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 ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن دمحم فاٌز عبدالونٌس حمد

عن  22181برلم  21191114، لٌد فى  1111110111ابتسام زكى عبدالونٌس ابورصٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 شارع التحوٌله الجدٌده بملن جمال اسماعٌل لشموش 14تنجٌد مراتب اسفنج ، بجهة : منوف 

عن تجارة مالبس  22185برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم احمد ابراهٌم ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ة : منوف شارع البغدادى بملن / محٌى دمحم الصعٌدىفٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجه

عن مكتب  22199برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد هدٌه عبدالرازق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 السادات بملن / ابراهٌم عبدالرحٌم امام كرٌم -مماوالت عامة ، بجهة : كفر داود مركز 

عن تمطٌع رخام  12193برلم  21191129، لٌد فى  311110111لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مجدى فتحى ابراهٌم -  55

 محور الصناعٌه السابعه بملن مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل 1، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن تمطٌع رخام  12193برلم  21191129، لٌد فى  311110111مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منشٌه النور كفر داود مركز السادات بملن ابراهٌم عبدالغفار دمحم بغرض ورشه رخام وجرانٌت 

 منوف 12193ولٌد برلم  2111/ 11/ 22افتتح فى 

عن حداٌد  19783برلم  21191131، لٌد فى  311110111مجدى وجٌه جورجى مسٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 السوق التجارى مول ابنى بٌتن بملن/ مجدى وجٌه جورجى 3وبوٌات ، بجهة : السادات محل رلم 

عن حداٌد  19783برلم  21191131، لٌد فى  311110111مجدى وجٌه جورجى مسٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

بمحور المنطمه الصناعٌة السابعه بملن / مجدى وجٌه جورجى  187رلم وبوٌات ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى السادات لطعه 

 2117/  12/  19منوف بتارٌخ  19783مسٌحه بنشاط تصنٌع خراطٌم بالستٌن للرى ومنتجات الرى الحدٌث وممٌد برلم 

عن تمطٌع رخام  12193برلم  21191129، لٌد فى  311110111مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن  91، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 12193ولٌد برلم تابع  2117/ 6/ 11مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل بغرض تصنٌع خراطٌم وحمن بالستٌن افتتح فى 

عن ورشة صٌانه  22319برلم  21191131، لٌد فى  111110111ل مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم عبدهللا فاض -  61

 السادات بملن / وحٌد عبدهللا فاضل -مواتٌر وتاجٌر معدات ، بجهة : كفر داود مركز 

عن فرن سٌاحى ،  22317برلم  21191131، لٌد فى  511110111شولٌه شحاته دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : منوف شارع احمد عرابى بملن على ماهر على زٌن الدٌن

عن تجاره مالبس  22178برلم  21191111، لٌد فى  111110111فاٌزه احمد عطٌه سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف ضرب ابوخرٌزه بملن احمد دمحم المارح

عن بٌع اسمنت  22189برلم  21191112، لٌد فى  511110111مصطفى سعٌد احمد االبٌانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ، بجهة : منوف ترعه الحشاشة بملن / سعٌد احمد عبدالواحد

عن مكتب  22241برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود سعٌد صابر احمد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 السادات بملن / سعٌد صابر احمد -مماوالت عامه ، بجهة : الخطاطبة مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن بٌع مجمدات ،  22145برلم  21191111، لٌد فى  511110111سامٌه نجٌب احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : منوف شارع الحصوه بملن على دمحم ابوشادى

عن تعبئة وتغلٌف  22156برلم  21191113، لٌد فى  111110111سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عادل احمد  -  66

 بملن / عادل احمد على سالمه -م . منوف  -منتجات الغذائٌه والمجمدات ، بجهة : الحامول 

عن  22164برلم  21191113، لٌد فى  511110111فاٌزه احمد عبداللطٌف ابوالسعادات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 حظٌره مواشى وحالبه ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن سنٌه محمود دمحم الصباغ

عن تجارة  22253برلم  21191122، لٌد فى  511110111كرم عبدالوارث رمضان سمكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 اوىاخشاب ، بجهة : منوف شارع جبر بملن / سامٌه رشاد الغرب

عن مطعم فول وطعمٌة  22181برلم  21191114، لٌد فى  11110111اسالم سٌد على خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 المنطمة الثامنة بملن / مصطفى حسن على 3، بجهة : السادات محل رلم 

عن حظٌرة  22192برلم  21191115، لٌد فى  511110111سمٌر دمحم السطوحى ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 منوف بملن / السٌد السٌد دمحم -مواشى ، بجهة : بهواش مركز 

عن تعبئه  22217برلم  21191117، لٌد فى  251110111جمعه عبدالفتاح السٌد ابوحشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لن دمحم شرٌف ابراهٌموتورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : السادات مول السالم الدور االرضى بم

عن بماله ، بجهة :  22224برلم  21191121، لٌد فى  111110111زٌنب مصطفى دمحم وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 منوف درب الجنزورى بملن حسنى شفٌك سالم

عن مزرعه  22284برلم  21191128، لٌد فى  2111110111دمحم معوض احمد نغموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 مواشى ، بجهة : دملٌج مركز منوف بملن معوض احمد معوض نغموش

عن ورشة  22289برلم  21191128، لٌد فى  511110111حنان محمود عبدالعظٌم الحاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ٌم محمود الحاوىمنوف بملن / محمود عبدالعظ -خٌاطة ما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : دبركى مركز 

عن مكتب نمل عمال ،  22298برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد دمحم اللٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 بجهة : كفر بالمشط مركز منوف بملن معوض عبداللطٌف احمد

عن بٌع  22313برلم  21191129فى ، لٌد  1511110111حنان محمود عبدالوهاب ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن فتحى مهتدى الشامى

برلم  21191131، لٌد فى  511110111شرٌف منٌر دمحم موسى الفمى )الفمى لالعالف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 منوف بملن / احمد دمحم احمد -كز عن بٌع اعالف ، بجهة : العامرة مر 22315

عن تجاره  21196برلم  21191113، لٌد فى  111110111رباب دمحم غرٌب دمحم الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع البغدادى بملن سعٌد عبدالعظٌم النشار

عن تجارة خردوات  22111برلم  21191113، لٌد فى  511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى سعد دمحم نافع  ،  -  79

 ومالبس بالتجزئة فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع الجالء حارة باشا بملن / ام هاشم على محمود

عن تجاره  22261برلم  21191123، لٌد فى  511110111حسام عبدالشافى دمحم نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

محور خدمات الحى السابع بملن حسام  4؛3الدور الثانى علوى لطعه  1وتورٌدات مستلزمات مصانع ، بجهة : السادات محل رلم 

 عبدالشافى دمحم نصر

مكتب عن  22112برلم  21191116، لٌد فى  51110111محمود كرم حافظ االبشٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بملن / كرم حافظ االشبٌهى -سكه السبعٌن  -مماوالت ، بجهة : سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن بماله ، بجهة  22121برلم  21191118، لٌد فى  91110111الهامى على شاهٌن عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 منوف بملن / سمٌر محمود الجزٌزى -: زاوٌة رازٌن مركز 

حمود حسام الدٌن )مؤسسه حسام الدٌن لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌر حلمى م -  83

عن بٌع اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة ، بجهة : سرس اللٌان شارع الجمهورٌة  22121برلم  21191118، لٌد فى  111110111

 بملن / ورثة حلمى محمود حسام الدٌن

عن بٌع  22138برلم  21191111، لٌد فى  4111110111ام عبدالتواب امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لٌلى عص -  84

 مالبس ، بجهة : منوف شارع بوسعٌد بملن تونس صالح عبدالموجود

عن ورشة كرتون  22137برلم  21191111، لٌد فى  511110111محمود منصور دمحم سمكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ، بجهة : منوف شارع بور سعٌد بملن / ممدوح دمحم الصباغ

عن  22144برلم  21191111، لٌد فى  511110111عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم ابوسٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 منوف بملن / سمٌرذكى احمد فرج -مٌكانٌكى موتوسٌكالت ، بجهة : بالمشط مركز 

عن تجاره  22161برلم  21191113، لٌد فى  251110111ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود فوزى السباعى  -  87

 المنطمه السكنٌه الثالثه بملن خٌرى مبرون عبدالحافظ ابوالفضل 73عماره رلم  6مستلزمات طبٌه ، بجهة : السادات محل رلم 

عن لحام كاوتش ،  22166برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم فؤاد عثمان سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 بملن / دمحم حسٌن خالد -ش الجٌش  -بجهة : منوف 

عن تجارة  22183برلم  21191115، لٌد فى  111110111محمود ٌحٌى ابوالسعود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 المةمفروشات ، بجهة : منوف مٌدان الشهداء بملن / احمد السٌد ابوع

عن بماله ، بجهة  22194برلم  21191115، لٌد فى  111110111ابراهٌم السٌد دمحم البرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن شولى عبدالرازق دمحم

عن حظٌرة مواشى ،  22196برلم  21191115، لٌد فى  511110111نبٌل عادل احمد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 منوف بملن / جنات دمحم منصور -بجهة : بهواش مركز 

عن حظٌره  22211برلم  21191117، لٌد فى  1111110111سماح عبدالمعطى دمحم عابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 مواشى ، بجهة : كفر فٌشا مركز منوف بملن صبحى غرٌب على

عن حظٌره مواشى ،  22212برلم  21191117، لٌد فى  511110111دمحم شلبى دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 بجهة : دملٌج مركز منوف بملن عالء شلبى دمحم عمر

مكتب  عن 22234برلم  21191121، لٌد فى  1111110111هانى احمد سالمه دمحم الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

سوق المنطمة الرابعة التجارى بملن / دمحم عبدالعال 21استثمار عمارى وادارة وتشغٌل محطات ولود ، بجهة : السادات محل رلم 

 ابوالغٌط

عن حظٌرة  22235برلم  21191121، لٌد فى  1111110111احمد سامى سعٌد عالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 منوف بملن / سامى سعٌد عبدالحفٌظ عالمة -ز مواشى ، بجهة : طمالى مرك

عن  22286برلم  21191128، لٌد فى  511110111سٌف هللا منٌر ابوالمعاطى دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

دمحم معتوق  محور خدمات الحى الثانى بملن / جمال الدٌن 4تجارة وتعبئة وتغلٌف العصائر والمركزات ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 خضر

عن مكتب  22311برلم  21191129، لٌد فى  1111110111وائل دمحم عبدالمعطى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ب المنطمه االولى بملن السٌد عبدالفتاح سرٌه 16عماره  3تسوٌك عمارى ، بجهة : السادات شمه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن تجاره مالبس  22312برلم  21191129، لٌد فى  211110111س ماله ،  نداء عبدربه دمحم جادو  ، تاجر فرد ، رأ -  98

 خارجى بملن خالد ربٌع لطب نصر 35وخردوات فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : السادات مول البنون رلم 

عن حظٌرة  22317برلم  21191131، لٌد فى  2111110111عالم فتحى الرشٌدى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 منوف بملن / فتحى الرشٌدى سلٌمان -مواشى ، بجهة : زاوٌة رازٌن مركز 

عن بماله ، بجهة :  22318برلم  21191131، لٌد فى  111110111لطفى دمحم جمعه مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن ٌاسر ابوزٌد على الشٌخ

عن  22245برلم  21191121، لٌد فى  1111110111ى دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه سامى حجاز -  111

 حظٌرة مواشى ، بجهة : سرس اللٌان سكه المدٌنه بملن / سامى حجازى دمحم

عن حضانه  15265برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد مختار عبدالرحٌم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 خاصه ، بجهة : منوف شارع الطبل وشارع اللطخ من شارع بٌن النهدٌن بملن / احمد مختار عبدالرحٌم نوفل

عن حضانه  15265برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد مختار عبدالرحٌم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

بل بملن  الطالب بنشاط مكتب للتجارة فى مجال تجارة معدات خاصه ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى منوف تماطع شارع ابوط

 2115/ 1/  21منوف بتارٌخ  15265الطالة وممٌد برلم 

عن بٌع  22118برلم  21191116، لٌد فى  511110111هنٌه مصطفى مصطفى ابوالفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 المنٌاوىكشرى ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن ابراهٌم على 

عن اعداد وتجهٌز  22111برلم  21191116، لٌد فى  111110111منى صالح عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 المنطمة السادسة بملن / اشرف دمحم على احمد 181وجبات غذائٌة للبٌع ومشوٌات ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن حضانه  15265برلم  21191121، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد مختار عبدالرحٌم نوفل  ، تا -  116

خاصه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف تماطع شارع ابو طبل وشارع اللطخ بملن / الطالب بنشاط بمالة وممٌد برلم تابع 

 2116/  8/  9منوف بتارٌخ  15265

عن مطعم  22261برلم  21191123، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   السٌده حسٌن السٌد ابراهٌم  ، تاجر -  117

محور خدمات الحى الثانى بملن / محمود  2، 1بالدور االرضى خارجى بالمطعه رلم  6فول وطعمٌه ، بجهة : السادات محل رلم 

 خمٌس محمود العربى

عن  22124برلم  21191119، لٌد فى  1111110111،  دمحم دمحم ابو صلٌحه عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  118

 حظٌره مواشى ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن احمد سمٌر سعفان

عن بماله ،  22151برلم  21191113، لٌد فى  511110111نادٌه فتحى محمود السطوحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 مصطفى فوزى النشاربملن /  -ش المحطه المدٌم  -بجهة : منوف 

عن بوفٌه ،  22211برلم  21191116، لٌد فى  211110111دمحم الشافعى ابراهٌم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن مركز شباب ابونشابه

عن خدمات  22214برلم  21191116 ، لٌد فى 511110111ابراهٌم دمحم على راضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 محمول فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : سرس اللٌان شارع بور سعٌد الغربى بملن / داوود دمحم عبدالحمٌد االبشٌهى

عن تصنٌع  22221برلم  21191117، لٌد فى  411110111اسماء ربٌع عبدالحكٌم التالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن ابراهٌم السٌد ابراهٌم 198ى من البالستٌن ، بجهة : السادات لطعه رلم خراطٌم ر

عن  22292برلم  21191129، لٌد فى  511110111اسالم سعٌد على سٌد احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بجهة : عزبه غنٌم كفر داود مركز السادات بملن اٌمان ربٌع دمحم حسٌنتأجٌر معدات ونمل ركاب داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن مزرعه  22296برلم  21191129، لٌد فى  511110111السٌد حسن محمود شوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 رهمنطمه التحدى الحزام االخضر بملن السٌد حسن محمود شو 3/43مواشى تسمٌن ، بجهة : السادات لطعه 

عن حظٌرة  22316برلم  21191131، لٌد فى  2511110111احمد ابراهٌم رمضان متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 منوف بملن / احمد سمٌر احمد سلطان -مواشى ، بجهة : زاوٌه رازٌن مركز 

عن مكتب رحالت  22186برلم  21191112، لٌد فى  611110111عماد صبحى دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 منوف بملن / صبحى دمحم الشٌخ على -داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : زاوٌة رازٌن مركز 

عن حظٌرة  22187برلم  21191112، لٌد فى  511110111دمحم جمال مبرون مغربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ن / امال لطب السباعى جمعهمنوف بمل -مواشى حالبة ، بجهة : دبركى مركز 

عن تورٌد  22198برلم  21191113، لٌد فى  121110111احمد مبرون نظٌر دٌاب غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

الدور الثالث مول دار مصر المنطمه السابعه عشر بملن  219و  218وتركٌب الزجاج والسكورٌت ، بجهة : السادات مكتب رلم 

 عبدالسٌدحمدى على على 

عن بٌع اعالف ،  22188برلم  21191115، لٌد فى  111110111حنان طاهر دمحم بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بجهة : منوف شارع درب الجٌزاوى بملن / محٌى الدٌن الصعٌدى

عن حظٌره مواشى ،  22237 برلم 21191121، لٌد فى  711110111نادٌه فهٌم السٌد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن السٌد احمد على غزال

عن سوبر  22248برلم  21191122، لٌد فى  511110111هبه حسن محمود ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ماركت ، بجهة : منوف شارع رٌاض بملن منى دمحم علٌمى

