيه مرافق وصيانه والتبريد والتكييف الصحيه

 عن 42497 برقم 20201020 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس حسن محمد جمال على -  86

 -- الشيخ المجيد عبد محمد ساميه// بملك -- نواى كفر:  بجهة ، البان وتوزيع تجميع مركز

 مواد تجاره عن 42409 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمى السيد جابر محمد -  87

 -- السروجى محمد الواحد عبد السيده// بملك ابيار - الهالوى كفر - موسى ابو عزبه:  بجهة ، بناء

 42421 برقم 20201012 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيله ابو المنعم عبد ابراهيم المنعم عبد -  88

 -- عجيله ابو المنعم عبد ابراهيم// بملك - الحصه اكوه:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 ورشه عن 42427 برقم 20201013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى شتا محمد مصطفى -  89

 على عاطف عبير//  بملك-- طنطا- عماد نايف خلف بر مجدى شارع28:  بجهة ، نجاره

 عن 42335 برقم 20201001 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدلجمونى طه محمد عزت ساميه -  90

 -- الخالق عبد خطيب وليد// بملك الزيات كفر مركز -- الدلجمون/  السريع الطريق:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 بقاله عن 42479 برقم 20201019 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االزهرى عبدالحميد ابراهيم تامر -  91

 االزهرى هالل مصطفى احمد//  بملك-- زفتى مركز - بسط سند:  بجهة ،

 تصنيع عن 42534 برقم 20201026 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد حسن ابراهيم -  92

 -- شبانه حسن محمود المنعم عبد// بملك العوانى محمد شارع 15:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما رجالى مالبس

 مكتب عن 42387 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدواسى محمود احمد السيد محمد -  93

 - البندارى زكى ماهر// بملك شرشابه:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه رحالت

 عن 42473 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناروز حنين متياس جابر ابراهيم -  94

 -- البدرى عمار حسن انيس احمد// بملك - الجزيره - النيل كورنيش شارع 9:  بجهة ، ميكانيكيه اجزاء اصالح ورشه

:  بجهة ، بقاله عن 42501 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبدهللا احمد ماهر -  95

 حماد عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم//  بملك -- الزيات كفر مركز - بلشاى كفور

 عن 42517 برقم 20201022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  عويس خليل الستار عبد ربيع خليل -  96

 -- العال عبد على الحكيم عبد عواطف// بملك - قلوج شبرا كفر:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه رحالت مكتب

 ورشه عن 42419 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى احمد جبر محمد كريم -  97

 -- شاطر على محمد الحكيم عبد// بملك سيجر - قباء مسجد شارع 17:  بجهة ، احذيه تصنيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 42558 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلط محمود عرفات رجب عرفات -  98

 عبدالعظيم عبدالحميد هشام//  بملك-- طنطا - رمضان معهد اما صدقى شارع 69 الثالث الدور:  بجهة ، وتشطيبات مقاوالت

 عن 42511 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى احمد المنعم عبد عصام محمد -  99

 -- برغوث محمد احمد ابراهيم ناجى// بملك - بلشاى كفور:  بجهة ، المواشى وتربيه لبيع مزرعه

 42363 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر محمد المقصود عبد ابراهيم محمد -  100

 طنطا -- سالمه سليمان محمد المنعم عبد// بملك الدين شمس شارع 52:  بجهة ، الكهربائيه المعدات غيار قطع تجاره عن

 مركز عن 42515 برقم 20201021 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دقه الهادى عبد حسنى احمد -  101

 -- هبه محمد هدى// بملك - نواى كفر:  بجهة ، البان وتوزيع تجميع

 فيما مكتبة عن 42334 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حافظ سامى احمد -  102

 طنطا-- شريف احمد المنعم عبد عفاف// بملك العقاد عباس شارع 47:  بجهة ، المستندات تصوير عدا

 مكتب عن 42424 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلش البجم جمعه محمد محمد -  103

 -- الكافورى زكى حسن ايمان// بملك - الزارعه مديريه بجوار الكافورى شارع 1:  بجهة ، مقاوالت

 وتغليف تعبئه عن 42525 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اغا شبل محمود حامد -  104

 -- الشنوانى محمد هللا عبد محمد// بملك --سندبسط:  بجهة ، فويل ورق

 42549 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد مصطفى كمال اسماعيل مصطفى -  105

 سعفان سليمان عبدالعاطى فوزى//  بملك -- الزيات كفر - الجيش شارع18:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت مطعم عن

 عن 42386 برقم 20201006 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجاره النحاس -  106

 - الرخ العزيز عبد ابراهيم رضا// بملك العشره كوبرى:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 42412 برقم 20201011 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل مصطفى محمد حسن نورا -  107

 -- الهتيمى احمد سيد امين السيد// بملك -- ميمون ميت:  بجهة ، المواشى وتربيه لبيع مزرعه عن

 عن 42441 برقم 20201014 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلتاجى عبدالغنى محمود عبدالغنى -  108

 عبدالغنى محمود هاشم ام//  بملك-- زفتى مركز - شرشابه:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس مصنع

 البلتاجى

 عن 42443 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد محمد عبدالعزيز محمود -  109

 بن عثمان شارع- الصناعى الحى:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما وااللكترونيه الكهربائيه االجهزه اصالح ورشه

 موسى صافى موسى عزه//  بملك -- الزيات كفر - عفان

 عن 42449 برقم 20201014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد سيد عبدالحميد محمد -  110

 هالل ابو ابراهيم احمد السيد//  بملك-- طنطا - السريع الطريق مع البحر شارع11 االرضى الدور:  بجهة ، الحلوى تجارة

 عن 42466 برقم 20201015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس االزل عبد الرؤف عبد محمد -  111

 -- يونس االزل عبد الرؤف عبد وهبه// بملك - عنان كفر:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 ورشه عن 42472 برقم 20201018 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمره ابو القطب محمد احمد -  112

 -- حمره ابو احمد القطب محمد/ بملك - النصاريه كفر:  بجهة ، نجاره

 سوبر عن 42505 برقم 20201021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى كامل سامح شروق -  113

 عبدالمسيح فرج هالل طارق//  بملك-- طنطا - البطراويشى مع النحاس شارع13:  بجهة ، ماركت

 بجهة ، حريمى كوافير عن 42352 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جيهان كوافير -  114

 --- حماد شبل ايمن// بملك سليمان منشاه: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعبئه عن 42377 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود المحمدى فكرى مصطفى -  115

 -- احمد الفتوح ابو المقصود عبد//  بملك سجير - المنسى مسجد امام المنسى سعيد شارع:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف

 تجاره عن 42400 برقم 20201007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حامد سامى عمرو -  116