عن خدمات  22277برلم  21191127، لٌد فى  211110111سامح ماجد سلٌمان زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 محمول فٌما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : منشاه سلطان مركز منوف بملن سامى هندى ابراهٌم

عن بمالة جملة ،  22187برلم  21191115ٌد فى ، ل 111110111فتحى دمحم فتحى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 منوف بملن / توفٌك محمود عبداللطٌف -بجهة : كفر السنابسة مركز 

عن  22216برلم  21191116، لٌد فى  511110111عمرو رضا سلٌمان سٌد احمد زرٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ٌان شارع دمحم خلف هللا بملن رضا سلٌمان سٌد احمدبٌع كاوتش وبطارٌات وتركٌب حدٌد ، بجهة : سرس الل

عن تصنٌع  22215برلم  21191117، لٌد فى  211110111عبدالفتاح سعٌد فتحى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 على احمد احمد محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن121خراطٌم رى من البالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن بٌع مواد  22231برلم  21191121، لٌد فى  51110111اٌمان جمال عبدالسمٌع ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 منوف بملن / دمحم السطوحى عبداللطٌف -غذائٌه ، بجهة : سنجرج مركز 

عن  22318برلم  21191131، لٌد فى  111110111السعودى صبحى دمحم الشٌخ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 اصالح وبٌع كاوتش ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى دمحم احمد الشٌخ على

عن  22321برلم  21191131، لٌد فى  511110111احمد على عبدالحمٌد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 بملن على عبدالحمٌد الشرلاوى حظٌره مواشى ، بجهة : بالمشط مركز منوف

عن حظٌره  22321برلم  21191131، لٌد فى  511110111ولٌد سعد دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 مواشى ، بجهة : سرس اللٌان شارع سٌدى حباس بملن سحر عبدالواحد الفمى

عن مكتبة  22181برلم  21191111، لٌد فى  111110111له ،  احمد فرج هللا راشد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ما -  131

 بملن / اسامه احمد متولى 4محل رلم  25، بجهة : السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن محطة انتاج  22182برلم  21191111، لٌد فى  351111110111كرم فتحى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 السادات بملن / هانى محروس حفنى -البة وتسمٌن ، بجهة : الخطاطبة الٌافطة مركز حٌوانى ح

عن بٌع اكسسوار  22193برلم  21191113، لٌد فى  111110111هبه احمد احمد هدهود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 دٌك كاشفحرٌمى ، بجهة : منوف شارع مجلس المدٌنة بٌن النهدٌن بملن / احمد عبدالحمٌد ص

عن مصنع  22114برلم  21191116، لٌد فى  511110111ابتسام مصطفى احمد الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 حالوه طحٌنٌه ، بجهة : كفر فٌشا مركز منوف بملن حمدى عبدالحمٌد سٌد احمد

عن  22244برلم  21191121، لٌد فى  311110111محمود عبدالهادى الصاوى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن فاٌزه دمحم حسن طه

عن بٌع اخشاب  22252برلم  21191122، لٌد فى  511110111دمحم كرم عبدالوارث سمكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 احمد سعٌد خلٌلمساكن الزهراء بملن /  4، بجهة : منوف محل رلم 

عن حظٌره مواشى ،  22274برلم  21191127، لٌد فى  511110111هشام على دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بجهة : دملٌج مركز منوف بملن محمود عبدهللا محمود

عن  22125برلم  21191119، لٌد فى  491110111احمد سامى عبدالعزٌز ابو ٌحٌى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 منوف بملن / نبوى عبدالنبوى متولى شاهٌن -ورشة نجارة ، بجهة : كفر السنابسة مركز 

عن تورٌدات عمومٌه  22134برلم  21191119، لٌد فى  1111110111طه دمحم دمحم حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

السوق التجارى المنطمه الحادٌه عشر بملن خالد  53هة : السادات عمار رلم فى مجال جمٌع مستلزمات مواد البناء ومماوالت ، بج

 عبدالفتاح دمحم موسى

عن حظٌره مواشى  22159برلم  21191113، لٌد فى  11110111حسن سعٌد حسن جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 ، بجهة : الحامول مركز منوف بملن احمد عبدالعظٌم احمد

عن بٌع  22163برلم  21191113، لٌد فى  311110111خضر عاشور لشموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وفاء -  141

 بملن / صبحى عبد الرسول ابراهٌم شعبان -م . منوف  -اعالف ، بجهة : كفر فٌشا 

عن بٌع اسمده  22171برلم  21191114، لٌد فى  111110111محمود فوزى عبدالنعٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ومبٌدات ، بجهة : كفر داود تجمع الصعاٌده مركز السادات بملن وافى فوزى عبدالنعٌم دمحم

عن بٌع ادوات  22193برلم  21191115، لٌد فى  111110111مهدى محمود مهدى لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مود عبدالرحمن عبدالمادرمنزلٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم مح

عن  22291برلم  21191128، لٌد فى  1111110111عبدالجلٌل جابر عبدالجلٌل هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 منوف بملن / سامٌه عبدالفتاح صمر -حظٌرة مواشى ، بجهة : سدود مركز 

عن مكتب  22312برلم  21191131، لٌد فى  251110111هشام عبدالموى دمحم الزفزافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ، بجهة : جزى مركز منوف بملن دمحم عبدالموى دمحم 6من المجموعه 36والفمره  19تصدٌر حاصالت زراعٌه فٌما عدا المجموعه 

تحف واثاث  عن بٌع 22176برلم  21191111، لٌد فى  111110111ولٌد عباس على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 منوف بملن / دمحم عباس على عامر -، بجهة : زاوٌة رازٌن مركز 

عن مملة لب ،  22188برلم  21191112، لٌد فى  511110111اسامه بالل عبده المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 بر واحمد لشتىبجهة : منوف شارع بور سعٌد البحرى بملن / حامد صابر لشتى ودمحم احمد لشتى ورثة صا

عن سوبر ماركت ،  22243برلم  21191121، لٌد فى  311110111دمحم على ابراهٌم مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 باسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثالثه والعشرون بملن دمحم على ابراهٌم مناع 6بجهة : السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن حظٌره مواشى  22126برلم  21191119، لٌد فى  511110111ر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا زهدى حامد عمار  ، تاج -  148

 ، بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن دمحم فتحى حامد عمار

عن بمالة ،  22135برلم  21191119، لٌد فى  2111110111زكىمصطفى زكى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 منوف بملن / احمد عطٌه العٌسوى -بجهة : كفر السنابسة مركز 

عن  13165برلم  21191111، لٌد فى  311110111اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ادوات نظافه ومشمعات ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن حلمى لدٌس عوض

 21191127، لٌد فى  1111110111عادل فهمى عدالن الزناتى )الزناتى للتسوٌك العمارى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن / خالد دمحم عبد الغنى الشال -ب  11  -مول الجامعه -عن تسوٌك عمارى ، بجهة : السدات  22271برلم 

عن  13165برلم  21191111، لٌد فى  311110111د ، رأس ماله ،  اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد  ، تاجر فر -  152

ادوات نظافه ومشمعات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن عبدالعظٌم دمحم السٌد بغرض محل منظفات 

 منوف 13165ولٌد برلم  2112/ 12/ 3افتتح فى 

للروالت واالكٌاس والشنط البالستٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمعه عبدالرحمن جمعه )مصنع جمعه  -  153

 99عن مصنع روالت واكٌاس وشنط بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه ارضى  22154برلم  21191113، لٌد فى  411110111

 بالمنطمه الصناعٌه محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن باسم احمد على على الطوٌل

عن بٌع ادوات  22219برلم  21191117، لٌد فى  211110111شم زهٌر سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء ها -  154

 بالسوق التجارى بالمنطمة السكنٌة السادسة بملن / عالء هاشم زهٌر سٌد احمد 51منزلٌة ، بجهة : السادات محل رلم 

عن حداٌد  22257برلم  21191122، لٌد فى  111110111سومه على رمضان البٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 منوف بملن / عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد -وبوٌات ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز 

عن تصنٌع  22181برلم  21191111، لٌد فى  1111110111محمود عبدالمجٌد دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

ورش الشباب مرحلة اولى امتداد الصناعٌة الخامسة بملن / احمد ممدوح جمال  38السادات لطعه رلم جلب وبنوز واعمدة ، بجهة : 

 خاطر

عن بٌع  22254برلم  21191122، لٌد فى  511110111محمود دمحم محجوب احمد محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 / فاطمه شفٌك الحداد مالبس جاهزة ، بجهة : منوف شارع داٌر الناحٌة البحرى بملن

عن حظٌرة مواشى  22255برلم  21191122، لٌد فى  611110111عزه على على شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 منوف بملن / جمعه غرٌب على -حالبة ، بجهة : كفر فٌشا مركز 

عن تجاره مسامٌر وعدد  22113برلم  21191116، لٌد فى  11110111سٌد دمحم سٌد عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 ٌدوٌه ، بجهة : الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن دمحم احمد ابراهٌم شاهٌن

عن لطع غٌار  22119برلم  21191116، لٌد فى  811110111على السٌد محمود البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بملن / نجاح دمحم عبدالحافظمنوف  -دراجة بخارٌة ، بجهة : سدود مركز 

عن بٌع  22123برلم  21191118، لٌد فى  51110111طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

السوق التجارى بالمنطمه السكنٌة الخامسة بملن /  33مالبس وادوات مدرسٌة فٌما عدا المالبس العسكرة ، بجهة : السادات محل 

 رفاعى ابراهٌم ابراهٌمطلعت ال

عن مكتبه ، بجهة :  22247برلم  21191122، لٌد فى  511110111عز عادل سعد خلٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 السادات عمار سوق المنطمه الثانٌه الدور الثانى بملن عبدالمنعم دمحم عثمان

عن بٌع حدٌد  22132برلم  21191119، لٌد فى  511110111  شعبان دمحم دمحم الدعوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  163

 كرٌتال ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن مصطفى دمحم دمحم الدعوشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن بٌع خضار  22151برلم  21191111، لٌد فى  1111110111طلعت احمد معوض داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 منوف بملن / طلعت احمد معوض داود -مركز  وفاكهة ، بجهة : كفر فٌشا الكبرى

عن ورشه احذٌه  22161برلم  21191113، لٌد فى  11110111احمد مصطفى شفٌك لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ، بجهة : منوف شارع ترعه الحشاشه بملن مصطفى شفٌك لاسم

عن عصارة  22157برلم  21191113، لٌد فى  151110111سالمه على مصطفى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بملن / عبد العظٌم فهٌم دمحم نصار -ش عمر بن الخطاب  -لصب ، بجهة : سرس اللٌان 

عن حظٌره  22198برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم طلعت محمود العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 ه مركز منوف بملن هانى فاروق دمحممواشى ، بجهة : كفر شبرا بلول

عن ترزى ،  22213برلم  21191116، لٌد فى  1111110111ابراهٌم سعٌد ابراهٌم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 منوف بملن / سمٌر شحاته عبدالحمٌد -بجهة : هٌت مركز 

عن بماله ، بجهة  22225برلم  21191121، لٌد فى  11111.000نجوى سعٌد عبدهللا العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 : منوف شارع التحرٌر بملن عمر لطفى عمار

عن تجارة كاوتش  22233برلم  21191121، لٌد فى  1511110111شرٌف دمحم دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 سلٌمانمنوف بملن / نزٌه مرزوق على  -وبطارٌات ، بجهة : سنجرج مركز 

عن تجارة  22287برلم  21191128، لٌد فى  511110111وفاء عبداالله دمحم البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

محور خدمات الحى االول بملن /  5لطعة رلم  2وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه وحاصالت زراعٌة ، بجهة : السادات مكتب رلم 

 جمال الدٌن دمحم معتوق خضر

عن مكتب  11171برلم  21191129، لٌد فى  2511110111ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 تورٌدات )مواد غذائٌه( ، بجهة : منوف شارع الجندى بملن مدحت على محمود

عن مكتب  11171برلم  21191129 ، لٌد فى 2511110111ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

تورٌدات )مواد غذائٌه( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منوف شارع الجٌش بملن على عبدالوهاب بركه بغرض تحف وانتٌكات 

 منوف 11171ولٌد برلم  2111/ 8/ 15افتتح فى 

عن ممص  22313برلم  21191131ى ، لٌد ف 1111110111تامر سعٌد اسماعٌل المخرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 بالستٌن ، بجهة : سرس اللٌان بجوار محطه المطار بملن/ اٌمن امٌن عبدالرحمن

عن تجاره  22319برلم  21191131، لٌد فى  11111110111شحات مختار مختار شوالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 صباح شاكر عبدالعلٌماراضى ، بجهة : الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن 

عن بماله ، بجهة :  22236برلم  21191121، لٌد فى  751110111احمد حلمى دمحم وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 سرس اللٌان سكه الجزاٌر بملن كرم حلمى عبدالوهاب

عن بماله ،  22259برلم  21191123، لٌد فى  511110111رمضان دمحم عبدهللا المنارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 بجهة : سرس اللٌان شارع الجمهورٌه بملن امانى جالل غرٌب

عن تجاره خشب  22276برلم  21191127، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم عبدهللا صروه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 ٌن الدٌنولشره ، بجهة : منوف شارع حسب النبى طرٌك سرس بملن وائل عاطف ز

عن مماوالت  22117برلم  21191118، لٌد فى  1111110111سعد عبدالهادى مدٌن عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 أ الدور الرابع المنطمة السابعة عشر بملن / اسامه دمحم على شمٌر319عامه واستثمار عمارى ، بجهة : السادات رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن تجارة  18774برلم  21191118، لٌد فى  511110111شٌماء وجٌه سعد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 منوف بملن / شرٌف دمحم عبدالصادق -وتوزٌع وتعبئة وتصنٌع مجمدات ، بجهة : برهٌم مركز 

عن مصنع  15735برلم  21191121فى ، لٌد  211110111دمحم خالد رجب عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن مصطفى  47خراطٌم مٌاه بالستٌن للرى عادٌه وبالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 صبحى حمزه

عن مصنع  15735برلم  21191121، لٌد فى  211110111دمحم خالد رجب عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

أ السوق التجارى سوق المنطمه  16راطٌم مٌاه بالستٌن للرى عادٌه وبالتنمٌط ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم خ

 الثامنه بملن خالد رجب جاد عز الدٌن

عن تجارة  18774برلم  21191118، لٌد فى  511110111شٌماء وجٌه سعد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

نموذج الدور االرضى شارع جمال  116ع 1زٌع وتعبئة وتصنٌع مجمدات ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى السادات وحدة رلم وتو

 بملن / عبدالحمٌد صالح الدٌن عبدالحمٌد دمحم بنشاط تجارة وتورٌد حدٌد التسلٌح ومماوالت عامة والتصدٌر 8عبدالناصر منطمه 

عن ورشة  22142برلم  21191111، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان عٌد رمضان اللطخ  ، ت -  184

 نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : منوف شارع درب الرهبة بملن / عفاف عبدالجلٌل السما

عن محل خٌاطة  22169برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد دمحم ابونصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 منوف بملن / سعٌددمحم عبدالمجٌد ابو نصار -فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : سنجرج مركز  مالبس

عن تجارة اخشاب ،  22189برلم  21191115، لٌد فى  111110111ٌحى جابر دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 بجهة : منوف شارع بور سعٌد بملن / ابراهٌم دمحم ابراهٌم

عن بماله ، بجهة :  22195برلم  21191115، لٌد فى  111110111احمد حسن حسن علوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن جابر دمحم عبدالرحمن

عن ورشه  22218برلم  21191117، لٌد فى  211110111محمود عبدالعزٌز عمر عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 ترجى ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن اٌمان فتحى حسناس

عن سوبر ماركت  22232برلم  21191121، لٌد فى  511110111شرٌف دمحم كامل الزامن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ، بجهة : منوف شارع مكنس بملن / باسم دمحم شبل

عن سوبر ماركت  22232برلم  21191121، لٌد فى  511110111ماله ،  شرٌف دمحم كامل الزامن  ، تاجر فرد ، رأس  -  191

 2111/  8/  15، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة منوف شارع داٌر الناحٌة بملن / ورثة فهمى احمد المواس بنشاط بمالة افتتح فى 

 2115/  12/  11وتم غلمة بتارٌخ  5737وممٌد برلم 

عن  22324برلم  21191131، لٌد فى  511110111المارح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد فوزى ابو الٌزٌد احمد -  191

 ب السوق التجارى المنطمه السكنٌة الرابعه بملن / عصام ابراهٌم شحاته وهٌدى 56عطاره ومواد غذائٌه ، بجهة : السادات محل 

عن مزرعه  22282برلم  21191128، لٌد فى  511110111هاله عاطف دمحم االطرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مواشى ، بجهة : سرس اللٌان سكه الملمه بملن عاطف دمحم احمد االطرش

عن  16179برلم  21191129، لٌد فى  111110111عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه بملن عبدالناصر عبدالممصود احمد  225لم تصنٌع جبن ابٌض لشطه ، بجهة : السادات المطعه ر

 ابو عمر

عن  16179برلم  21191129، لٌد فى  111110111عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

سوق التجارى المنطمه السكنٌه السابعه بملن دمحم ال 72تصنٌع جبن ابٌض لشطه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 16179ولٌد برلم  2115/ 9/ 17عبدالهادى ٌوسف بغرض سوبر ماركت افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن تصنٌع  22172برلم  21191111، لٌد فى  251110111السٌد مرسى السٌد الغول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

مرحله اولى ورش مشروعات الشباب امتداد  63لٌن بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه لوحات كهربائٌه وحوامل كابالت وكوا

 المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن سماح بدر دمحم دمحم وصالح حسن شمندى

عن بٌع  22191برلم  21191112، لٌد فى  511110111طلعت دمحم ٌونس االسود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 منوف بملن / طلعت دمحم ٌونس االسود -اوى ، بجهة : طمالى مركز اسمدةومبٌدات وتم

احمد دمحم عبدالمادر ابوالفضل )ابوالفضل للنمل وخدمات لوجٌستٌه واستٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه(  ، تاجر فرد ،  -  197

اد وتصدٌر فٌما عدا عن نفل وخدمات لوجٌستٌه واستٌر 22195برلم  21191113، لٌد فى  5111110111رأس ماله ،  

وتورٌدات عمومٌه فى مجال ادوات كهربائٌه وادوات صحٌه وتورٌد المعدات الثمٌله  6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

 بملن صالح عبدالحمٌد صمر 17وجمٌع مستلزمات المصانع ، بجهة : السادات مول دار مصر م 

عن حظٌرة مواشى  22116برلم  21191118، لٌد فى  511110111ه ،  نهى نوح دمحم حمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  198

 منوف بملن / جمعه عبدالعظٌم السٌد -حالبة ، بجهة : دملٌج مركز 

عن  22122برلم  21191118، لٌد فى  511110111محمود عبدالرؤف محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 ن سكة الثمانٌة بملن / اسماء وجٌه محمود الجمالحظٌرة مواشى ، بجهة : سرس اللٌا

عن سوبر  22239برلم  21191121، لٌد فى  211110111بدر زكى دمحم الخضراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ماركت ، بجهة : منوف شارع شلبى امام االداره الزراعٌه بملن امٌره احمد حسن

عن زٌوت  22275برلم  21191127، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  السعٌد مصلحى سالم عامر  ، تاج -  211

 وتشحٌم ، بجهة : مٌت ربٌعه مركز منوف بملن رضا احمد ابراهٌم دوٌدار

عن مخبز  22168برلم  21191114، لٌد فى  111110111مروه صالح فتح هللا رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن الدمرداش عبدالعزٌز دمحم 84السادات عدنان المدنى ن نصف الى طرى ، بجهة : 

عن  22179برلم  21191114، لٌد فى  31110111عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الشنوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 مكتبة ، بجهة : سرس اللٌان شارع المحطة بملن / الهام عبدالستار ابراهٌم

عن بٌع فراخ  22219برلم  21191117، لٌد فى  1111110111 الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان دمحم جاب هللا -  214

 مجمدة ، بجهة : منوف شارع عٌادة بملن / حسانٌن جاب هللا دمحم

عن تصنٌع  22211برلم  21191117، لٌد فى  2111110111عزت عبدالفتاح احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 منطمة المطورٌن 111ب حماٌة وشبابٌن ، بجهة : السادات وحدة رلم ابوا

عن تصنٌع  22211برلم  21191117، لٌد فى  2111110111عزت عبدالفتاح احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

اكتوبر بنشاط تورٌد  6مدٌنة  1شمة 1فدان عمارة  71مشروع  6ابواب حماٌة وشبابٌن ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى الحى  

 اكتوبر 23178وممٌد برلم  2115/  11/  22مستلزمات المصانع والمماوالت العامة افتتح فى 

عن بماله ،  22294برلم  21191129، لٌد فى  751110111مصطفى امام رجب الفرارجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لى خلٌلبجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن عبدالباسط ع

عن حظٌره مواشى  22299برلم  21191129، لٌد فى  511110111دمحم سعٌد دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 حالبه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سعٌد دمحم حسن

عن جزاره جمله  22311برلم  21191129، لٌد فى  111110111ابراهٌم احمد سالمه شمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ولطاعى ، بجهة : منوف شارع الجٌش بملن اسماعٌل احمدسالمه

برلم  21191131 ، لٌد فى 111110111دمحم جمال عبداللطٌف دمحم مصطفى عبدالموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 عن بماله ، بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن دمحم صالح عبداللطٌف 22316



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن  22177برلم  21191111، لٌد فى  411110111فتحى مخٌمر احمد عوض عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ر احمد عوض عاشورتجاره خرده ، بجهة : الخطاطبه شارع السادات مركز السادات بملن فتحى مخٌم

 22184برلم  21191112، لٌد فى  611110111ٌاسمٌن صدٌك مصطفى صدٌك النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عن بٌع مجمدات وفراخ ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن عادل مصطفى صدٌك

عن مكتب  22185برلم  21191112فى  ، لٌد 311110111حمدى على محمود المالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 كمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : منوف شارع الكنٌسه بملن وسام مكرم رمسٌس

عن بٌع  22238برلم  21191121، لٌد فى  5111110111دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لن دمحم واسامه وهانى عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌلاحذٌه ، بجهة : بالمشط مركز منوف بم

عن تعبئة  22249برلم  21191122، لٌد فى  111110111عصام شعبان عارف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 السادات بملن / جالل فوده المتولى فوده -خضار وفاكهة ، بجهة : كفر داود مركز 

عن تعبئة  22249برلم  21191122، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  عصام شعبان عارف احمد  ، تا -  216

بلماس بملن / السٌد على السٌد على بنشاط مكتب استٌراد  -خضار وفاكهة ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى العزبة الحمراء مركز 

 1999/ 4/  1الدلهلٌة بتارٌخ  91وتصدٌر ومكتبة وممٌد برلم 

عن برمجه  22272برلم  21191127، لٌد فى  4511110111هٌم الدسولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابرا -  217

 - 8ق  - 1وحده  -وتطوٌر وتجارة الكترونٌات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : السادات 

 النبىبملن / محمود عبد هللا عبد  -محور خدمات الحى االول 

عن  22199برلم  21191113، لٌد فى  251110111مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

محور المنطمه الصناعٌة السابعة بملن /  61واسمدة ورلٌة ومخلبٌة بودرة وسائلة ، بجهة : السادات لطعه  NPKخلط وتعبئة اسمدة 

 مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عٌش

عن مكتب رحالت  22119برلم  21191118، لٌد فى  11110111فاطمه رشاد دمحم ونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 السادات بملن / محسنعلى الجارحى على -منشٌة النور مركز  -داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر داود 

 22174برلم  21191114، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد محمود دمحم الغنام )ورشه الغنام(  ، تا -  221

 عن ورشه خراطه ، بجهة : عزبه ناصف كفر داود مركز السادات بملن هند ابوسرٌع ابراهٌم سلٌمان

عن مكتب  22182برلم  21191115، لٌد فى  111110111نبٌل صبحى عبدالعزٌز منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن / احمد مبرون السٌد بدر -م . منوف  -ت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : دملٌج رحال

عن تجارة  22186برلم  21191115، لٌد فى  111110111صفٌه صبحى احمد شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مالبس ، بجهة : منوف شارع الجمهورٌة بملن / ذكى  حافظ دمحم

عن  9515برلم  21191117، لٌد فى  211110111هٌم عبد العلٌم علً الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌف ابرا -  223

تصنٌع اجزاء بالستٌن ماكٌنات الغزل والنسٌج )ورد وجلب كاوتشون( لماكٌنات الغزل والنسٌج تشكٌل وتسوٌه فمط ، بجهة : 

 ثه بملن / شرٌف ابراهٌم عبدالعلٌم على الشافعىمجمع الصناعات الصغٌره الصناعٌه الثال 46السادات وحده 

عن  9515برلم  21191117، لٌد فى  211110111شرٌف ابراهٌم عبد العلٌم علً الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

، بجهة : له تصنٌع اجزاء بالستٌن ماكٌنات الغزل والنسٌج )ورد وجلب كاوتشون( لماكٌنات الغزل والنسٌج تشكٌل وتسوٌه فمط 

محور خدمات الحى السابع بملن محمود على عبدالباسط افتتح  3، 4الحى السابع لطعه  14محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 9515ولٌد برلم  2118/ 5/ 18بغرض تجاره وتورٌدات فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر افتتح فى 

عن ورشه نجاره  22258برلم  21191122، لٌد فى  551110111د ، رأس ماله ،  اسامه سمٌر دمحم السبكى  ، تاجر فر -  225

 ، بجهة : منوف شارع السبكى ارض المحلج بملن سمٌر دمحم السبكى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن تجارة  22281برلم  21191128، لٌد فى  511110111دمحم سعٌد عبدالمجٌد الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 منوف بملن / صفاء على عبدالجواد -نشاة سلطان مركز سٌرامٌن ، بجهة : م

عن تجاره المشه ،  22297برلم  21191129، لٌد فى  251110111ولٌد على السٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 بجهة : منوف شارع بورسعٌد بملن شرٌف احمد حامد كشن

عن بماله ،  22111برلم  21191113، لٌد فى  251110111ماله ،   محمود ٌوسف عبدالجواد والى  ، تاجر فرد ، رأس -  228

 بجهة : بالمشط مركز منوف بملن عصام ٌوسف عبدالجواد

عن بٌع مالبس اطفال  22263برلم  21191123، لٌد فى  351110111دمحم مسعد دمحمعٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 منوف شارع الجٌش برج مكة بملن / جمال على سعٌد)فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  22271برلم  21191127، لٌد فى  311110111سلوى دمحم السٌد سحبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بملن / رجب عبد الجابر دمحم -م . منوف  -عامه ) فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : سدود 

عن بماله ،  22141برلم  21191111، لٌد فى  11110111اٌهاب عبدالمنعم صالح سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : منوف شارع الجناٌنى بملن / اٌهاب عبدالمنعم صالح سعٌد

عن  22251برلم  21191122، لٌد فى  1111110111صابر رمضان صابر ابو ناشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 منوف بملن / نوح الدسولى عشماوى -حظٌرة مواشى ، بجهة : دبركى مركز 

عن لطع غٌار سٌارات  22279برلم  21191127، لٌد فى  211110111سماح امام دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسعودى، بجهة : الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن احمد السٌد عبدالهادى ا

عن مكتب  22281برلم  21191127، لٌد فى  251110111ابراهٌم جمال احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 تسوٌك عمارى ، بجهة : السادات برج الصفوه محور خدمات الحى الثانى بملن محمود مجدى فهٌم

عن مكتب  16724برلم  21191111، لٌد فى  5111110111محمود جمال الدٌن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

شارع الجالء )المحطه ( بملن / دمحم  14( ، بجهة : منوف  6من المجموعه  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 اسامة حمدى المارح

عن مكتب  16724برلم  21191111ى ، لٌد ف 5111110111محمود جمال الدٌن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

( ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى منوف شارع الجالء بملن  6من المجموعه  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 2116/  1/  17منوف بتارٌخ  16724/ دمحم اسامه المارح بنشاط سجاد المفروشات وممٌد برلم 

عن صالون  22165برلم  21191113، لٌد فى  311110111دمحم احمد عبد العزٌز طبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 بملن / عبد المرضى عبد الغنى دمحم ٌاسٌن -محور خدمات الحى الثانى  - 25العمار رلم  - 9محل رلم  -حالله ، بجهة : السادات 

عن تجارة  22184برلم  21191115، لٌد فى  111110111د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم احمد ابراهٌم محمو -  238

 ستائر ، بجهة : منوف شارع كمنه بملن / ابراهٌم جابر المالوى

عن بماله ،  22191برلم  21191115، لٌد فى  111110111عادل مختار مطر ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 زٌن مركز منوف بملن سعاد عبدالمنعم عباسبجهة : زاوٌه ر

عن تجاره  22213برلم  21191117، لٌد فى  5111110111محمود كامل دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 حبوب واسمده ومبٌدات وبذور والتماوى ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن نور كامل دمحم

 22231برلم  21191121، لٌد فى  111110111لرحمن ابوخطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان عبدالعلٌم عبدا -  241

 عن بماله ، بجهة : تتا مركز منوف بملن رحمه رفٌك صادق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن  22314برلم  21191129، لٌد فى  311110111عبدالحلٌم سعٌد عبدالحلٌم احمد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

ورش الشباب مرحله اولى امتداد الصناعٌه الخامسه بملن احمد  38بط واالرانب ، بجهة : السادات لطعه رلم تصنٌع بطارٌات ال

 ممدوح جمال خاطر

عن  22322برلم  21191131، لٌد فى  511110111سوٌدان عبدالمنعم سوٌدان سوٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 / عبدالمنعم سوٌدان عبدالرحمن منوف بملن -بماله ، بجهة : دبركى مركز 

عن محطة  22179برلم  21191111، لٌد فى  1111110111عادل احمد عبدهللا سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

محور  215فرز وتعبئة وحفظ الحاصالت الزراعٌة وعموم التصدٌر فى حدود ماتمرة التعلٌمات ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 عٌة السابعة بملن / حسنى عبدالبارى سٌد جمعهالمنطمه الصنا

عن  22117برلم  21191116، لٌد فى  3111110111اسالم مصطفى عبدالحمٌد الشرنوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 تجارة مالبس جاهزة جملة ولطاعى ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : منوف شارع كشن بملن / دمحم صالح شعراوى

عن ورشه  22262برلم  21191123، لٌد فى  11110111مصطفى محمود جابر عبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 خراطه ، بجهة : منوف شارع شلبى بملن طارق عبدالعظٌم شلبى

عن  22113برلم  21191116، لٌد فى  511110111صباح عبدالحافظ الشافعى ابوزٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 منوف بملن / مختار دمحم دمحم شاهٌن -بمالة ، بجهة : زاوٌة رازٌن مركز 

عن بٌع  22146برلم  21191111، لٌد فى  111110111شٌماء سعٌد دمحم على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

صر بملن / شٌماء سعٌد دمحم على ب مول دار م 115مالبس جاهزة وخردوات فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : السادات محل 

 النجار

عن تعبئه  22152برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم مهدى عبدالبارى الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

عٌه زٌوت نباتٌه وتجهٌز وفرز وتعبئه بمولٌات وتعبئه ارز ، بجهة : السادات مجمع الصناعات الصغٌر والمتوسطه المنطمه الصنا

 بملن دمحم مهدى عبدالبارى 178المطورٌن وحده رلم 

عن تعبئه  22152برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم مهدى عبدالبارى الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

الشهداء بملن دمحم احمد  زٌوت نباتٌه وتجهٌز وفرز وتعبئه بمولٌات وتعبئه ارز ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر السوالمٌه مركز

 شبٌن الكوم 79174ولٌد برلم  2115/ 7/ 28محمود بغرض ثالجه تجاره اسمان ولحوم وخضروات مجمده افتتح فى 

عن بماله ، بجهة  22176برلم  21191114، لٌد فى  511110111منال سعٌد محمود البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ن اشرف بسٌونى محمود البدوى: منوف جسر الفرعونٌه بمل