 - دهشان الهادى عبد السيد عبد مصطفى// بملك جعفر حاره مع الحليم عبد شارع 32:  بجهة ، ديكور لوزام

 استيراد عن 42417 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ فاضل حسن فاضل -  117

 -- الصباغ احمد السيد فاضل احمد السيد// بملك - سنباط:  بجهة ، وموتوسيكالت سيارات غيار قطع وتجاره سيارات وتصدير

 خدمات عن 42518 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمدى شوقى محمد -  118

 محمود شبل فوزى ليلى// بملك الطواب الجليل عبد من متفرع عدس شارع 9:  بجهة ، الطباعه اعمال عدا فيما الطباعه بعد ما

 -- رضوان

 تجارة عن 42545 برقم 20201027 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب رمضان محمد امل -  119

 والتوكيالت الغير لدى والتصنيع الطبيعيه والمستحضرات التجميل ومستحضرات الطبيه المستحضرات وتوزيع وتسويق وتسجيل

-- طنطا - االنابيب مخزن امام عريبى احمد شارع:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االدويه عدا فيما التجاريه

 رجب رمضان محمد//  بملك

 لفرز ثالجه عن 42559 برقم 20201028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم محمد والء -  120

 ىالصاو حسن ابراهيم الفتح ابو//  بملك-- الزيات كفر م - النصاريه كفر:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتبريد وتعبئه

 تجاره عن 42513 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا محمد سعيد مرفت -  121

 -- الروبى شبل فتحى حسنى// بملك - الحصه اكوه:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 42522 برقم 20201022 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس الفتاح عبد العزب حسام -  122

 -- ياسين الحميد عبد امين امين// بملك -نواى كفر:  بجهة ، البان وتوزيع تجميع مركز

 دهان فرن عن 42523 برقم 20201022 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سعيد رضا محمد -  123

 -- مصطفى الصمد عبد صادق يسرى// بملك - اسكندريه مصر طريق العلوى الكوبرى شرق:  بجهة ، الوميتال

 بجهة ، ماركت هايبر عن 42355 برقم 20201004 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل هايبر -  124

 -- الدين ساعى الجواد عبد على الجواد عبد// بملك مراد السلطان الى الحلو شارع من متفرع مالك االمام شارع: 

 كفر:  بجهة ، بقاله عن 42423 برقم 20201012 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس بقاله -  125

 -- مرعى احمد نزيه// بملك -- دمنهور

 تجارة عن 42477 برقم 20201019 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر محمود سعيد محمود -  126

 صقر عبدالحميد محمد سعيد//  بملك- الزيات كفر مركز - دلبشان:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 سوبر عن 42535 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى ماركت سوبر -  127

 -- المالح مصطفى ابراهيم السيده// بملك - النزهه حى الصفا مسجد شارع 13:  بجهة ، ماركت

 مكتب عن 42492 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى محمود عبده مصطفى -  128

 - السيد نصر يونس صباح// بملك - الوحش دمنهور:  بجهة ، عامة مقاوالت

 تجاره عن 42489 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند السيد عبد فتحى ابراهيم -  129

 -- جابر على السيد اسماعيل// بملك عصام كفر شارع من الجواد عبد حاره 7:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 محل عن 42351 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد الدسوقى محمد -  130

 -- النشرتى احمد اليزيد ابو الدين سعد// بملك اسكان طنطا بعد النادى شارع:  بجهة ، اسماك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 42369 برقم 20201005 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير لالستيراد فوده -  131

// بملك - سنباط:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى والتصدير --19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما

 -- فوده وفدى محمد صبرى

 اتيليه عن 42433 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره ابو على محمد عمرو -  132

 داود داود محمد عنتر//  بملك - شبراملس - زفتى:  بجهة ، المستندات وتصوير بالطباعه يختص ما عدا تصوير واستوديو وكوافير

 اتيليه عن 42433 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره ابو على محمد عمرو -  133

 داخليه رحالت مكتب ونشاطه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، المستندات وتصوير بالطباعه يختص ما عدا تصوير واستوديو وكوافير

 السعود ابو شامخ السيد//  بملك - سمنود م - حبيب ميت بناحيه -

 عن 42425 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالحافظ محمد السيد -  134

 الدور - التحرير شارع28:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد االبار وحفر الجوفيه المياه واستكشاف مقاوالت

 الخولى عبدالحافظ محمد السيد//  بملك-- العجيزى - االرضى

 42509 برقم 20201021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين منصور محمود مصطفى اسماء -  135

 السهلى الجامع شارع:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما اطفال مهارات تنميه عن

 - االسالميه الشبيبه جمعيه// بملك

 عن 42402 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات العامه للمقاوالت النمر -  136

 -- النمر المكارم ابو محمد جمال// بملك - بغداد قصر:  بجهة ، واسمنت وسيراميك صحيه ادوات وتوريدات عامه مقاوالت

 عن 42532 برقم 20201026 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامى سليمان الدين سعد السيد -  137

 -- حجر التهامى سليمان الدين سعد// بملك - الحارون ميت كفر:  بجهة ، وجديد مستعمل كاوتش تجاره

 برقم 20201026 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدايم عبد الرحمن عبد الفتاح عبد السيد محمد -  138

 العدوى ربيع فوزيه// بملك - االول بالدور - الناصر عبد جمال شارع 25:  بجهة ، هندسيه واعمال مقاوالت مكتب عن 42533

 -- شنادى ابو

 كافيه عن 42547 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخيمر احمد عبدالفتاح محمد -  139

 خالف محمد عبدالرؤوف بلدس//  بملك-- الزيات كفر - الدين صالح شارع5:  بجهة ، سجائر وتجارة اواى تيك

 ، كافتريا عن 42432 برقم 20201013 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد مجدى محمد -  140

 العبد محمد السيد محمد ربيع//  بملك-- زفتى مركز - السبع بركه زفتى طريق - حنون:  بجهة

 مكتب عن 42454 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس الحميد عبد ايمن شادى -  141

 حسن محمد ماجده// بملك يعقوب محمد شارع:  بجهة ، العماله وتوريد ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما وتوريدات مقاوالت

 -- الشافعى

 42565 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصواف محمد النبى حسب محمد عادل -  142

 الصواف محمد النبى حسب محمد//  بملك-- زفتى - الجديد الكوبرى:  بجهة ، بناء ومواد نقل توريدات مكتب عن

 عن 42434 برقم 20201013 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاطون حامد السيد محمد ابراهيم -  143

 الدين شهاب فعبداللطي محمد احمد// بملك-- الزيات كفر مركز - بلشاى كفور:  بجهة ، وفويل بالستيك صناعه

 تجاره عن 42451 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عراقيب المغاورى السيد محمد -  144