عن  22178برلم  21191114، لٌد فى  1111110111احمد دمحم نجٌب مصطفى اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ورشه دهان الومٌتال ، بجهة : كفر فٌشا مركز منوف بملن اٌمن حسنى فارس الفمى

عن ادوات  22211برلم  21191116، لٌد فى  711110111 فارس مسعد فارس الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  253

 تنجٌد واسفنج ، بجهة : منوف عمارة االسكان السرساوٌة طرٌك الحامول بملن / انهار ابراهٌم عثمان

عن  22215برلم  21191116، لٌد فى  611110111مٌرفت سمٌر ابوسرٌع على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مول البنون بملن / ابراهٌم عبدالرحمن خلٌل 31بجهة : السادات محل رلم ترزى حرٌمى ، 

عن بٌع  22221برلم  21191121، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالمنعم اسماعٌل المخرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 مواد غذائٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع المحطه بملن ابراهٌم على المالكى

عن تجارة مالبس  22228برلم  21191121، لٌد فى  2111110111ن عطا دمحم عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جها -  256

 السادات بملن / نبٌل دمحم سعٌد عبدالممصود -)فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : لرٌة العمرى تابع كفر داود مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن حظٌره مواشى ،  22293برلم  21191129، لٌد فى  511110111ماله ،  دمحم سمٌح على فوده  ، تاجر فرد ، رأس  -  257

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدهللا محمود ابراهٌم الجزٌرى

عن اعالف  22295برلم  21191129، لٌد فى  2511110111ناهد عبدالحكٌم شحاته الدجله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 نوف بملن هنداوى على دمحم، بجهة : هٌت مركز م

عن تجارة مواد  22311برلم  21191131، لٌد فى  1111110111صابر اٌوب احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 منوف بملن / ابراهٌم ابوزٌد عبدالحكٌم -غذائٌه ، بجهة : دبركى مركز 

عن حظٌرة مواشى  22314برلم  21191131، لٌد فى  511110111خالد فتحى دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 ، بجهة : سرس اللٌان شارع المدارس بملن/ امٌر خالد فتحى

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   شركة هبه مصطفى عبدالوارث على وشركائها   شركة  ،  تحالٌل طبٌة بعد الحصول على  -  1

، عن تحالٌل طبٌة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : السادات  22229برلم  21191121،لٌدت فى  511110111

 محور خدمات الحى الثانى بملن / الشركة الهندسٌة لالنشاءات والمماوالت

 19شركة الهام دمحم احمد سلمان وشركها   شركة  ،  تجارة المستلزمات الطبٌة واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  -  2

 21111110111( والتورٌدات فى مجال ) تورٌد المستلزمات واالجهزة الطبٌة (   ،رأس مالها    6من المجموعة  36والفمرة 

 36والفمرة  19، عن تجارة المستلزمات الطبٌة واالستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  22112برلم  21191116،لٌدت فى 

ٌولٌو بملن / دمحم  26( والتورٌدات فى مجال ) تورٌد المستلزمات واالجهزة الطبٌة ( ، بجهة : سرس اللٌان شارع  6من المجموعة 

 دمحم عاطف دمحم دنٌا

اء دمحم على عبدالعزٌز وشركائهما   شركة  ،   مكتب هندسى للمٌام بجمٌع االعمال التى شركة رضوى دمحم دمحم مصطفى واسم -  3

، عن مكتب  22171برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111تخص التصمٌم والتنفٌذ واالعمال الهندسٌة  ،رأس مالها   

مول البنون الدور الثانى بملن /  28بجهة : السادات  هندسى للمٌام بجمٌع االعمال التى تخص التصمٌم والتنفٌذ واالعمال الهندسٌة ،

 اسالم دمحم دمحم انور

 1111110111شركة احمد حمدى مصطفى داود وشركائه   شركة  ،  تجارة السٌرامٌن واالدوات الصحٌه   ،رأس مالها    -  4

بملن /  -طرٌك منوف الحامول  -وف ، عن تجارة السٌرامٌن واالدوات الصحٌه ، بجهة : من 22273برلم  21191127،لٌدت فى 

 دمحم احمد دمحم دندن

شركة سمٌر صبرى شعبان عسل وشرٌكة   شركة  ،  العمل فى مجال المماوالت والتورٌدات فى مجال مواد البناء والمواد  -  5

د (   ،رأس مالها   حدٌ -اسمنت  -زلط  -سن  -المحجرٌة والتجارة والتوزٌع فى مجال مواد البناء والمواد المحجرٌة )رمل 

، عن العمل فى مجال المماوالت والتورٌدات فى مجال مواد البناء والمواد  22218برلم  21191117،لٌدت فى  11110111

حدٌد ( ، بجهة : السادات شمة  -اسمنت  -زلط  -سن  -المحجرٌة والتجارة والتوزٌع فى مجال مواد البناء والمواد المحجرٌة )رمل 

 شارع الطائف السكنٌة االولى بملن / احمد محمود ابراهٌم السوسانى 4عمارة  3رلم 

،لٌدت فى  1111110111شركه عبدالكرٌم عبدالبالى احمد غنٌم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها    -  6

 دمنوف بملن / رمضان مبرون احم -، عن مماوالت عامة ، بجهة : صنصفط مركز  22149برلم  21191111

شركه نجالء فتح هللا عبدالعزٌز حمزه وشرٌكها   شركة  ،  تورٌدات مستلزمات مصانع واوراق وكرتون  ،رأس مالها    -  7

، عن تورٌدات مستلزمات مصانع واوراق وكرتون ، بجهة : السادات مكتب  22131برلم  21191119،لٌدت فى  91110111

 حمد مصطفى دمحم السٌدالمنطمه العاشره بملن ا 2بالعمار رلم  5رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 181110111شركه احمد سعٌد عٌد نصار وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه والعمل فى مجال الزراعى  ،رأس مالها    -  8

شارع الطائف المنطمه  4، عن مماوالت عامه والعمل فى مجال الزراعى ، بجهة : السادات  22216برلم  21191117،لٌدت فى 

 احمد محمود ابراهٌم السكنٌه االولى بملن

شركة ورثة المرحوم عاطف عبدالمجٌد البندارى )حٌاه على صالح وشركاها (   شركة  ،  مخبز نصف الى   ،رأس مالها    -  9

، عن مخبز نصف الى ، بجهة : منوف شارع مٌشٌل بجوار كلٌة الهندسة بملن  22173برلم  21191114،لٌدت فى  71110111

 / حٌاه على صالح البش

،لٌدت فى  111110111شركة مٌادة دمحم رضا عبدالوهاب الخولى وشركاها   شركة  ،  مستودع غاز  ،رأس مالها    -  11

 منوف بملن / منى جابر البرعى سٌد احمد -، عن مستودع غاز ، بجهة : تتا مركز  22148برلم  21191111

 ــــــــــــــــــــــ    

  تعدٌالت السجل التجارى أفراد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    13749فتحٌه عبد المنعم ٌوسف االسود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  جرٌن للخدمات الزراعٌه ) فتحٌه عبد المنعم ٌوسف االسود(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 2

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا   21191112، وفى تارٌخ    13749: 

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    21539ك لٌده برلم : كرٌم جابر سعٌد مزروع  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 3

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191112، وفى تارٌخ    1915مصطفً رجب شطف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    18112بدالتواب سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌمن السٌد ع   - 5

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    3146عاطف عبد المجٌد ابراهٌم البنداري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 طبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاالسجل  ش

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    11451عزام دمحم ٌونس عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطبت صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    15594شادى عاطف ابراهٌم ابوالنور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    14311اكرامى نجٌب زكى رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    4349عبدالهادي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسام جابر ابراهٌم    - 11

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    19317دمحم ٌوسف مصطفى الصدٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 مٌد العتزال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه ال

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    3941طارق عطا هللا محمود عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    1977دمحم محمود حسن ماضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    21781رباب بسٌونى دمحم محرم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  تم الغاء الفرع لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    17739رلم : عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 16

 السجل  تم الغاء الفرع لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    9513احمد رافت علً السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    7236ٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ناهد احمد السٌد ز   - 18

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

، وفى تارٌخ    19717حسناء دمحم غباشى نصار) نصار لمطع غٌار السٌارات(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌاتم محو/   21191115

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    4941طه عبدهللا عبدالجواد طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    18524رلم : وفاء شفٌك حسن عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 21

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    9967احمد عدلً حامد هنداوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    19913مد دمحم احمد عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو اح   - 23

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    5714سامى سعٌد احمد ابودٌبة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 ه المٌد العتزال التجاره نهائٌاشطبت صحٌف

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    21831وفاء حمدى دمحم الغباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    15858مروه دمحم عبدالحمٌد سلومة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    22213ابراهٌم سعٌد ابراهٌم عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    2683 عبد الحمٌد المشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الحمٌد دمحم   - 28

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    19555نجوى احمد عبدالحلٌم هزاع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 بت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاالسجل  شط

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    11993نادٌة عبد الجواد فرٌج مرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطٌت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    15838: احمد سعٌد احمد عبدالصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    14975احمد عاطف دمحم االطرش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تارٌخ    19258طارق دمحم دمحم دمحم عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    21951عبدالناصر فرٌد خلٌل البحٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 سجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاال

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    6126اشرف دمحم عمر نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    8821فوزي جابر احمد االهبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    6761رمضان دمحم عبد الواحد المالكً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  تم شطب المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    19875،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  رانداعبدالمعز ابراهٌم الخرباوى    - 38

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    18244ولٌد عبد الملن محمود مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 زال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌد العت

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    13483شعبان معروف محروس شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   12174ابراهٌم عادل ابراهٌم عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   21857سامح جمال عبدالرؤف زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   311110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   3747رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده والكرٌتال(   -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح   21191112وفً تارٌخ ،   12491تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1111110111رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191112وفً تارٌخ ،   12491سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود مصطفى البحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

) ورشه سمٌر البحٌرى للحداده واللحام (  تاجر فرد ،، تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود البحٌرى  -  6

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191112وفً تارٌخ ،   12491سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1111110111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112 وفً تارٌخ ،  17315مختار كمال عبدالسالم مظال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   13338طلعت دمحم عبد الوهاب على ابورٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   11111110111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   7492هبه جمٌل عبد المنعم حواش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118ً تارٌخ ، وف  11351محمود دمحم شاهٌن شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15577عصام دمحم على جوٌدة )جوٌده لالجهزة الكهربٌة والتكٌٌف (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:  21191118

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   19285ٌاسر شعبان عبدالتواب هنداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   13218تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عماد السٌد حنفى دمحم   -  13

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  19161راغب عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل ) ابو اسماعٌل لبٌع السٌارات المستعمله (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191119وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191119وفً تارٌخ ،   5416نبٌل ندا ابراهٌم ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   7111110111،تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   17581ندا عاطف حسٌن سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119،  وفً تارٌخ  9582كامٌلٌا منٌر بدوي ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   17557هانى عبدهللا ابراهٌم ابوبكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   111110111،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   7895ناصر فرحات علً عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191111وفً تارٌخ ،   13184دمحم عبد المنعم عبد السالم سٌف الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   16724محمود جمال الدٌن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   15496محمود عبدالسالم ابوذكرى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   3155بك لٌده برلم ماجد دمحم عبدالمنعم الجزار  تاجر فرد ،، س -  23

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   13165اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   17559احمد حامد حسن دمحم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   18655، سبك لٌده برلم نجوى على احمد رجب  تاجر فرد ، -  26

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   17195محمود عبد العزٌز دمحم الصغٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   21917عارف بكرى احمد دراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191116وفً تارٌخ ،   15131عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالجلٌل زعٌمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   19215نجوى فرٌد ابراهٌم حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116ارٌخ ، وفً ت  12459سعٌد محمود دروٌش الصنصفتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد محمود دروٌش الصنصفتى )الصنصفتى للدٌكورات الخشبٌة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  32

دٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تع  21191116وفً تارٌخ ،   12459برلم 

 جنٌه   5111110111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   15812دمحم عبدالرحٌم جابر سراج الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 ٌه جن  5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   21454احمد دمحم مصطفى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   15823السٌد مهنى السٌد جبارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   21681امٌمه عبدالعاطى عرفه ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   51110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   17713ابوبكر عاطف عبد الغفار ابو احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   51110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   22223احمد دمحم احمد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191121وفً تارٌخ ،   21282اٌمان مصطفى عبدالسٌد طه بحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   411110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21191121وفً تارٌخ ،   7746تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح هدي عبد المادر احمد حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   7746سبك لٌده برلم هدي عبد المادر حمزه  تاجر فرد ،،  -  41

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   21241دمحم عبدهللا عبدالمهدى ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   411110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   19734اٌمان السٌد العربى عبدالحكم حشاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   21682الزغم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد دمحم رمضان حسن  -  44

 جنٌه   411110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   21511والء سمٌر صالح شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   15731شرٌف محمود دمحم عبادة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191127وفً تارٌخ ،   21351سٌد ابوشادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌسرى عبدالداٌم احمد ال -  47

 جنٌه   251110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ف تم تعدٌل رأس المال , وص  21191127وفً تارٌخ ،   14235فٌصل سالم سعد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   17384احمد عبدهللا دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   9111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   11219ى عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عٌسوى فرٌج عٌسو -  51

 جنٌه   311110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  21191129وفً تارٌخ ،   18868اٌمن عبدالناصر السٌد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   22214دعاء فتحى عبدالحمٌد صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   411110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   2623براهٌم خلٌفة عبد الحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ا -  53

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22181احمد فرج هللا راشد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن / اسامه احمد متولى  4محل رلم  25الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  22178م    فاٌزه احمد عطٌه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  2

 ، منوف ضرب ابوخرٌزه بملن احمد دمحم المارح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22175مبرون عبده مبرون مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 / معوض دمحم معوض السباعى منوف بملن  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22181محمود عبدالمجٌد دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ورش الشباب مرحلة اولى امتداد الصناعٌة الخامسة بملن / احمد ممدوح جمال خاطر 38الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22179احمد عبدهللا سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل  -  5

 محور المنطمه الصناعٌة السابعة بملن / حسنى عبدالبارى سٌد جمعه 215الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22174هٌثم دمحم الفرماوى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن ابوجمٌل دمحم ابوجمٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  22182كرم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ملن / هانى محروس حفنى السادات ب -الخطاطبة الٌافطة مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  22177فتحى مخٌمر احمد عوض عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه شارع السادات مركز السادات بملن فتحى مخٌمر احمد عوض عاشور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22183،  سبك لٌده برلم     حماده البكرى عبدالسمٌع دٌاب ، تاجر فرد -  9

 منوف بملن / دمحم عبدالهادى زٌدان  -الـتأشٌر:   ، تتا مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22171بدور رجب السٌد احمد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وف عزبه المغربى بملن سعٌد احمد محمود السواقالـتأشٌر:   ، من

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  22176ولٌد عباس على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 منوف بملن / دمحم عباس على عامر -، زاوٌة رازٌن مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22172بك لٌده برلم    السٌد مرسى السٌد الغول ، تاجر فرد ،  س -  12

مرحله اولى ورش مشروعات الشباب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن سماح بدر دمحم دمحم  63الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

 وصالح حسن شمندى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22187دمحم جمال مبرون مغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 منوف بملن / امال لطب السباعى جمعه  -الـتأشٌر:   ، دبركى مركز 

تم تعدٌل العنوان  21191112وفً تارٌخ  22184ٌاسمٌن صدٌك مصطفى صدٌك النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لن عادل مصطفى صدٌك, وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22191طلعت دمحم ٌونس االسود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 منوف بملن / طلعت دمحم ٌونس االسود  -الـتأشٌر:   ، طمالى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112ً تارٌخ وف 22188اسامه بالل عبده المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بور سعٌد البحرى بملن / حامد صابر لشتى ودمحم احمد لشتى ورثة صابر واحمد لشتى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22191ابراهٌم بكر دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 :   ، سرس اللٌان شارع الساحل بملن / ابراهٌم دمحم سلٌم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  3747رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 منوف بملن / دمحم محمود احمد دوٌدار  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة العمرة مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22189مصطفى سعٌد احمد االبٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، منوف ترعه الحشاشة بملن / سعٌد احمد عبدالواحد