 الفتوح ابو حسانين احمد خالد//  بملك-- طنطا -  ثابت حسان مع عبدالعزيز بن عمر شارع:  بجهة ، احذيه

 مطعم عن 42465 برقم 20201015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سالم البديع عبد عمرو -  145

 -- بيومى على الجواد عبد المنعم عبد// بملك سعيد شارع تقاطع رضوان حسن شارع:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 42503 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمود محمد خديجه -  146

 -- سالمه السيد مصطفى فرج// بملك قحافه السالم شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

 مالبس بيع عن 42376 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد محمود احمد -  147

 -- غرابه شوقى محمد احمد// بملك سعيد شارع 77:  بجهة ، اطفال

 عن 42378 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سليمان محمد العربى محمد -  148

 -- كساب الحميد عبد مصطفى// بملك زغلول سعد ميدان 1:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما مالبس تجاره

 بجهة ، ترزى عن 42394 برقم 20201007 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنه ابو السيد محمد فايزه -  149

 جويلى محمد حسن عبدالعزيز//  بملك-- طنطا- الناقه ماهر شارع5: 

 عن 42529 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف مرسى محمد مرسى يوسف -  150

 -- صفر على الحميد عبد حسام/ بملك - النادى دوران من عصام كفر شارع امتداد:  بجهة ، كهربائية ادوات تجاره

 عن 42544 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد سيد شعبان مصطفى -  151

 نجيب منير نينت//  بملك-- طنطا - مبارك على من النجاشى شارع9:  بجهة ، بقاله

 مكتب عن 42490 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائيه للتوريدات الجزار -  152

 -- فياض السيد الغنى عبد رفعت// بملك بطرس شارع من المقدس بيت شارع 10:  بجهة ، غذائيه توريدات

 عن 42467 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود محمود حامد والء -  153

:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى والتصدير --19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما االستيراد

 -- الجندى احمد صالح عمر// بملك - النيل جسر شارع - سندبسط

 عن 42519 برقم 20201022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن حسنى مصطفى اشرف -  154

 زكى المنعم عبد احمد// بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما االطفال ومستلزمات مالبس تجاره

 -- جمعه

 عن 42398 برقم 20201007 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ابو العنين ابو طه حلمى احمد -  155

 -- محمد الفولى السيد محمد/ بملك العال عبد شارع 24:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس توزيع

 تجاره عن 42403 برقم 20201011 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زكريا شوقى وائل -  156

 -- هللا رزق النور عبد جرجس تادرس// بملك امون عنخ توت تقاطع سليمان اسماعيل شارع 36:  بجهة ، والبلور زجاج

 تجارة عن 42471 برقم 20201018 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فتحى على السيد على -  157

 العز ابو محمد عبدالباسط//  بملك -- اول طنطا - القديمه البوسته من البهى سيدى شارع31:  بجهة ، منزليه وادوات خردوات

 العز ابو محمد ومصطفى

 عن 42564 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطور عبدالعزيز عبدالمجيد تهانى -  158

 القللى عباس فتحى عمر محمد//  بملك-- طنطا - القاضى شارع90:  بجهة ، حريمى كوافير

 عن 42373 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف المعاطى ابو سامى نبيل -  159

 الدائرى شوبر طريق العرب المقاولون برج:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه جاهزه مالبس توزيع مكتب

 -- سعد انور ابراهيم//  بملك

 ، جزاره عن 42414 برقم 20201012 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاج محمد احمد ابراهيم اسالم -  160

 عرابى عصام هناء//بملك -- طنطا - شداد بن عنتر شارع 2 ابداع برج:  بجهة

 تنميه مركز عن 42415 مبرق 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن احمد اسماء -  161

 - الرخا ميت:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد العماله وتوريد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما مهارات

 المعاطى ابو عبدالمعبود جمال//  بملك-- زفتى مركز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، بقاله عن 42447 برقم 20201014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العماوى حسن حسن حسام -  162

 موسى حسن مجدى//  بملك-- زفتى - زغلول سعد شارع 71 االرضى الدور:  بجهة

 عن 42475 برقم 20201019 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى غريب السيد يوسف محمود -  163

//  بملك-- طنطا - القديمه السلخانه- عفيفى حسن شارع6:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا ما االستيراد

 الخولى غريب السيد يوسف

 مطحن عن 42543 برقم 20201027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي السيد حمدي محمد -  164

 --- فهمي محمد عبدالعزيز زينب/  بملك_  طنطا_  القصراوي محمد شارع 16:  بجهة ، بن

 بجهة ، مقاوالت عن 42440 برقم 20201014 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت خليل ابو -  165

 البواب عبدالمقصود خميس احمد//  بملك -- الزيات كفر مركز - الدلجمون: 

 بيع عن 42395 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى الياس محمد سالم محمود -  166

 شعبان احمد سوسن// بملك-- زفتى - الزراعيه الوحده خلف:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 42452 برقم 20201015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزراعيه للحاصالت طالب ابو -  167

 -- عصر جالل محمد ليلى// بملك- الناحيه داير - الغر ابو:  بجهة ، والفاكهه الزراعيه الحاصالت تجاره

 برقم 20201001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحارتى احمد سيد اللطيف عبد احمد كريمه -  168

 - الطبال عطيه ابراهيم عواد// بملك -- سنباط:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد اطفال حضانه عن 42337

 عن 42344 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ على المعتمد عبد بدرى حماده -  169

 -- القاضى سعد محمد الرحمن عبد/ بملك المحروق كفر:  بجهة ، المستندات تصوير دون مكتبه

 برقم 20201001 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم راغب الوهاب عبد الوهاب عبد حمدى -  170

 مراد السلطان تقاطع بعد المتوكل شارع:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر عدا فيما منزليه وادوات اجهزه صيانه مركز عن 42347

 -- الشال يوسف السيد بسيمه// بملك

 مواد تعبئه عن 42436 برقم 20201013 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد حسن رافت عبير -  171

 طنطا -- عبيد اسماعيل محمد السيد/ بملك العربى احمد شارع من احمد عيد شارع:  بجهة ، غذائيه

 سوبر عن 42498 برقم 20201020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمان محمد الدين عز احمد -  172

 -- الجوهرى العزيز عبد احمد محمد// بملك زغلول سعد - الجوهره:  بجهة ، ماركت

 ، ماكوالت وتقديم مطعم عن 42362 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فارس مطعم -  173

 - يونس محمد ومصطفى يونس محمد احمد// بملك عرابى شارع:  بجهة

 استيراد مكتب عن 42385 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اوتومبيل -  174

 - سنباط:  بجهة ، والموتوسكيالت السيارات غيار قطع وتجاره وتصدير --19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما

 - الصباغ احمد السيد فاضل محمد// بملك

 عن 42411 برقم 20201011 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران محمد ابراهيم عزت احمد -  175

 -- النبى حسب محمود عزت سميره// بملك البحرى الحى شارع:  بجهة ، محمول وخدمات اكسسوار تجاره

 قطع بيع عن 42406 برقم 20201011 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابو سعيد جمال نسمه -  176

 -- بدوى اسماعيل سعيد جمال// بملك - اليمن شبرا كفر:  بجهة ، وموتوسيكالت توك توك غيار

 تيل بيع عن 42474 برقم 20201018 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرامل تيل لبيع قطب حسن -  177

 -- ابراهيم حسن قطب ابراهيم// بملك ينالد شمس شارع:  بجهة ، فرامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 برقم 20201027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف متولى عبدالمنعم متولى عبدالمنعم -  178

 عبدالمنعم متولى//  بملك-- زفتى مركز - المصرف شارع- الوحش دمنهور:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره عن 42539

 يوسف متولى

 تجارة عن 42555 برقم 20201028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمد سعد محمد -  179

 عماره عبدالكريم محمد//  بملك -- الزيات كفر م - الشوربجى كفر:  بجهة ، والتقاوى واالسمده المبيدات

 عن 42420 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى عبده صديق ابراهيم -  180

 -- حسن محمد الحميد عبد المنعم عبد بدريه// بملك عنان كفر:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 ، كافيه عن 42365 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسى على مظلوم على -  181

 -- سعد القادر عبد ابراهيم اشرف احمد// بملك وصيف مسجد - الشرطه نقطه بجوار السوق ارض:  بجهة

 عن 42407 برقم 20201011 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد الفتوح ابو عنتر اسالم -  182

 -- سالم محمد عباس فاطمه// بملك العاص بن عمرو شارع 2:  بجهة ، المستندات تصوير عدا فيما مكتبه

 ورشه عن 42446 برقم 20201014 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه الدمرداش عزت احمد -  183

 عمريه فرح العزب عمرو//  بملك-- زفتى مركز - السمالويه:  بجهة ، الومنتال

 االستيراد عن 42339 برقم 20201001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان على سعيد احمد -  184

 الجيش شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى والتصدير --19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما

 -- رمضان على سعيد على// بملك

 بعد ما خدمات عن 42343 برقم 20201001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا امين محمد محمد -  185

 -- عدس المعطى عبد محمد اسماعيل// بملك الطواب الجليل عبد شارع من متفرع عدس شارع 5:  بجهة ، الطباعه

 مزرعه عن 25475 برقم 20201013 فى قيد ، 2500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعام وبيع لتربيه الليثى -  186

 خفاجى على صادق شاديه//  بملك - زفتى م - سنباط كفر:  بجهة ، النعام وبيع لتربيه

 مزرعه عن 25475 برقم 20201013 فى قيد ، 2500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعام وبيع لتربيه الليثى -  187

 على صادق شاديه//  بملك--  زفتى م - سنباط - بناحيه - رحالت مكتب ونشاطه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، النعام وبيع لتربيه

 المواد توزيع عن 42491 برقم 20201020 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا يوسف عادل ميران -  188

 -- جرجس عزيز جورج/  بملك - النادى امتداد شارع 15:  بجهة ، الغذائيه

 تجاره عن 42496 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد المرشدى سامح -  189

 - المهدى المنعم عبد الفتاح عبد قدريه// بملك - شماخ كفر:  بجهة ، اخشاب

 تجارة عن 42393 برقم 20201007 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على رمضان احمد -  190

 الشيخ امام عبدالرحمن ايمن//  بملك-- الزيات كفر مركز - ابيار قليب:  بجهة ، والساللم والشبابيك االبواب

 سرجه عن 42408 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر حسن على حمدى رجاء -  191

 -- جابر على مصطفى محمد// بملك - خرسيت:  بجهة ، طحينه

 نقل مكتب عن 42484 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رزق محمد محمود -  192

 عبد حسن// بملك امون عنخ توت من متفرع جادو حمدى شارع 18:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل الغير لحساب بضائع

 -- مخلوف السيد العزيز

 عن 42508 برقم 20201021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برغوت محمود ابراهيم عبدالمؤمن -  193

:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى والتصدير 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 وتبرغ مصطفى محمود ابراهيم//  بملك -- زفتى مركز - شبراملس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 42542 برقم 20201027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب محمد معوضي محمد -  194

 ---- فرماوي ابراهيم ليلي/  بملك_  زفتي_  الوحش دمنهور:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية مزرعه

 عن 42538 برقم 20201027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوانى امام السيد عبدهللا حسن -  195

 داود ابو عبدالعظيم احمد سيد محمود// بملك-- زفتى مركز - الوحش دمنهور- العمده شارع:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 عن 42512 برقم 20201021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فيشار ابراهيم ممدوح محمد وائل -  196

 -- درويش محمود محمد محمد اسامه// بملك المؤيد شارع مع محب شارع ناصيه:  بجهة ، تجاريه توكيالت

 42364 برقم 20201005 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيزاوى الحفيظ عبد رشاد محمد عمرو -  197

 -- موسى محمد عالء// بملك - السهلى جامع شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره عن

 حظيره عن 42566 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان حامد محمد احمد -  198

 الجوهرى صديق احمد عمر//  بملك-- زفتى مركز- الوحش دمنهور:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 قطع تجاره عن 42354 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد محمود هبه -  199

 -- حموده الهادى عبد على ابتهال// بملك القيس امرو شارع 1:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 12295 برقم 20201015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشيدى محمد مصطفى ابراهيم -  200

 -- درويش على محمد المتولى درويش// بملك - العامريه - راتب عزبه:  بجهة ، حبوب مدشه

 عن 42483 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعير اسماعيل يوسف احمد محمد -  201

//  بملك-- الزيات كفر - زغلول سعد ناصيه نهمازي شارع:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة

 عمار على مصطفى جمال

 مطعم عن 42526 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحجار محمد الخالق عبد سعيد -  202

 -- بدوى السيد احمد ودينا ومروه ومحمود ومحمد الحفناوى حسن رجاء/ بملك - المعتصم شارع:  بجهة ، وكافتيريا

 عن 42359 برقم 20201004 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد السالم عبد زكى ابراهيم محمد -  203

 -- جاد زكى ابراهيم محمد// بملك العجيزى - المعسكر حلمى احمد شارع:  بجهة ، غذائيه مواد تعبه

 ، بقاله عن 42372 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ ابراهيم نجاح ابراهيم -  204

 -- الدالى محمد محمد محمد// بملك- الحسايب ابو:  بجهة

 بجهة ، بقاله عن 42397 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد بيومى احمد -  205