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191112وفً تارٌخ  22186عماد صبحى دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 منوف بملن / صبحى دمحم الشٌخ على  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  12491سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود مصطفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المنطمه الثالثه سرس اللٌان بملن باسمه دمحم عطٌه سعٌد العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مصرب على

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود البحٌرى ) ورشه سمٌر البحٌرى للحداده واللحام ( ، تاجر فرد  -  22

م تعدٌل العنوان لٌصبح مصرب تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت 21191112وفً تارٌخ  12491،  سبك لٌده برلم    

 على المنطمه الثالثه سرس اللٌان بملن باسمه دمحم عطٌه سعٌد

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده والكرٌتال( ،  -  23

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم  21191112وفً تارٌخ  12491تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 مصرب على المنطمه الثالثه سرس اللٌان بملن باسمه دمحم عطٌه سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  22185حمدى على محمود المالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 سه بملن وسام مكرم رمسٌسالـتأشٌر:   ، منوف شارع الكنٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  22111حمدى سعد دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، منوف شارع الجالء حارة باشا بملن / ام هاشم على محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  21419عالء عبدالرحمن على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن شرٌف دمحم عبدالعزٌز 29الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات مول البنون المنطمه الخامسه محل رلم 

العنوان , تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  22199مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 محور المنطمه الصناعٌة السابعة بملن / مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عٌش 61وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  22192احمد عبدالوهاب عبدالمؤمن مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن مبروكه عبدالغفار مصطفى

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 21191113وفً تارٌخ  22193هبه احمد احمد هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ، منوف شارع مجلس المدٌنة بٌن النهدٌن بملن / احمد عبدالحمٌد صدٌك كاشف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22111محمود ٌوسف عبدالجواد والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ٌوسف عبدالجوادالـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن عصام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  13981منال على هنداوى المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ رشدى رشدى لاسم فرماوى لاسم بناحٌة ابو نشابة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22194ٌده برلم    رشا سامى ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  32

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز منوف بملن سنٌه عبدالمعز عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22198احمد مبرون نظٌر دٌاب غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الدور الثالث مول دار مصر المنطمه السابعه عشر بملن حمدى على على عبدالسٌد 219و  218كتب رلم الـتأشٌر:   ، السادات م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  21196رباب دمحم غرٌب دمحم الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 النشار الـتأشٌر:   ، منوف شارع البغدادى بملن سعٌد عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22197ولٌد رمضان دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ورش شباب المرحله االولى المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن ولٌد رمضان دمحم حجازى 27الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  18243، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى عبد الحمٌد على حمزة -  36

منطمه صناعٌه المطورٌن بملن مصطفى عبدالحمٌد على  134وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات وحده 

 حمزه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113فً تارٌخ و 9481احمد دمحم احمد عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع الروضه متفرع من شارع الجٌش بملن احمد دمحم احمد عٌسى

ك احمد دمحم عبدالمادر ابوالفضل )ابوالفضل للنمل وخدمات لوجٌستٌه واستٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه( ، تاجر فرد ،  سب -  38

بملن صالح  17تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات مول دار مصر م  21191113وفً تارٌخ  22195لٌده برلم    

 عبدالحمٌد صمر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  22116احمد سعٌدخلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 منوف بملن / سعٌد خلٌفه دمحم  -ز ، الحامول مرك

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  22111منى صالح عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المنطمة السادسة بملن / اشرف دمحم على احمد  181، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  14418فرد ،  سبك لٌده برلم     تمى سٌد بدوى محمود الغرٌب ، تاجر -  41

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرح بناحٌة شبٌن الكوم شارع عاطف السادات بملن / زٌنب عبدالمولى ابراهٌم بنشاط / تجارة بوٌات اودع 

  2119برلم   ولٌد برلم       شبٌن الكوم بتارٌخ   /   /  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22114تسام مصطفى احمد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اب -  42

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز منوف بملن حمدى عبدالحمٌد سٌد احمد

تعدٌل العنوان , تم  21191116وفً تارٌخ  22118هنٌه مصطفى مصطفى ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن ابراهٌم على المنٌاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  19292عبد هللا زهران فتح هللا عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

محور خدمات الحى الثانى بملن اسامه  7شمه رلم  3 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات لطعه رلم

 عبدالرحمن عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  22113سٌد دمحم سٌد عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن دمحم احمد ابراهٌم شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  9458احمد مصطفً صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم  -  46

ناصٌه شارع حسٌن الترساوى مع شارع الملن فٌصل بغرض صٌدلٌه افتتح فى  363الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه الهرم برلم 

 هولٌد برلم             سجل تجارى الجٌز 2119/ 1/ 6

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22111شرٌف حسن حسن شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 مرحله اولى ورش الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن دمحم سعٌد عبدالرحٌم مصطفى 86الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22119سبك لٌده برلم      على السٌد محمود البسٌونى ، تاجر فرد ، -  48

 منوف بملن / نجاح دمحم عبدالحافظ  -الـتأشٌر:   ، سدود مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  16915عبدالمنعم سلٌمان سعٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 منوف شارع الترب -تعدٌل المالن لٌصبح بملن / منار جابر دمحم المارح بناحٌة الـتأشٌر:   ، تم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22112محمود كرم حافظ االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن / كرم حافظ االشبٌهى  -سكه السبعٌن  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  22115زٌزه ماهر عبدالمنعم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن عبدالرؤف عبدالرحمن فرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  22117اسالم مصطفى عبدالحمٌد الشرنوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع كشن بملن / دمحم صالح شعراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  22113صباح عبدالحافظ الشافعى ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  شاهٌن منوف بملن / مختار دمحم دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  18774شٌماء وجٌه سعد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 منوف بملن / شرٌف دمحم عبدالصادق  -الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  18774شٌماء وجٌه سعد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

بملن /  8نموذج الدور االرضى شارع جمال عبدالناصر منطمه  116ع 1الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى السادات وحدة رلم 

 عبدالحمٌد صالح الدٌن عبدالحمٌد دمحم بنشاط تجارة وتورٌد حدٌد التسلٌح ومماوالت عامة والتصدٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  22118لٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعلٌم تهامى عبدالع -  56

 منوف بملن / دمحم جمال عبدالرحمن فرج  -وصف الـتأشٌر:   ، بهواش مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  18774شٌماء وجٌه سعد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

منوف بملن / شرٌف دمحم عبدالصادق بنشاط تجارة وتوزٌع وتعبئة  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة برهٌم مركز 

  2119/  1/  8منوف بتارٌخ  18774رلم تابع ولٌد ب 117وتصنٌع مجمدات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  22114احمد عاطف دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 بملن / دمحم سعد لشوش -بجوار لسم سرس اللٌان  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  22117،  سبك لٌده برلم     سعد عبدالهادى مدٌن عطا ، تاجر فرد -  59

 أ الدور الرابع المنطمة السابعة عشر بملن / اسامه دمحم على شمٌر 319الـتأشٌر:   ، السادات رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191118وفً تارٌخ  22121الهامى على شاهٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 منوف بملن / سمٌر محمود الجزٌزى -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  13218عماد السٌد حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

البحٌرة  9154طار المدٌم مجمع ابراهٌم حسنٌن والممٌد برلم بدر طرٌك الم -، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر بناحٌة مركز 

 لالستغناء عنة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  13218عماد السٌد حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لمنطمة الثانٌة بملن / عبدالغنى سعد بدر محور خدمات ا 11، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات الدور الثانى عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  22122محمود عبدالرؤف محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكة الثمانٌة بملن / اسماء وجٌه محمود الجمال 

ٌن )مؤسسه حسام الدٌن لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر حلمى محمود حسام الد -  64

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الجمهورٌة بملن / ورثة حلمى محمود  21191118وفً تارٌخ  22121

 حسام الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  22116ٌده برلم    نهى نوح دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  65

 منوف بملن / جمعه عبدالعظٌم السٌد  -دملٌج مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  22119فاطمه رشاد دمحم ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 السادات بملن / محسنعلى الجارحى على  -النور مركز  منشٌة -، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  3423دمحم عبد هللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبدالرحمن عبدالرحمن دمحم بناحٌة سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  22115بد الرحٌم لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف دمحم ع -  68

 بملن / محمود عبد العظٌم دمحم  -م  . منوف  -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191118وفً تارٌخ  12866، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1مجدى سمٌر حافظ مكاوى  -  69

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح / احمد سمٌر حافظ مكاوى بناحٌة سرس اللٌان حوض درب الجناٌن 

وفً تارٌخ  14439ناجى عبدالمادر حتٌتة سعد )مكتب ناجى حتٌتة للمماوالت العمومٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

المنطمة الرابعه محور  27ف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة السادات عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وص 21191118

 الحى الثانى بملن / احمد فاٌز مامون عبدالصمد 

وفً تارٌخ  14439تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ناجى عبدالمادر حتٌته سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

المنطمة الرابعه محور  27العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة السادات عمار رلم  تم تعدٌل 21191118

 الحى الثانى بملن / احمد فاٌز مامون عبدالصمد 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191118وفً تارٌخ  19285ٌاسر شعبان عبدالتواب هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة منوف شارع الدمٌاطى برج بالطه بملن / احمد شحات ابراهٌم بالطة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  22123طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 التجارى بالمنطمه السكنٌة الخامسة بملن / طلعت الرفاعى ابراهٌم ابراهٌم السوق  33الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  22125احمد سامى عبدالعزٌز ابو ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  منوف بملن / نبوى عبدالنبوى متولى شاهٌن -وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسة مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22135زكىمصطفى زكى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 منوف بملن / احمد عطٌه العٌسوى  -الـتأشٌر:   ، كفر السنابسة مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22132شعبان دمحم دمحم الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن مصطفى دمحم دمحم الدعوشى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22129دمحم جوهرى السٌد مكرم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 كرم دمحم الـتأشٌر:   ، منوف شارع السحرتى بملن / جوهرى السٌد م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22124دمحم دمحم ابو صلٌحه عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن احمد سمٌر سعفان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191119وفً تارٌخ  22134طه دمحم دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 السوق التجارى المنطمه الحادٌه عشر بملن خالد عبدالفتاح دمحم موسى 53السادات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22133صابر فؤاد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 شارع الزٌتون االسكان االجتماعى بملن صابر فؤاد احمد حافظ 14ل رلم الـتأشٌر:   ، السادات مح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22128سماح على دمحم الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن جمعٌه تنمٌه المجتمع بدبركى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22152لبارى الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مهدى عبدا -  82

 بملن دمحم مهدى عبدالبارى 178الـتأشٌر:   ، السادات مجمع الصناعات الصغٌر والمتوسطه المنطمه الصناعٌه المطورٌن وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22152سبك لٌده برلم    دمحم مهدى عبدالبارى الشرٌف ، تاجر فرد ،   -  83

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر السوالمٌه مركز الشهداء بملن دمحم احمد محمود بغرض ثالجه تجاره اسمان ولحوم 

 شبٌن الكوم 79174ولٌد برلم  2115/ 7/ 28وخضروات مجمده افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  22127المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على حمدى على -  84

 المنطمه الصناعٌه السادسه بملن فاروق هنداوى دمحم دروٌش 6118لطعه  11الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119ٌخ وفً تار 22126دٌنا زهدى حامد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن دمحم فتحى حامد عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22139ٌحى عزت دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 السادات بملن / حسن صبرى عبدالسالم  -الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع الخطاطبة مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111ً تارٌخ وف 22141اٌهاب عبدالمنعم صالح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجناٌنى بملن / اٌهاب عبدالمنعم صالح سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22146شٌماء سعٌد دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 ر مصر بملن / شٌماء سعٌد دمحم على النجار ب مول دا 115الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده والكرٌتال( ،  -  89

العنوان لٌصبح تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  12491تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 سكه العمر بملن باسمه دمحم عطٌه سعد 13

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود البحٌرى ) ورشه سمٌر البحٌرى للحداده واللحام ( ، تاجر فرد  -  91

سكه  13تعدٌل العنوان لٌصبح تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  21191111وفً تارٌخ  12491،  سبك لٌده برلم    

 العمر بملن باسمه دمحم عطٌه سعد

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  12491سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود مصطفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عدسكه العمر بملن باسمه دمحم عطٌه س 13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  13165اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن حلمى لدٌس عوض

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  13165اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

/ 3وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن عبدالعظٌم دمحم السٌد بغرض محل منظفات افتتح فى 

 منوف 13165ولٌد برلم  2112/ 12

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191111وفً تارٌخ  22137محمود منصور دمحم سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بور سعٌد بملن / ممدوح دمحم الصباغ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22145سامٌه نجٌب احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الحصوه بملن على دمحم ابوشادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  16724الدٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال  -  96

 شارع الجالء )المحطه ( بملن / دمحم اسامة حمدى المارح  14الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  16724محمود جمال الدٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 16724الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى منوف شارع الجالء بملن / دمحم اسامه المارح بنشاط سجاد المفروشات وممٌد برلم 

  2116/  1/  17منوف بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22141دمحم عبدالعزٌز محمود خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن احمد عبدالغنى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22138لٌلى عصام عبدالتواب امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بوسعٌد بملن تونس صالح عبدالموجود

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  22144دالمنعم عبدالفتاح دمحم ابوسٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  111

 منوف بملن / سمٌرذكى احمد فرج -وصف الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  13165اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن حلمى لدٌس عوض بغرض نظافه ومشمعات 

 منوف 13165ولٌد برلم تابع  2119/ 1/ 11افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111ٌخ وفً تار 17333صادق دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن صادق دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم بناحٌه عزبه ابوعدس / دبركى

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  21634هبه هللا جمال دمحم محمود الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن لوج حسٌن ظاظا وعبدالرحمن وجٌهان وسلمى واٌمان اوالد السٌد عبدالرحمن وصف ا

 عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  7162خالد فوزي المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن خالد فوزي المزاز بناحٌه كفر فٌشا  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  16724محمود جمال الدٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

بنشاط مكتب  شارع الجالء )المحطه ( بملن / دمحم اسامه حمدى المارح 14الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف 

  2119/  1/ 11بتارٌخ  16724ولٌد برلم تابع  161(اودع  6من مجموعه  36وفمرة  19استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22142رمضان عٌد رمضان اللطخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ب الرهبة بملن / عفاف عبدالجلٌل السما الـتأشٌر:   ، منوف شارع در



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3155ماجد دمحم عبدالمنعم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر السنابسه مركز منوف بملن عمرابراهٌم سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  22147الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم ابراهٌم على  -  118

 محور الصناعٌة السابعة بملن / صفاء عبدالممصود ابراهٌم  168وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22143محمود فوزى صالح النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك سرس اللٌان بملن عبدهللا سلٌمان عٌاده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  22151طلعت احمد معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 معوض داود  منوف بملن / طلعت احمد -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا الكبرى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  7895ناصر فرحات علً عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

أ شارع على بن ابى طالب المنطمه السكنٌه االولى  24الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحده السكنٌه الرابعه عماره رلم 

  فودهبملن اشرف فتحى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22153وجٌه فاٌز عبدالونٌس حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن دمحم فاٌز عبدالونٌس حمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22163وفاء خضر عاشور لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بملن / صبحى عبد الرسول ابراهٌم شعبان  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا 

احمد جمعه عبدالرحمن جمعه )مصنع جمعه للروالت واالكٌاس والشنط البالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

بالمنطمه الصناعٌه محور  99صف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه ارضى تم تعدٌل العنوان , و 21191113وفً تارٌخ  22154

 المنطمه الصناعٌه السابعه بملن باسم احمد على على الطوٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22155بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 السوق التجارى المنطمه السكنٌه السادسه بملن بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح 3الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  22164اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه احمد عبداللطٌف ابوالسعادات ، ت -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن سنٌه محمود دمحم الصباغ

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  22161محمود فوزى السباعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 المنطمه السكنٌه الثالثه بملن خٌرى مبرون عبدالحافظ ابوالفضل 73عماره رلم  6تأشٌر:   ، السادات محل رلم وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22157سالمه على مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ن / عبد العظٌم فهٌم دمحم نصاربمل -ش عمر بن الخطاب  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22158احمد فوزى احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن جمال فوزى عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  19871م    شٌماء دمحم سلٌمان المدٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  121

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن مختار معوض ابراهٌم طلحا بناحٌه تتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22165دمحم احمد عبد العزٌز طبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / عبد المرضى عبد الغنى دمحم ٌاسٌن  -محور خدمات الحى الثانى  - 25العمار رلم  - 9محل رلم  -، السادات   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  18763جمال عبدالحافظ دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 المنطمه الرابعه بملن جمال عبدالحافظ دمحم فرج 322عماره  5سادات وحده الـتأشٌر:   ، نم تعدٌل العنوان لٌصبح ال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  16131اشرف طلعت حلمى عبدالسمٌع جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 مٌر عبدالغنى مبرونوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن س

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22151نادٌه فتحى محمود السطوحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن / مصطفى فوزى النشار -ش المحطه المدٌم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22159حسن سعٌد حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن احمد عبدالعظٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22161احمد مصطفى شفٌك لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ٌك لاسمالـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعه الحشاشه بملن مصطفى شف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  22156احمد عادل احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 بملن / عادل احمد على سالمه  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، الحامول 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113تارٌخ  وفً 19378اسالم دمحم عبدالسمٌع البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان سكه المناطر بملن عاطف دمحم جابر

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  22174دمحم سعٌد محمود دمحم الغنام )ورشه الغنام( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ، عزبه ناصف كفر داود مركز السادات بملن هند ابوسرٌع ابراهٌم سلٌمان   العنوان , وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22166دمحم فؤاد عثمان سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / دمحم حسٌن خالد -ش الجٌش  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  22178اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم نجٌب مصطفى -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز منوف بملن اٌمن حسنى فارس الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  16731دمحم عبده احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سلٌمان عبدالمسٌح سلٌمانالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  18655نجوى على احمد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عاطف دمحم معوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22169تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد دمحم ابونصار ، -  134

 منوف بملن / سعٌددمحم عبدالمجٌد ابو نصار  -الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22181اسالم سٌد على خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 المنطمة الثامنة بملن / مصطفى حسن على  3أشٌر:   ، السادات محل رلم الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  7221احمد ابو النجاه احمد خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم احمد ابوالنجا خٌرهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح ابو نشابه م السادات بملن ابراهٌم عبد هللا دمحم مع الغاء الفرع لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا ابراهٌم عبد  -  138

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الرئٌسى لٌصبح ابونشابه مرز السادات بملن حنا سعد حنا عبدالمالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح ابو نشابه م السادات بملن ابراهٌم عبد هللا دمحم مع الغاء الفرع لالستغناء عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الرئٌسى لٌصبح ابونشابه مرز السادات بملن حنا سعد حنا عبدالمالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22142رمضان عٌد رمضان اللطخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ح منوف شارع درب الرحبة بملن / عفاف عبدالجلٌل السما الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22171محمود فوزى عبدالنعٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، كفر داود تجمع الصعاٌده مركز السادات بملن وافى فوزى عبدالنعٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان  21191114وفً تارٌخ  22179عزٌز صالح عبدالعزٌز الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدال -  143

 , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع المحطة بملن / الهام عبدالستار ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه ابونشابه مركز السادات بملن حنا سعدحنا عبدالمالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر  -  145

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح ابو نشابه م السادات بملن ابراهٌم عبد هللا دمحم مع الغاء الفرع لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  22181ابتسام زكى عبدالونٌس ابورصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع التحوٌله الجدٌده بملن جمال اسماعٌل لشموش 14وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 العنوان لٌصبح بناحٌه ابونشابه مركز السادات بملن حنا سعدحنا عبدالمالن الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 راهٌم عبد هللا دمحم مع الغاء الفرع لالستغناء عنهالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح ابو نشابه م السادات بملن اب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22176منال سعٌد محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 الـتأشٌر:   ، منوف جسر الفرعونٌه بملن اشرف بسٌونى محمود البدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22172تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هند ابوسرٌع ابراهٌم سلٌمان ، -  151

 الـتأشٌر:   ، كفر داود عزبه ناصف مركز السادات بملن دمحم سعٌد محمود دمحم

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191114وفً تارٌخ  22168مروه صالح فتح هللا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بملن الدمرداش عبدالعزٌز دمحم 84الـتأشٌر:   ، السادات عدنان المدنى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  22175سماح عبدالنبى حامد الروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، طمالى مركز منوف بملن احمد السٌد عبدالغفار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22193د مهدى لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهدى محمو -  153

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم محمود عبدالرحمن عبدالمادر

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  22191وائل حسانٌن دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سعاد عبدالمنعم عباس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  16255دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

بعه عشر بمشروع االسكان المتوسط دار مصر بملن دمحم ابوزٌد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات المنطمه السكنٌه السا

 دمحم ابوزٌد دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22188حنان طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع درب الجٌزاوى بملن / محٌى الدٌن الصعٌدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  22192 السطوحى ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر دمحم -  157

 منوف بملن / السٌد السٌد دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، بهواش مركز 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191115وفً تارٌخ  21488محمود عبدالعزٌز ابو العٌنٌن النفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 منوف شارع الشامى  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبدالعزٌز ابوالعنٌن النفرى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22185دمحم احمد ابراهٌم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 بغدادى بملن / محٌى دمحم الصعٌدى الـتأشٌر:   ، منوف شارع ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  22189ٌحى جابر دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ، منوف شارع بور سعٌد بملن / ابراهٌم دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22195احمد حسن حسن علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن جابر دمحم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22191عادل مختار مطر ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لن سعاد عبدالمنعم عباسالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22187فتحى دمحم فتحى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 منوف بملن / توفٌك محمود عبداللطٌف  -الـتأشٌر:   ، كفر السنابسة مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22183لم    محمود ٌحٌى ابوالسعود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  164

 الـتأشٌر:   ، منوف مٌدان الشهداء بملن / احمد السٌد ابوعالمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  21162هدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه  255نوان لٌصبح السادات وحده رلم وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الع

 المطورٌن بملن هدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد غانم

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  22182نبٌل صبحى عبدالعزٌز منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 بملن / احمد مبرون السٌد بدر  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22186صفٌه صبحى احمد شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجمهورٌة بملن / ذكى  حافظ دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22194لٌده برلم     ابراهٌم السٌد دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك -  168

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن شولى عبدالرازق دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  22184ابراهٌم احمد ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 رع كمنه بملن / ابراهٌم جابر المالوى الـتأشٌر:   ، منوف شا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  15612اٌمن حمدى ابراهٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طرٌك سرس اللٌان مركز منوف بملن على عاشور على عمران

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  22196عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل عادل احمد  -  171

 منوف بملن / جنات دمحم منصور  -، بهواش مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22214ابراهٌم دمحم على راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ، سرس اللٌان شارع بور سعٌد الغربى بملن / داوود دمحم عبدالحمٌد االبشٌهى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  8455امال مبارن حمزه الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسن احمد محمود دمحم مبارن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم  21191116وفً تارٌخ  12491سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود مصطفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / الطالب / سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى بناحٌة 

 سرس اللٌان 

سم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود البحٌرى ) ورشه سمٌر البحٌرى للحداده واللحام ( ، تاجر تم تعدٌل اال -  175

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /  21191116وفً تارٌخ  12491فرد ،  سبك لٌده برلم    

 بحٌرى بناحٌة سرس اللٌان الطالب / سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى ال

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده والكرٌتال( ،  -  176

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح  21191116وفً تارٌخ  12491تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لن / الطالب / سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى بناحٌة سرس اللٌان بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22198دمحم طلعت محمود العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن هانى فاروق دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22211مسعد فارس الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فارس  -  178

 الـتأشٌر:   ، منوف عمارة االسكان السرساوٌة طرٌك الحامول بملن / انهار ابراهٌم عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116تارٌخ وفً  22215مٌرفت سمٌر ابوسرٌع على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 مول البنون بملن / ابراهٌم عبدالرحمن خلٌل  31وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22212دمحم رمضان على المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 بملن / السٌد السٌد الجعارة  11شمة رلم  34ارة عم 11الـتأشٌر:   ، السادات المنطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22211دمحم الشافعى ابراهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن مركز شباب ابونشابه

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  22216نه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو رضا سلٌمان سٌد احمد زرٌ -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع دمحم خلف هللا بملن رضا سلٌمان سٌد احمد

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191116وفً تارٌخ  22213ابراهٌم سعٌد ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 منوف بملن / سمٌر شحاته عبدالحمٌد  -الـتأشٌر:   ، هٌت مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  22199احمد هدٌه عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 السادات بملن / ابراهٌم عبدالرحٌم امام كرٌم  -الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  7748احمد دمحم دمحم المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه منوف طرٌك كفر العشرى بملن دمحم شعبان الزناتى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22215عبدالفتاح سعٌد فتحى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن على احمد احمد121الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22211سماح عبدالمعطى دمحم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 كفر فٌشا مركز منوف بملن صبحى غرٌب على الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  16255دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

ن المتوسط دار مصر الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم بدون المنطمه السكنٌه السابعه عشر بمشروع االسكا

 بملن دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد دٌاب

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  22217جمعه عبدالفتاح السٌد ابوحشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 وصف الـتأشٌر:   ، السادات مول السالم الدور االرضى بملن دمحم شرٌف ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  9219ً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحً عٌد مصطف -  191

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسن احمد محمود دمحم مبارن بناحٌه الخطاطبه

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191117وفً تارٌخ  22219عالء هاشم زهٌر سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بالسوق التجارى بالمنطمة السكنٌة السادسة بملن / عالء هاشم زهٌر سٌد احمد 51الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22214دعاء فتحى عبدالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ارع بورسعٌد بملن اٌهاب السٌد احمدالـتأشٌر:   ، منوف ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  9515شرٌف ابراهٌم عبد العلٌم علً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 ى الشافعىمجمع الصناعات الصغٌره الصناعٌه الثالثه بملن / شرٌف ابراهٌم عبدالعلٌم عل 46وصف الـتأشٌر:   ، السادات وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  9515شرٌف ابراهٌم عبد العلٌم علً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

محور خدمات الحى السابع بملن محمود  3، 4الحى السابع لطعه  14وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 9515ولٌد برلم  2118/ 5/ 18تتح بغرض تجاره وتورٌدات فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر افتتح فى على عبدالباسط اف

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  22212دمحم شلبى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ، دملٌج مركز منوف بملن عالء شلبى دمحم عمر

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  22218محمود عبدالعزٌز عمر عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن اٌمان فتحى حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22219اٌمان دمحم جاب هللا الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع عٌادة بملن / حسانٌن جاب هللا دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  9515شرٌف ابراهٌم عبد العلٌم علً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

مجمع الصناعات الصغٌره الثالثه بملن شرٌف ابراهٌم  46وحده وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

ولٌد برلم  2119/ 1/ 17عبدالعلٌم على الشافعى بغرض تصنٌع اجزاء بالستٌن ماكٌنات العزل )ورد وجلب كاوتش ( افتتح فى 

 منوف 9515تابع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117خ وفً تارٌ 22213محمود كامل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن نور كامل دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  22221اسماء ربٌع عبدالحكٌم التالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عٌه السابعه بملن ابراهٌم السٌد ابراهٌممحور المنطمه الصنا 198وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22211عزت عبدالفتاح احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 منطمة المطورٌن  111الـتأشٌر:   ، السادات وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  22211عزت عبدالفتاح احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

اكتوبر بنشاط تورٌد مستلزمات المصانع  6مدٌنة  1شمة 1فدان عمارة  71مشروع  6الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى الحى  

 اكتوبر 23178وممٌد برلم  2115/  11/  22والمماوالت العامة افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  22223احمد دمحم احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ، سدود مركز منوف بملن عاطف السٌد عبده

تم تعدٌل العنوان ,  21191121ً تارٌخ وف 22227انٌسه مصطفى مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف الواجهة المبلٌة لبنن مصر بملن / جابر ابوالسعود فتحى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17357عالء عبدالوهاب عبدالهادى العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

شارع التومى من شارع الجٌش مركز منوف بملن مصطفى عبدالواحد محمود  6نوان لٌصبح وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الع

 خضر

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  22231رمضان عبدالعلٌم عبدالرحمن ابوخطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن رحمه رفٌك صادق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22232رٌف دمحم كامل الزامن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  217

/  8/  15الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة منوف شارع داٌر الناحٌة بملن / ورثة فهمى احمد المواس بنشاط بمالة افتتح فى 

   2115/  12/  11وتم غلمة بتارٌخ  5737وممٌد برلم  2111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22232شرٌف دمحم كامل الزامن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع مكنس بملن / باسم دمحم شبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22233شرٌف دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 منوف بملن / نزٌه مرزوق على سلٌمان  -الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  17713ابوبكر عاطف عبد الغفار ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 اطف عبدالغفاروصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اسماء ع

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22221دمحم عبدالمنعم اسماعٌل المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع المحطه بملن ابراهٌم على المالكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22225نجوى سعٌد عبدهللا العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع التحرٌر بملن عمر لطفى عمار

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22226سٌد احمد راضى سٌد احمد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 عبدالحمٌدجمعه شرف الدٌن  منوف بملن / -وصف الـتأشٌر:   ، منشاة سلطان مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22224زٌنب مصطفى دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، منوف درب الجنزورى بملن حسنى شفٌك سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121ارٌخ وفً ت 22228جهان عطا دمحم عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 السادات بملن / نبٌل دمحم سعٌد عبدالممصود  -الـتأشٌر:   ، لرٌة العمرى تابع كفر داود مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22234هانى احمد سالمه دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 سوق المنطمة الرابعة التجارى بملن / دمحم عبدالعال ابوالغٌط 21سادات محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22235احمد سامى سعٌد عالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 منوف بملن / سامى سعٌد عبدالحفٌظ عالمة  -الـتأشٌر:   ، طمالى مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22231ٌمان جمال عبدالسمٌع ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  218

 منوف بملن / دمحم السطوحى عبداللطٌف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191121وفً تارٌخ  22222على حسن محمود الضوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز منوف بملن السٌد سامى عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22239بدر زكى دمحم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 سنالـتأشٌر:   ، منوف شارع شلبى امام االداره الزراعٌه بملن امٌره احمد ح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22241دمحم داود عبدالتواب عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 المنطمة الرابعة بملن / حسن طلعت عبدالغنى  333عمارة  2الـتأشٌر:   ، السادات وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22236لم    احمد حلمى دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  222

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الجزاٌر بملن كرم حلمى عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22243دمحم على ابراهٌم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 اسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثالثه والعشرون بملن دمحم على ابراهٌم مناعب 6الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22244محمود عبدالهادى الصاوى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن فاٌزه دمحم حسن طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  22242ف السٌد على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌ -  225

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن فهمى نشأت حسٌن سلٌمان

تعدٌل العنوان , تم  21191121وفً تارٌخ  21166احمد شحات عبدالظاهر دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

منطمة المطورٌن الصناعٌة بملن / احمد شحات عبدالظاهر دمحم  47وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات وحدة رلم 

 سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  19697محمود دمحم ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 :   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه بالمشط مركز منوف بملن فوزى على بسٌونى عبٌدالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15735دمحم خالد رجب عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 مصطفى صبحى حمزه محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن 47الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15735دمحم خالد رجب عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 أ السوق التجارى سوق المنطمه الثامنه بملن خالد رجب جاد عز الدٌن 16الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15265تار عبدالرحٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مخ -  231