 -- الرسول عبد الخالق عبد حسن هبه// بملك الدهان وابور - درويش احمد شارع 9: 

 تجارة عن 42433 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره ابو على محمد عمرو -  206

 محمد عنتر//  بملك - شبراملس - زفتى مركز:  بجهة ،( انواعها بكافه االدويه عدا فيما)  طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات

 داود داود

 تجارة عن 42433 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره ابو على محمد عمرو -  207

 رحالت مكتب ونشاطه اخر رئيسى محل له:  بجهة ،( انواعها بكافه االدويه عدا فيما)  طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات

 السعود ابو شامخ السيد//  بملك - سمنود م -  حبيب ميت بناحيه - داخليه

 مكتب عن 42437 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل محمد كمال ابراهيم -  208

 --اللحلح محمد محمود ابراهيم// بملك - العجيزى - علوان الحميد عبد شارع 2:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه رحالت

 عن 12295 برقم 20201015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشيدى محمد مصطفى ابراهيم -  209

 رشيدى محمد مصطفى محمد/بملك--الكبرى المحلة مركز--العامريه تبع راتب عزبة/ بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، حبوب مدشه

 بسكول مصنع/  ونشاطه -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 42528 برقم 20201025 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى احمد سيد المنعم عبد محمود -  210

 -- ماضى احمد سيد المنعم عبد// بملك - البلد وسط -- الدلجمون:  بجهة ، التجميل مستحضرات وتجاره توزيع مكتب

 تجاره عن 42486 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عالم شاكر هاشم محمد -  211

 -- شتا المجيد عبد صالح صفاء// بملك - امون عنخ توت شارع 4:  بجهة ، منزليه ادوات

 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشوش محمد السيد الحميد عبد/ د صيدليه -  212

 -- عيد محمد احمد محمد فاطمه// بملك - شبرابيل:  بجهة ، صيدليه عن 42495

 عن 42345 برقم 20201001 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل ابو احمد الفتاح عبد عادل -  213

 -- ابوهالل احمد الفتاح عبد عادل اميره//  بملك العقاد عباس اول الكورنيش شارع:  بجهة ، كافتيريا

 مكتب عن 42401 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقل لمقاوالت عماره السيد -  214

 -- عمر احمد احمد زكى مبروكه// بملك - دقرن:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل بالسيارات نقل مقاوالت

 42416 برقم 20201012 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرنجاوى مجاهد السيد بكر ابو وليد -  215

 -- الوندى انور ناجى// بملك - الجندى يوسف شارع:  بجهة ، العسكريه والشارات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 عن 42504 برقم 20201021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط السباعى محمد السيد رفعت -  216

 -- السباعى محمد السيد محمد// بملك - حانوت:  بجهة ، كهربائية اجهزه وتسويق تجاره

 عن 42540 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالمقصود سعيد محمد سعيد -  217

 عبدالغنى ابراهيم محمد طارق//  بملك-- طنطا- االشرف شارع:  بجهة ، كافيه

 ، بقاله عن 42470 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عزب السعيد مسعد هند -  218

 - خالف امين عاطف محمد// بملك - الناحيه داير - حنون:  بجهة

 وتعبئه خلط عن 42382 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمود سمير محمد -  219

 -- جريش غريب السعيد محمد/ بملك - السمالويه:  بجهة ، المنظفات

 عن 42480 برقم 20201019 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسين محمود صالح محمود -  220

 خليل حسين محمود صالح محمود//  بملك-- الزيات كفر - الدين صالح امتداد:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز

 تجاره عن 42346 برقم 20201001 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض نور سعيد بسمه -  221

 -- الدبه على الغنى عبد العزيز عبد// بملك  -- ابيار:  بجهة ، مزراع ومستلزمات اعالف

 عن 39400 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحيتى الدسوقى محمد مجدى محمد -  222

 -- المهدى سليمان محمد منال// بملك - مسهله:  بجهة ، بقاله

 عن 39400 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحيتى الدسوقى محمد مجدى محمد -  223

 - عامه مقاوالت/  ونشاطه -- المهين سليمان محمد منال// بملك السنطه مركز -- مسهله/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، بقاله

 عن 42464 برقم 20201015 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجناينى صالح العزم ابو اميمه -  224

 -- مراد السباعى رجب محمد// بملك - السمالويه:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما منزليه ادوات تجاره

 عن 40939 برقم 20201005 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغبى سليم محمد على هالل -  225

 -- شعبان البسطويسى السيد الرازق عبد محمد//  بملك - العجم تاج:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 عن 40939 برقم 20201005 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغبى سليم محمد على هالل -  226

 -- يوسف شعبان المحمدى وليد// بملك السنطه مركز -- العجم تاج/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 -- صناعيه منظفات توزيع/  ونشاطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 42388 برقم 20201006 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنطورى الخالق عبد عدس محمد -  227

 -- الفتاح عبد سيد ومروه الفتاح عبد سيد محمد// بملك البحر شارع من المعتصم شارع 1:  بجهة ، بقاله

 عن 42410 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد طه هللا عبد محمد عمر -  228

 -- فاروق حسين محمد محمد// بملك - رياض المنعم عبد شارع - الغرابلى عزبه:  بجهة ، جبس ورشه

 مزرعه عن 42450 برقم 20201014 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرف مراد رجب مراد -  229

 الشناوى عبدالحكيم راغب واجبات//  بملك-- زفتى مركز - الديب كفر:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 42502 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطاح ثروت اميره/ د صيدليه -  230

 عباس ثروت احمد//  بملك-- طنطا - المصريين برج(   الجمله سوق موقف) جيت السوبر موقف اما الفاتح ش:  بجهة ، صيدليه

 بطاح

 عن 42510 برقم 20201021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ محمد حسينى منيع محمد -  231

 - الكبرى المحله سكه شارع من حسن الجواد عبد شارع 20:  بجهة ، ومشتمالته الكمبيوتر اجهزه عدا فيما كهربائيه ادوات تجاره

 -- عيسى على محمود نور محمد// بملك

 مكتب عن 42537 برقم 20201027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى محمد محب كمال -  232

 كيله مرسى عبدهللا مرسى// بملك-- زفتى مركز - نهطاى:  بجهة ، هندسيه واستشارات مقاوالت

 عن 42514 برقم 20201021 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكيالنى الجيد عبد السيد صفاء -  233

 على طلخان على سامح// بملك - نهطاى:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 عن 42367 برقم 20201005 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخلوف ابراهيم محمد كارم مصطفى -  234

 - الشيتانى محمد السالم عبد احمد/ بملك- الجيش شارع:  بجهة ، منظفات بيع محل

 رنجه مصنع عن 42438 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجله عفيفى محمد حمد -  235