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الطبل وشارع اللطخ من شارع بٌن النهدٌن بملن / احمد مختار عبدالرحٌم نوفل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15265احمد مختار عبدالرحٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى منوف تماطع شارع ابوطبل بملن  الطالب بنشاط مكتب للتجارة فى مجال تجارة معدات الطالة 

  2115/ 1/  21 منوف بتارٌخ 15265وممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15265احمد مختار عبدالرحٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف تماطع شارع ابو طبل وشارع اللطخ بملن / الطالب بنشاط بمالة وممٌد برلم تابع 

  2116/  8/  9ارٌخ منوف بت 15265

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  22237نادٌه فهٌم السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ، سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن السٌد احمد على غزال

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22241محمود سعٌد صابر احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 السادات بملن / سعٌد صابر احمد  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبة مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22238دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لن دمحم واسامه وهانى عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌلوصف الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بم

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  22245اٌه سامى حجازى دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه المدٌنه بملن / سامى حجازى دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15265اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مختار عبد الرحٌم نوفل ، ت -  237

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف شارع الطبل وشارع اللطخ من شارع بٌن النهدٌن بملن / احمد مختار 

  2119/  1/  21وف بتارٌخ من 15265ولٌد برلم تابع  371عبدالرحٌم نوفل بنشاط حضانه خاصه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  19561اٌات حجاج دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

االسكندرٌة بنشاط مكتب رحالت داخلٌة اودع برلم    -شارع نور االسالم البكاتوش  4الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المنتزة 

  2119ولٌد برلم     االسكندرٌة بتارٌخ     /    /  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22251هبه شولى عبدهللا رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 منوف بملن / سعٌد على دمحم  -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22258سبك لٌده برلم      اسامه سمٌر دمحم السبكى ، تاجر فرد ، -  241

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع السبكى ارض المحلج بملن سمٌر دمحم السبكى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  22251صابر رمضان صابر ابو ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 منوف بملن / نوح الدسولى عشماوى  -دبركى مركز وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22252دمحم كرم عبدالوارث سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 مساكن الزهراء بملن / احمد سعٌد خلٌل  4الـتأشٌر:   ، منوف محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22257فرد ،  سبك لٌده برلم     سومه على رمضان البٌلى ، تاجر -  243

 منوف بملن / عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد  -الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  22253كرم عبدالوارث رمضان سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 لـتأشٌر:   ، منوف شارع جبر بملن / سامٌه رشاد الغرباوى وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22249عصام شعبان عارف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 السادات بملن / جالل فوده المتولى فوده  -الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22249مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام شعبان عارف اح -  246

بلماس بملن / السٌد على السٌد على بنشاط مكتب استٌراد وتصدٌر  -الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى العزبة الحمراء مركز 

  1999/ 4/  1الدلهلٌة بتارٌخ  91ومكتبة وممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  11615مود دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  247

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود دمحم محمود على بناحٌه شبشٌر طمالى

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  22246اسالم عبدالنبى سند عبدالوهاب شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن عبدالنبى عبدالوهاب دمحم شمس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22248هبه حسن محمود ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

  علٌمىالـتأشٌر:   ، منوف شارع رٌاض بملن منى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  22254محمود دمحم محجوب احمد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع داٌر الناحٌة البحرى بملن / فاطمه شفٌك الحداد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122تارٌخ وفً  22255عزه على على شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 منوف بملن / جمعه غرٌب على  -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22247عز عادل سعد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ى بملن عبدالمنعم دمحم عثمانالـتأشٌر:   ، السادات عمار سوق المنطمه الثانٌه الدور الثان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  22256محمود عوض دمحم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ب السوق التجارى االول بملن / مصطفى كامل ابراهٌم دمحم 39الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  15735ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد رجب عز الدٌن ، تاج -  254

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن مصطفى صبحى حمزه بنشاط  47الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه لطعه رلم 

 منوف 15735لٌد برلم تابع و 2119/ 1/ 22مصنع خراطٌم مٌاه بالستٌن للرى عادٌه وبالتنمٌط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22259رمضان دمحم عبدهللا المنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الجمهورٌه بملن امانى جالل غرٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  22263دمحم مسعد دمحمعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ، منوف شارع الجٌش برج مكة بملن / جمال على سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22268جٌهان محمود حافظ الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 / احمد احمد السحٌمى الـتأشٌر:   ، منوف شارع المشالوى بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  5151دمحم احمد حسن علً كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع بور سعٌد بملن / ورثة كمال حسن الغرباوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22262،  سبك لٌده برلم     مصطفى محمود جابر عبود ، تاجر فرد -  259

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع شلبى بملن طارق عبدالعظٌم شلبى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22261السٌده حسٌن السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

محور خدمات الحى الثانى بملن / محمود خمٌس  2، 1بالدور االرضى خارجى بالمطعه رلم  6الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 محمود العربى 

 21191123وفً تارٌخ  22266الف ) دمحم دمحم عبدالصادق دمحم الشٌشٌنى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشٌشٌنى لالع -  261

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن دمحم فؤاد عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  21191123ٌخ وفً تار 22267اسماء عبد المولى محمود شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 بملن / دمحم بكر عبد المنعم  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22265نشوى جمال دمحم لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 مٌر صالح البٌطار الـتأشٌر:   ، منوف عزبة السلخانة المدٌمة بملن / احمد س

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22261حسام عبدالشافى دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 محور خدمات الحى السابع بملن حسام عبدالشافى دمحم نصر 4؛3الدور الثانى علوى لطعه  1الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  19498عبدالونٌس فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم رمضان -  265

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / ابراهٌم دمحم عبدالفتاح بناحٌه صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  22264سعٌد على سعٌد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 منوف بملن / على سعٌد احمد شرف -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا الكبرى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  22279سماح امام دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 عبدالهادى السعودى ، الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن احمد السٌد

وفً تارٌخ  11246اشرف دمحم منشاوى مبرون ) مكتب المنشاوى للنمل والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

المنطمه الصناعٌه االولى محطه مصر للبترول الدور  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم  21191127

 مام مساكن مبارن بملن طارق صالح الدٌن السٌداالول علوى ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح المنشاوى جروب للنمل والتورٌدات )أشرف دمحم منشاوى مبرون ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  269

الصناعٌه االولى  المنطمه 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم  21191127وفً تارٌخ  11246برلم    

 محطه مصر للبترول الدور االول علوى امام مساكن مبارن بملن طارق صالح الدٌن السٌد

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح المنشاوى جروب للخدمات اللوجستٌة )أشرف دمحم منشاوى مبرون ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  271

المنطمه الصناعٌه  11عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم تم تعدٌل ال 21191127وفً تارٌخ  11246لٌده برلم    

 االولى محطه مصر للبترول الدور االول علوى امام مساكن مبارن بملن طارق صالح الدٌن السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22271سلوى دمحم السٌد سحبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 بملن / رجب عبد الجابر دمحم  -م . منوف  -لـتأشٌر:   ، سدود ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22272دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 عبد النبى بملن / محمود عبد هللا  -محور خدمات الحى االول  - 8ق  - 1وحده  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22278عادل عبدالفتاح حسن العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن احمد عبدالعظٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127خ وفً تارٌ 22274هشام على دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 الـتأشٌر:   ، دملٌج مركز منوف بملن محمود عبدهللا محمود

 21191127وفً تارٌخ  22271عادل فهمى عدالن الزناتى )الزناتى للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 بملن / خالد دمحم عبد الغنى الشال -ب  11  -عه مول الجام-تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السدات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22277سامح ماجد سلٌمان زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان مركز منوف بملن سامى هندى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  22269، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح عبدالفتاح عبدالمادر مبرون مطر  -  277

 , وصف الـتأشٌر:   ، االخماس مركز السادات بملن عبدالفتاح عبدالمادر مبرون مطر

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191127وفً تارٌخ  22276دمحم ابراهٌم عبدهللا صروه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع حسب النبى طرٌك سرس بملن وائل عاطف زٌن الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22152احمد دمحم دمحم الجاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم دمحم الجاوٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22275صلحى سالم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد م -  281

 الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعه مركز منوف بملن رضا احمد ابراهٌم دوٌدار

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191127وفً تارٌخ  22281ابراهٌم جمال احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، السادات برج الصفوه محور خدمات الحى الثانى بملن محمود مجدى فهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  15731شرٌف محمود دمحم عبادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 عٌاد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن شرٌف محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  22284دمحم معوض احمد نغموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 الـتأشٌر:   ، دملٌج مركز منوف بملن معوض احمد معوض نغموش

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  22289حنان محمود عبدالعظٌم الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 منوف بملن / محمود عبدالعظٌم محمود الحاوى  -وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  22282هاله عاطف دمحم االطرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 حمد االطرشالـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الملمه بملن عاطف دمحم ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  22291عبدالجلٌل جابر عبدالجلٌل هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 منوف بملن / سامٌه عبدالفتاح صمر  -وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  22283محمود ابراهٌم عفٌفى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 محور خدمات الحى الثانى بملن سعدٌه فتح هللا عبدالعزٌز 4وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  22291محمود عاطف حسنٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 منوف بملن / سعدٌة عبدالنعٌم عبدالوهاب  -مركز  الـتأشٌر:   ، جزى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  22281دمحم سعٌد عبدالمجٌد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 منوف بملن / صفاء على عبدالجواد  -الـتأشٌر:   ، منشاة سلطان مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  22288دمحم عبدالمادر سعد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكة الملمة بملن / عبدالمادر سعد فهٌم 

تم  21191128وفً تارٌخ  14975    احمد عاطف دمحم االطرش )االطرش بان للكرتون ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  291

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط حظٌرة مواشى لالستغناء عنة 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /  احمد عاطف دمحم االطرش ) االطرش بان للكرتون واالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،   -  292

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص  21191128وفً تارٌخ  14975لٌده برلم    سبك 

 بنشاط حظٌرة مواشى لالستغناء عنة 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد عاطف دمحم االطرش )االطرش بان للكرتون ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط حظٌرة  21191128وفً تارٌخ  14975

 مواشى لالستغناء عنة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  22287وفاء عبداالله دمحم البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 محور خدمات الحى االول بملن / جمال الدٌن دمحم معتوق خضر  5لطعة رلم  2السادات مكتب رلم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  22286سٌف هللا منٌر ابوالمعاطى دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 لثانى بملن / جمال الدٌن دمحم معتوق خضر محور خدمات الحى ا 4وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  22293دمحم سمٌح على فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدهللا محمود ابراهٌم الجزٌرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  11171جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى ، تا -  297

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع الجندى بملن مدحت على محمود بغرض مكتب تورٌدات )مواد غذائٌه( 

 منوف 11171ولٌد برلم تابع  2119/ 1/ 29افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  22294ب الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى امام رج -  298

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن عبدالباسط على خلٌل

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191129وفً تارٌخ  11171ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجندى بملن مدحت على محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  11171ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

/ 8/ 15تحف وانتٌكات افتتح فى  الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف شارع الجٌش بملن على عبدالوهاب بركه بغرض

 منوف 11171ولٌد برلم  2111
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  22299دمحم سعٌد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سعٌد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  22315تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى عبدهللا عبدالمنصف جادهللا ، -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن عبدهللا عبدالمنصف طه

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  16241ابراهٌم بكرى عبد العاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن ابراهٌم بكرى  217ٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم وصف الـتأش

 عبدالعاطى ابوعمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  18855دمحم ابوبكر عبدالعزٌز زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 مالن لٌصبح بملن مهدى عبدلبالى ابودٌبالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  22295ناهد عبدالحكٌم شحاته الدجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن هنداوى على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  22298    دمحم سعٌد دمحم اللٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  316

 ، كفر بالمشط مركز منوف بملن معوض عبداللطٌف احمد

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  16179عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه بملن عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر 225مطعه رلم , وصف الـتأشٌر:   ، السادات ال

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  16179عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

السوق التجارى المنطمه السكنٌه السابعه بملن دمحم عبدالهادى  72, وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 16179ولٌد برلم  2115/ 9/ 17ٌوسف بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  22292اسالم سعٌد على سٌد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 غنٌم كفر داود مركز السادات بملن اٌمان ربٌع دمحم حسٌنوصف الـتأشٌر:   ، عزبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  12193مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

دى فتحى ابراهٌم لابٌل محور الصناعٌه السابعه بملن مج 1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 12193ولٌد برلم تابع  2119/ 1/ 29بغرض نشاط تمطٌع رخام افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  19258طارق دمحم دمحم دمحمعالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

بملن اٌمن ابوزٌد دمحم دٌاب بنشاط بٌع حلوٌات وذلن  17صر المنطمه الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه السادات مول م

 لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  22296السٌد حسن محمود شوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ن محمود شورهمنطمه التحدى الحزام االخضر بملن السٌد حس 3/43الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  11219عٌسوى فرٌج عٌسوى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

بحى الزٌتون بملن عٌسوى فرٌج عٌسوى عبدالعزٌز  5وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات المحل رلم 

 منوف 11219ولٌد برلم تابع  2119/ 1/ 29بغرض مكتبه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  18671حسن عبدالعظٌم حسن دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

لطب شحاته وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كوم حماده مركز عزبه شراره لرٌه ابسوم الشرلٌه بملن مدٌحه 

 ولٌد برلم       سجل تجارى كوم حماده 2119/ 1عبٌد بغرض مزرعه تربٌه مواشى افتتح فى    /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  22312نداء عبدربه دمحم جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لد ربٌع لطب نصرخارجى بملن خا 35الـتأشٌر:   ، السادات مول البنون رلم 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  22313حنان محمود عبدالوهاب ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن فتحى مهتدى الشامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129ٌخ وفً تار 12193مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 محور الصناعٌه السابعه بملن مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل 1الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  12193مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منشٌه النور كفر داود مركز السادات بملن ابراهٌم عبدالغفار دمحم بغرض ورشه رخام وجرانٌت 

 منوف 12193برلم ولٌد  2111/ 11/ 22افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  12193مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه  91الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 12193ولٌد برلم تابع  2117/ 6/ 11ابراهٌم لابٌل بغرض تصنٌع خراطٌم وحمن بالستٌن افتتح فى بملن مجدى فتحى 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  22314عبدالحلٌم سعٌد عبدالحلٌم احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 مرحله اولى امتداد الصناعٌه الخامسه بملن احمد ممدوح جمال خاطر ورش الشباب 38, وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  11219عٌسوى فرٌج عٌسوى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 بحى الزٌتون بملن عٌسوى فرٌج عٌسوى عبد العزٌز 5وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  11219عٌسوى فرٌج عٌسوى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

محور خدمات الحى الثانى بملن الطالب بغرض مكتبه  3لطعه رلم  7وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 11219رلم ولٌد ب 2111/ 11/ 14وخردوات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  22311وائل دمحم عبدالمعطى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ب المنطمه االولى بملن السٌد عبدالفتاح سرٌه 16عماره  3الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  22297ده برلم    ولٌد على السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  324

 ، منوف شارع بورسعٌد بملن شرٌف احمد حامد كشن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  22311ابراهٌم احمد سالمه شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ملن اسماعٌل احمدسالمهالـتأشٌر:   ، منوف شارع الجٌش ب

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  16179عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه بملن  255, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات المطعه رلم 

 منوف 16179ولٌد برلم تابع  2119/ 1 29عبدالممصود احمد ابو عمر بنشاط تصنٌع جبن ابٌض لشطه افتتح فى عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22317عالم فتحى الرشٌدى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الرشٌدى سلٌمان  منوف بملن / فتحى -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22319كرٌم عبدهللا فاضل مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 السادات بملن / وحٌد عبدهللا فاضل  -الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  14891ه برلم    احمد صبرى على جاهٌن) جاهٌن للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  329

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سوق االولى مول الدٌنماركٌه بملن نزٌه عبداالله حامد