 باشا عبدالعزيز عبدهللا شحاته//  بملك-- الزيات كفر مركز - اكوه حصه:  بجهة ،

 عزبه:  بجهة ، بقاله عن 42405 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى بقاله -  236

 -- محمد عطيه سعد ابراهيم// بملك على ابو

 مزرعه عن 5336 برقم 20201019 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العال ابو على جمال -  237

 - قاسم ابراهيم حسن// بملك - بلتاج:  بجهة ، واشىالم وبيع لتربيه

 مزرعه عن 5336 برقم 20201019 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العال ابو على جمال -  238

 -- رحالت مكتب/  ونشاطه --العال ابو على حماده/  بملك - بلتاج/  بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 تجاره عن 42527 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الشافعى محمود احمد -  239

 -- سمره ابو الحميد عبد صالح ابراهيم// بملك -- ابيار:  بجهة ، العطاره

 سوبر عن 41389 برقم 20201004 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على محمد ياسر -  240

 -- ميخائيل فؤاد نيفين// بملك النادى شارع امتداد 33:  بجهة ، ماركت

 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد المهيمن عبد المهيمن عبد محمد -  241

 -- عمر محمد المهيمن عبد المهيمن عبد محمد// بملك السمالويه:  بجهة ، منظفات وتعبئه خلط عن 42379

 رحالت مكتب عن 42380 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد احمد -  242

 -- محرم الحميد عبد حسنى الحميد عبد// بملك  -- فرسيس كفر:  بجهة ، السياحيه االعمال عدا فيما داخليه

 عن 31043 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمد نورالدين محمد احمد -  243

 الدين نور حسين عبدالمنعم محمد//  بملك-- طنطا - االثر درب شارع9:  بجهة ، بن وتعبئه تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 31043 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمد نورالدين محمد احمد -  244

 وتصدير 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد ونشاطه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، بن وتعبئه تجارة

 محمد عبدالفتاح نجوى//  بملك -- طنطا - الفالله درب ش بناحيه - عطاره مواد

 عن 42458 برقم 20201015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى الرحمن عبد ابراهيم مانجه -  245

 -- زهره راغب الحميد عبد محمد// بملك - الجندى العزيز عبد شارع:  بجهة ، السيارات وصيانه خدمه مركز

 وتجهيز رهتجا عن 42457 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للنظارات الجندى -  246

 -- الجندى زكى حمدى زكى// بملك فلسطين شارع:  بجهة ، والشمسيه الطبيه النظارات

 وتجهيز تجاره عن 42457 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للنظارات الجندى -  247

 -  الجندى زكى حمدى زكى// بملك سمنود - المالح ميدان/  بناحيه رئيسى محل له كان:  بجهة ، والشمسيه الطبيه النظارات

 فى 7146 برقم محوه وتم2008/9/4 فى  4281 برقم مقيد وكان - والشمسيه الطبيه النظارات وتصدير تجاره/  ونشاطه

2020/10/12- 

 عن 42341 برقم 20201001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد محمد رمضان رمضان -  248

 -- السرسى توفيق احمد عادل// بملك الدائرى شوبر طريق التقوى برج:  بجهة ، ماركت سوبر

 42342 برقم 20201001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه مصطفى مصطفى سمير مصطفى -  249

 -- خليل احمد الدين محى هللا عبد// بملك المتحف شارع كساب برج:  بجهة ، اواى تيك مطعم عن

 اداره عن 42349 برقم 20201001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب زكى امين زكى رضا -  250

 الشعراوى متولى محمد شارع - الغفران حى:  بجهة ، واالنترنت والحراسه االمن خدمات عدا فيما وكافتريات مطاعم وخدمات

 -- الخطيب شبل الرؤف عبد هشام// بملك

 سوبر عن 41389 برقم 20201004 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على محمد ياسر -  251

 ونشاطه -طنطا -- حجازى محمد خضره//  بملك العجيزى -- الشباب مساكن 3 رقم عقار بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، ماركت

 -- غذائيه مواد توزيع

 تجارة عن 42430 برقم 20201013 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داغر العزم ابو جعفر رضا -  252

 العويل سليمان غريب محمد//  بملك -- زفتى - فلسطين ش:  بجهة ، والبان غذائيه مواد

 عن 42485 برقم 20201019 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد على العزيز عبد فاطمه -  253

 -- غانم محمد مرشدى رضا// بملك - النحاريه:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد حضانه

 مطبعه عن 42541 برقم 20201027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالباسط محمد احمد -  254

 التراخيص علي الحصول بعد العسكريه والمالبس واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما

 --- حجازي ابو عيسوي عبدالرؤف وليد/ بملك_  طنطا_  العجيزي_  الجزائر شارع 14:  بجهة ، الالزمه

 عن 42554 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرى ابو السيد حامد الرى ابو -  255

 امين بدران امينه//  بملك-- طنطا - عماد نايف خلف بر مجدى شارع9:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 42561 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام احمد محمد سامى احمد -  256

 عبدالهادى على الهام//  بملك-- طنطا - الحلو شارع اخر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   مالها ،رأس   الغير لدى وتصنيعها التجميل مستحضرات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكته جنديه انس محمد -  1

:  بجهة ، الغير لدى وتصنيعها التجميل مستحضرات وتوزيع تجاره عن ، 42524 برقم 20201025 فى ،قيدت 19000.000

 طنطا -- جنديه حسن محمد انس// بملك - الثالث الدور - الشافى عبد العزيز عبد شارع 11 رقم العقار

   مالها ،رأس   البلدى الخبز النتاج الى نصف بلدى رنف  ،  شركة   وشركاه الدين صالح قطب ابراهيم حسن ابراهيم -  2

// بملك - النحاريه:  بجهة ، البلدى الخبز النتاج الى نصف بلدى فرن عن ، 42396 برقم 20201007 فى ،قيدت 5000.000

 -- الدين صالح قطب ابراهيم حسن ورثه

 عدا فيما والتوريدات الحديثه الدهانات تصنيع  ،  شركة   والتوريدات الدهانات لتصنيع منير الصمد وعبد ابراهيم حلمى شركه -  3

 الدهانات تصنيع عن ، 42429 برقم 20201013 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   ومشتمالته والكمبيوتر العماله توريد

 ابراهيم طلعت// بملك - بلشاى كفور - ابيار قليب طريق:  بجهة ، ومشتمالته والكمبيوتر العماله توريد عدا فيما والتوريدات الحديثه

 -- شومان المجيد عبد

 ومبيدات والبودره السائله الزراعيه والمبيدات الزراعيه والمخصبات االسمده تجاره  ،  شركة   وشريكه احمد امين احمد عادل -  4

 الزراعى االنتاج ومستلزمات الزراعيه والحاصالت البذور وتجاره الغير لدى وتصنيعها والبودره المماثله العامه الصحه

 االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز واستصالح والبالستيك والكيماويات

 20201001 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   االنشطه هذه لكل الالزمه التراخيص على الحصول بشرط المستصلحه

 المماثله العامه الصحه ومبيدات والبودره السائله الزراعيه والمبيدات الزراعيه والمخصبات االسمده تجاره عن ، 42338 برقم

 والبالستيك والكيماويات الزراعى االنتاج ومستلزمات الزراعيه والحاصالت البذور وتجاره الغير لدى وتصنيعها والبودره

 الحصول بشرط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز واستصالح

 -- السطيحه خليل المرسى محمود المرسى// بملك  -- خضر كفر:  بجهة ، االنشطه هذه لكل الالزمه التراخيص على

 بنزين) السيارات وتموين( وغيرها الزيوت)  البتروليه المواد تجارة  ،  شركة   وشركاه زويل ابراهيم باهر الدين سيف شركه -  5

 عن ، 42563 برقم 20201028 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  الطبيعى بالغاز السيارات وتحويل وتموين( وسوالر

:  بجهة ، الطبيعى بالغاز السيارات وتحويل وتموين( وسوالر بنزين) السيارات وتموين( وغيرها الزيوت)  البتروليه المواد تجارة

 خلف على محمود مايسه// بملك-- اول طنطا - االسكندريه شارع

 عن ، 42548 برقم 20201027 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  تموينيه بقاله بيع  ،  شركة   وشركائها عزام نجوى -  6

 عزام عبدالسميع ابراهيم احمد//  بملك - الحكيم طه ش من رمضان احمد سيدى ش- اول طنطا:  بجهة ، تموينيه بقاله بيع

 الجمهوريه مستوى على والكافيهات المطاعم انواع جميع واداره اقامه  ،  شركة   وشريكه العاطى عبد حسن محمد ايمن -  7

 50000.000   مالها ،رأس   واللوائح القانون به يسمع بما التجاريه والتوكيالت والمشروبات الماكوالت وتجهيز تحضير واماكن

 تحضير واماكن الجمهوريه مستوى على والكافيهات المطاعم انواع جميع واداره اقامه عن ، 42371 برقم 20201005 فى ،قيدت

 سعيد شارع مع المعتصم شارع 26:  بجهة ، واللوائح القانون به يسمع بما التجاريه والتوكيالت والمشروبات الماكوالت وتجهيز

 - على متولى ابراهيم السعيد// بملك

 وانشاء والتجزئه بالجمله للسيارات واالكسسوارات الزيوت وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه غيث كمال محمد اشرف كمال -  8

 توريد ماعدا والتوريدات الزراعيه االراضى واستصالح والكافيهات المطاعم واداره التجاريه والتوكيالت سيارات صيانه مراكز

 ما لكل والتصدير العقارى واالستثمار االلكترونى التسويق ماعدا والصناعيه الغذائيه للمنتجات التسويقو الكمبيوتر واجهزه العماله

 تجاره عن ، 42413 برقم 20201011 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى سبق

 المطاعم واداره التجاريه والتوكيالت سيارات صيانه مراكز وانشاء والتجزئه بالجمله للسيارات واالكسسوارات الزيوت وتوزيع

 الغذائيه للمنتجات والتسويق الكمبيوتر واجهزه العماله توريد ماعدا والتوريدات الزراعيه االراضى واستصالح والكافيهات

:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين اللوائح حدود فى سبق ما لكل والتصدير العقارى واالستثمار االلكترونى التسويق ماعدا والصناعيه

 -- سالم احمد الجليل عبد هدى// بملك سعيد شارع 9

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   35393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمود صبحي مصطفى   - 1

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 تم   20201001 تاريخ وفى ،   33009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخواجه على ابراهيم بسيونى ابراهيم   - 2

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   33044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرعى محمود محمد عمر   - 3

 نهائيا التجاره اعتزاله

 تم   20201004 تاريخ وفى ،   35130:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المليجى سليمان الصاوى محمد ياسمين   - 4

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   13071:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده محروس السيد محمد   - 5

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   36425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرحان محى حمدى محمد احمد   - 6

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   12316:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور ابراهيم ابراهيم محمود   - 7

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   21273:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعاده فرج سعد فرج محمد   - 8

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   34576:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز الحسب محمود السيد   - 9

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   979:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق راغب وجدي/  د صيدليه   - 10

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   37130:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد على صبرى محمد على   - 11

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 تم   20201006 تاريخ وفى ،   10771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر ابو عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحليم   - 12

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   34516:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشوح بسيونى محمود محمد   - 13

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   7209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حواس عبدالعزيز مصطفي منال   - 14

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   41428:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضير مرسى مرسى وليد   - 15

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   16692:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريشه على بدير عصام   - 16

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/ومح تم   20201011 تاريخ وفى ،   7544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف عسكر عسكر خالد   - 17

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   6747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالمكارم احمد ابوالمكارم محمود   - 18

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 تم   20201012 تاريخ وفى ،   2313:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فره محمد سعد الجوهري السالم عبد ماجده   - 19

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

   20201012 تاريخ وفى ،   42353:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشوح الطنطاوى العزيز عبد الطنطاوى هناء   - 20

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   4281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النظارات وتجارة للتصدير الجندى   - 21

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 تم   20201012 تاريخ وفى ،   4281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والنظارات والتصدير لالستيراد الجندى   - 22

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

 تم   20201012 تاريخ وفى ،   4281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والنظارات والتصدير لالستيراد الجندى   - 23

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   4281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد الجندى   - 24

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   4281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد الجندى   - 25

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   10538:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيارات لتجارة موتورز سالم   - 26

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   21813:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاطر السيد السيد احمد   - 27

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   11462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين سالمه محمود سالمه   - 28

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   41208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بلح الخير ابو محمد هشام   - 29

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   38612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد جمال محمد   - 30

 نهائيا التجاره اعتزاله

 تم   20201013 تاريخ وفى ،   7143:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب ابراهيم عبدالمنصف رمضان   - 31

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   16733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البربرى محمد السيد محمد   - 32

 نهائيا التجاره اعتزاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم   20201014 تاريخ وفى ،   25832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالسعد وصال عبدالحكيم سمير محمد   - 33

 نهائيا لتجارها اعتزاله  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   28779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشوح على محمد على محمد   - 34

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 تم   20201014 تاريخ وفى ،   39470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباجورى احمد محمود عبدالعاطى بشرى   - 35

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   19643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمود حامد رمضان امينه   - 36

 نهائيا التجاره اعتزاله

 تم   20201014 تاريخ وفى ،   42368:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد احمد الحميد عبد احمد الهدى نور   - 37

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

 تم   20201015 تاريخ وفى ،   22553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العماوى محمد على ابراهيم عصام   - 38

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   8892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد ابوزيد خضره   - 39

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   838:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي حجازي ابراهيم محمد   - 40

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   13466:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصافورى محمد الدسوقى ابراهيم   - 41

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   17764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد ابراهيم محمد احمد   - 42

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   8831:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جابر حسن على على الدين بدر   - 43

 تاشير طلب بموجب المحل هذا الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   38949:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان الحميد عبد احمد احمد   - 44

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   39836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يحيى رجب السعيد عزت   - 45

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   35801:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العامه للمقاوالت السبروت مكتب   - 46

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   21036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر على محمد سعيد سماح   - 47

 نهائيا التجاره اعتزالها  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   41078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زكريا مرسى صبرى والء   - 48

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   29798:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت محاسن مكتب   - 49

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   1588:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى يوسف محمد عصام   - 50

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   40943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للتصدير الشرقاوى   - 51

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   37173:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بعيت ابراهيم فتحى محمد   - 52
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  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   17633:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زلط احمد عباده محمد   - 54

 نهائيا التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   40666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دراز بسيونى صبحى محمد   - 55

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   10874:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نمر بسطامى معبد عبدالرحمن   - 56

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   35:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف شعبان عبدالحميد محمد لمياء   - 57

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   31463:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبراختى محمد فتحى احمد   - 58
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 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل
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  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   457:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،  الزراق احمد شلبي ياسر   - 63

 نهائيا التجاره اعتزاله

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   21393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمد عبده خالد   - 64

 نهائيا التجاره اعتزاله
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 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   17312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمياطى محمود محمد اشرف   - 69

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   37821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السمالوى هللا عبد مصطفى سميح   - 70

 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل
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 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل
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 نهائيا التجاره اعتزاله
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 نهائيا التجاره اعتزاله  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  32197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح يوسف القطب سماح -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  2216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البردويل علي ابراهيم محمد -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  6028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين عبدالمطلب عبدالرازق عبدالرحمن -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  19994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماضى سعد ابراهيم سعد سامح -  4

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  26761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد ابراهيم النبى عبد محمد -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  16316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى محمد اسامه -  6

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  37526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر الوراث عبد عباس محمود -  7

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  42383 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكافى عبد الحكيم عبد فتحى حسام -  8

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  31043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى محمد الدين نور محمد احمد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  35501 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد شعيشع ابو محفوظ محمد -  10

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  28007 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكيال الخالق عبد العزيز عبد امير -  11

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  993 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناصف السعيد الشحات تامر -  12

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  37271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للبالستيك الشيخ خرازه -  13

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  37271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطريه للزيوت الشيخ مصنع -  14

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  40857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد جمال ايمان -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  16900 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى المطلب عبد ابراهيم هبه -  16

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  40127 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمران محمد ابراهيم عزت رضا -  17

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  2336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى البارى عبد امام سمير امام -  18

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  38408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيب احمد الحفيظ عبد فهيمه -  19

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  40948 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس الحداد سنتر -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  24691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمرداش احمد فوزى احمد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، ريختا وفي  22932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كار البزار معرض -  22

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  22932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البزار ابراهيم عبده عبده الحميد عبد -  23

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  4373 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمود على الدسوقى -  24

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  4373 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد ابراهيم محمود على الدسوقى -  25

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  39840 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهيتمى اليزيد ابو مجدى محمد -  26

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  35975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبايه موسى محمد عطيه -  27

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قابيل ابراهيم محمد احمد مصطفي -  28

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  37518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البالستيك لتشكيل خضر فتحى خرازه -  29

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  لالما

 رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  37518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البالستيك لتشكيل خضر فتحى مصنع -  30

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  42428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى اللطيف عبد محمد شكرى رغده -  31

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  30876 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس تقى -  32

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  30199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجميل لمستحضرات نوح -  33

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  3791 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ملوص حسينى السيد الحسينى -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  39667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكهربائية لالدوات الدين شمس -  35

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  15337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكرتون علب لتصنيع الشرشابى مصنع -  36

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  15337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرشابى احمد سيد ابراهيم صالح -  37

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  10136 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  الدمرداش العابدين زين محمد طارق -  38

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  10909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد ابراهيم محمد -  39

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  31316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هجرس السعيد سامى محمد -  40

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  40451 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر مصطفى محمد نصر محمود محمود -  41

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  13466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصافورى محمد الدسوقى ابراهيم -  42

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  36660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار زين عرفه زين احمد -  43

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  42232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا احمد محمد احمد -  44

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  25556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد على الدين عالء على -  45

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  11179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيشينى عبدالرازق احمد عبدالرازق -  46

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  25618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم بيومى سيد ابراهيم -  47

  جنيه  4000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  2445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمل علي ابراهيم عالء -  48

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  40427 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى الدسوقى مدكور الدسوقى -  49

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  5666 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد بسيونى محمد احمد محمد -  50

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  15882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد احمد احمد مصطفى -  51

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  18116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدى محروس الغفار عبد محروس -  52

  جنيه  1250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  28276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى محمد سعيد احمد -  53

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  33027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيدهم سليمان لبيب ماجد محب -  54

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  18116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدى محروس عبدالغفار محروس -  55

  جنيه  1250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  42189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيومى الحميد عبد الباقى عبد محمد -  56

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  36287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم محمد زكريا مروه -  57

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  9880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد صالح فاطمه -  58

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  26499 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحجر رزق جمال محمد -  59

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  42446 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه الدمرداش عزت احمد -  60

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  718 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريحان عثمان محمد حسام -  61

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس ديلتع:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  20015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غطاس السيد السالم عبد محروس -  62

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  8187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان احمد محمد الدين حسام -  63

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  11880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المليجى حسن محمد احمد رشا -  64

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  41151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرخ محمود ذكى على مصطفى -  65

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  15685 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان على محمد على محمد -  66

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  7606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرعى ابوالعنين عبدالرحيم محمد -  67

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  7606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس مرعى مصنع -  68

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  7606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمالبس مرعى مصنع -  69

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  20655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العفيفى حامد فتحى محمد -  70

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  28790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوكيل فتحى السيد احمد -  71

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  28790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتوريدات الوكيل -  72

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  13724 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد شومان -  73

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  13724 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شومان فازهللا عبدالمجيد ابراهيم هشام -  74

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  37401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حذيفه رمضان ربيع نبيه -  75

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  18025 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد الغنى عبد فكرى الغنى عبد -  76

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  20378 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غراب التواب عبد متولى وليد -  77

 جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 

 

 

 

 