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191131وفً تارٌخ  22313تامر سعٌد اسماعٌل المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان بجوار محطه المطار بملن/ اٌمن امٌن عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  12976عاٌدة بٌومى مندور خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن وائل دمحم عبدالمرضى بناحٌه برهٌم 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22312هشام عبدالموى دمحم الزفزافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن دمحم عبدالموى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  18671حسن عبدالعظٌم حسن دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 شارع عمر ابن العاص المنطمه االولى بملن ٌوسف احمد عبد الرحٌم  11عماره رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  22316دمحم جمال عبداللطٌف دمحم مصطفى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 شٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن دمحم صالح عبداللطٌفالعنوان , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22311صابر اٌوب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 منوف بملن / ابراهٌم ابوزٌد عبدالحكٌم  -الـتأشٌر:   ، دبركى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22314، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد فتحى دمحم الخولى  -  336

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع المدارس بملن/ امٌر خالد فتحى 

تم  21191131وفً تارٌخ  22315شرٌف منٌر دمحم موسى الفمى )الفمى لالعالف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 منوف بملن / احمد دمحم احمد  -عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العامرة مركز تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22318السعودى صبحى دمحم الشٌخ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى دمحم احمد الشٌخ على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  17624مدى دسولى دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  339

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن اٌهاب دمحم نبٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131 وفً تارٌخ 22311شرٌف فاروق على شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / الخطاطبه مركز السادات بملن اشرف دمحم على مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22311شرٌف فاروق على شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 شارع مسجد عباد الرحمن من شارع هدى االسالم سٌدى بشر لبلى لسم المنتزه 38الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى / االسكندرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22322سوٌدان عبدالمنعم سوٌدان سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 منوف بملن / عبدالمنعم سوٌدان عبدالرحمن  -وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22324ولٌد فوزى ابو الٌزٌد احمد المارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ب السوق التجارى المنطمه السكنٌة الرابعه بملن / عصام ابراهٌم شحاته وهٌدى  56وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22316فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد ابراهٌم رمضان متولى ، تاجر -  344

 منوف بملن / احمد سمٌر احمد سلطان  -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  13334دمحم زكى كمال عبد الغنى غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم زكى كمال عبدالغنى غرٌب وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22323احمد دمحم دمحمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

فا بملن / صالح عبدالمادر على نصر  عنوان شارع الص 47بدر البحٌرة عمار رلم  -الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى مركز 

 محور الصناعٌة السابعه بملن / ابراهٌم دمحم مجدى عبدالحمٌد  131السادات لطعه رلم  -الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22318لطفى دمحم جمعه مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن ٌاسر ابوزٌد على الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22321احمد على عبدالحمٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 وصف الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن على عبدالحمٌد الشرلاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22319شحات مختار مختار شوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 لعلٌمالـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن صباح شاكر عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22317شولٌه شحاته دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع احمد عرابى بملن على ماهر على زٌن الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  22321ولٌد سعد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سٌدى حباس بملن سحر عبدالواحد الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  11223سامح خٌرى دمحم حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 بوالنور بملن عاٌده السٌد احمد ابوعالمهالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  19783مجدى وجٌه جورجى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 السوق التجارى مول ابنى بٌتن بملن/ مجدى وجٌه جورجى  3الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  19783حه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى وجٌه جورجى مسٌ -  354

بمحور المنطمه الصناعٌة السابعه بملن / مجدى وجٌه جورجى مسٌحه  187الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى السادات لطعه رلم 

  2117/  12/  19منوف بتارٌخ  19783رلم بنشاط تصنٌع خراطٌم بالستٌن للرى ومنتجات الرى الحدٌث وممٌد ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  19783مجدى وجٌه جورجى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

جى السوق التجارى مول ابنى بٌتن بملن/ مجدى وجٌه جور 3الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات محل رلم 

  2119/  1/  31منوف بتارٌخ  19783ولٌد برلم تابع  541مسٌحه بنشاط حداٌد وبوٌات اودع برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والكرٌتال( ،  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبدالممصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع 21191112وفً تارٌخ  12491تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 حداده كرٌتال ولحام

تم تعدٌل 21191112وفً تارٌخ  12491سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود مصطفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 شاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع حداده كرٌتال ولحامالن

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر دمحم سعٌد عبد الممصود البحٌرى ) ورشه سمٌر البحٌرى للحداده واللحام ( ، تاجر فرد ،   -  3

:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع حداده كرٌتال تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21191112وفً تارٌخ  12491سبك لٌده برلم   

 ولحام

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  3747رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اعالف وبمول

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  21811سامح مصطفى دمحم طوطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبزبلدى نصف الى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  18243مصطفى عبد الحمٌد على حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 فلنشات( -بنوز -جلب  -)اعمده التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع لطع غٌار ماكٌنات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  3423دمحم عبد هللا مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 النشاط لٌصبح مكتب مماوالت

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:   تم21191119وفً تارٌخ  12111دمحم الرفاعى احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تم اضافه نشاط ادوات كهربائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  3155ماجد دمحم عبدالمنعم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح كوفى شوب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  21977اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نور احمد سالمه الشرٌف ، ت -  11

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط ادارة وتشغٌل محطات ولود الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  19378اسالم دمحم عبدالسمٌع البهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 شٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع اعاده تدوٌر بالستٌنالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  15612اٌمن حمدى ابراهٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لطع غٌار سٌارات جمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  21162فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد غانم ، تاجر -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح فرز وتعبئه وتجمٌد الخضروات والفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191115وفً تارٌخ  16255دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استثمار عمارىالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  12459سعٌد محمود دروٌش الصنصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشه نجاره مٌكانٌكٌه باب وشبان

د محمود دروٌش الصنصفتى )الصنصفتى للدٌكورات الخشبٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌ -  16

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشه نجاره مٌكانٌكٌه 21191116وفً تارٌخ  12459برلم   

 باب وشبان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  21171احمد جابر احمد عبدالنبى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره موبلٌات جدٌده

دٌل النشاط , وصف تم تع21191117وفً تارٌخ  21218محمود حسن اسماعٌل الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تصنٌع باب وشبان الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  11113اٌمان محمود على الهباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التعلٌمات الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط طحن جمٌع االحجار التعدٌنٌه والتصدٌر فى حدود ما تمره 

تم تعدٌل النشاط 21191117وفً تارٌخ  11113اٌمان محمود على الهباب)العالمٌة للتعدٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط طحن جمٌع االحجار التعدٌنٌه والتصدٌر فى حدود ما تمره التعلٌمات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  5151دمحم احمد حسن علً كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة كاوتش وبطارٌات

وصف تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  12744، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    1ٌوسف فرج عبده حواش  -  22

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تركٌب واصالح وتورٌد اجهزه التبرٌد والتكٌٌف ومشتماالتهاومماوالت عمومٌه وعموم التصدٌر ) 

 فٌما تمره التعلٌمات واللوائح والموانٌن(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر سعٌد عبدالعزٌز ادم )معرض اوتو سمٌر ادم ( ، تاجر فرد ،  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح معرض لتجارة السٌارات21191123وفً تارٌخ  18139

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  18139سمٌر سعٌد عبد العزٌز ادم )اوتو سمٌر ادم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ٌل النشاط لٌصبح معرض لتجارة السٌاراتالنشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط مصنع تدوٌر وتجمٌع مخلفات الى النشاط االصلى

وفً تارٌخ  15523عالٌه لتدوٌر المخلفات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌه )ابو -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط مصنع تدوٌر وتجمٌع مخلفات الى النشاط االصلى21191123

نشاط , وصف التأشٌر:  تم تم تعدٌل ال21191127وفً تارٌخ  14235فٌصل سالم سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 لطع غٌار سٌارات -حدٌد التسلٌح  -تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال مواد البناء 

 14975تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد عاطف دمحم االطرش )االطرش بان للكرتون ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع كرتونتم تع21191128وفً تارٌخ 

تم 21191128وفً تارٌخ  14975احمد عاطف دمحم االطرش )االطرش بان للكرتون ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع كرتون

ى لٌصبح /  احمد عاطف دمحم االطرش ) االطرش بان للكرتون واالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  تم تعدٌل االسم التجار -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع كرتون21191128وفً تارٌخ  14975سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  16241برلم   ابراهٌم بكرى عبد العاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  31

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح عصائر وفاكهه طبعٌه ومشروبات محلٌه تمر هندى وكركدٌه ومربات مختلفه

ف تم تعدٌل النشاط , وص21191129وفً تارٌخ  18868اٌمن عبدالناصر السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بظار وانتٌكات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  2623دمحم ابراهٌم خلٌفة عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

وتبلٌت وتجهٌزها  التأشٌر:  تم اضافة نشاط غسٌل وفرز وتبرٌد وتجمٌد وتجفٌف وتعبئة وتغلٌف جمٌع انواع الخضروات والفاكهة

 (والتورٌدات الغذائٌه بجمٌع انواعها 6من المجموعه  36والفمرة  19للتصدٌر واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  13334دمحم زكى كمال عبد الغنى غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

النشاط لٌصبح المماوالت العامه واالسكان المتكامل وتخطٌط المدن السٌاحٌه ومشروعات االمتداد العمرانى وبناء  التأشٌر:  تم تعدٌل

وبٌع وتملٌن وتأجٌر الوحدات السكنٌه واالدارٌه والتجارٌه وشراء االراضى وتمهٌدها وتمسٌمها وتجهٌزها وبٌعها والمٌام باعمال 

لمصانع ومماوالت وتورٌدات عامه فى مجال االعمال الخرسانٌه والبنائٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه البناء للغٌر ومماوالت بناء مبانى ا

 والالند سكٌب وجمٌع مستلزمات االنشاءات والمبانى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  17739،  سبك لٌده برلم   عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد  -  1

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22172السٌد مرسى السٌد الغول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22187م   دمحم جمال مبرون مغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  22113سٌد دمحم سٌد عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  22116نهى نوح دمحم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  22119فاطمه رشاد دمحم ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21191119وفً تارٌخ  22132شعبان دمحم دمحم الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22147اسالم ابراهٌم على الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22163وفاء خضر عاشور لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  22181ابتسام زكى عبدالونٌس ابورصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22199احمد هدٌه عبدالرازق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22215لفتاح سعٌد فتحى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22231اٌمان جمال عبدالسمٌع ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22247سعد خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عز عادل -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191123وفً تارٌخ  22263دمحم مسعد دمحمعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22281ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم جمال احمد شعبان ، تاج -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  22297ولٌد على السٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22319ده برلم   كرٌم عبدهللا فاضل مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  19783مجدى وجٌه جورجى مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22171 بدور رجب السٌد احمد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22164فاٌزه احمد عبداللطٌف ابوالسعادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22211لم   دمحم الشافعى ابراهٌم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22214دعاء فتحى عبدالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122وفً تارٌخ  22246لم   اسالم عبدالنبى سند عبدالوهاب شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22248هبه حسن محمود ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123رٌخ وفً تا 22262مصطفى محمود جابر عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22281دمحم سعٌد عبدالمجٌد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22296السٌد حسن محمود شوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  22316دمحم جمال عبداللطٌف دمحم مصطفى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22176ولٌد عباس على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  22184ٌاسمٌن صدٌك مصطفى صدٌك النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22118هنٌه مصطفى مصطفى ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  22135زكىمصطفى زكى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21191111وفً تارٌخ  22143محمود فوزى صالح النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22176منال سعٌد محمود البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22213ابراهٌم سعٌد ابراهٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  22211سماح عبدالمعطى دمحم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22235احمد سامى سعٌد عالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22244محمود عبدالهادى الصاوى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  22268حمود حافظ الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان م -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22275السعٌد مصلحى سالم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22311شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم احمد سالمه -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22317عالم فتحى الرشٌدى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22177تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى مخٌمر احمد عوض عاشور ، -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22183حماده البكرى عبدالسمٌع دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22189فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى سعٌد احمد االبٌانى ، تاجر -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  22122محمود عبدالرؤف محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22171فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود فوزى عبدالنعٌم دمحم ، تاجر  -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  22179عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22188سبك لٌده برلم     حنان طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ، -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22219عالء هاشم زهٌر سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22228رلم   جهان عطا دمحم عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22234هانى احمد سالمه دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  22269ٌده برلم   سامح عبدالفتاح عبدالمادر مبرون مطر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  55

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22276دمحم ابراهٌم عبدهللا صروه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  22282 هاله عاطف دمحم االطرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22312هشام عبدالموى دمحم الزفزافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22319شحات مختار مختار شوالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

احمد دمحم عبدالمادر ابوالفضل )ابوالفضل للنمل وخدمات لوجٌستٌه واستٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191113وفً تارٌخ  22195لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  22116احمد سعٌدخلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22111منى صالح عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  22123اهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت الرفاعى ابر -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22153وجٌه فاٌز عبدالونٌس حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22172لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند ابوسرٌع ابراهٌم س -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22191وائل حسانٌن دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22222على حسن محمود الضوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22239بدر زكى دمحم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22241عبدالتواب عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم داود  -  69

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22256محمود عوض دمحم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22289دالعظٌم الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان محمود عب -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  12193مجدى فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  22314لحلٌم احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحلٌم سعٌد عبدا -  73

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22313تامر سعٌد اسماعٌل المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22186ٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد صبحى دمحم الش -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22112محمود كرم حافظ االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  22117رد ،  سبك لٌده برلم   سعد عبدالهادى مدٌن عطا ، تاجر ف -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  22134طه دمحم دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  13165لٌده برلم   اسماعٌل دسولى نبوى عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22165دمحم احمد عبد العزٌز طبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  22183لم   محمود ٌحٌى ابوالسعود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22211فارس مسعد فارس الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121تارٌخ وفً  22233شرٌف دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  15265احمد مختار عبدالرحٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  22261حسام عبدالشافى دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  22278عادل عبدالفتاح حسن العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  22295ناهد عبدالحكٌم شحاته الدجله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22323احمد دمحم دمحمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل نوع21191111وفً تارٌخ  22182كرم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22115عزٌزه ماهر عبدالمنعم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21191118وفً تارٌخ  22114احمد عاطف دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22137محمود منصور دمحم سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22145سامٌه نجٌب احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22169دمحم سعٌد دمحم ابونصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22181اسالم سٌد على خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22215مٌرفت سمٌر ابوسرٌع على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22213محمود كامل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  22237نادٌه فهٌم السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22241محمود سعٌد صابر احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  22265 لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نشوى جمال دمحم -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22274هشام على دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22298ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد دمحم اللٌسى ، تاج -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  16179عبدالناصر عبدالممصود احمد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  21196ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رباب دمحم غرٌب دمحم الغرباو -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22111شرٌف حسن حسن شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22119،  سبك لٌده برلم   على السٌد محمود البسٌونى ، تاجر فرد  -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22142رمضان عٌد رمضان اللطخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

 22154االكٌاس والشنط البالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمعه عبدالرحمن جمعه )مصنع جمعه للروالت و -  118

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191113وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22155بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  22192دمحم السطوحى ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  22216عمرو رضا سلٌمان سٌد احمد زرٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  22217عه عبدالفتاح السٌد ابوحشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جم -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22242شرٌف السٌد على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191122وفً تارٌخ  22254 محجوب احمد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22255عزه على على شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22291لجلٌل هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالجلٌل جابر عبدا -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22312نداء عبدربه دمحم جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  22313سف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان محمود عبدالوهاب ٌو -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22179عادل احمد عبدهللا سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22174فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم دمحم الفرماوى شرف ، تاجر -  121

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22194رشا سامى ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  22124،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم ابو صلٌحه عبدالتواب ، تاجر فرد  -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  16724محمود جمال الدٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22141دمحم عبدالعزٌز محمود خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22158احمد فوزى احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  22191عادل مختار مطر ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  22218محمود عبدالعزٌز عمر عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22219اٌمان دمحم جاب هللا الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22221دمحم عبدالمنعم اسماعٌل المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  22253كرم عبدالوارث رمضان سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  15735دمحم خالد رجب عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم 21191127وفً تارٌخ  22271مى عدالن الزناتى )الزناتى للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل فه -  132

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  22267اسماء عبد المولى محمود شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22288دمحم عبدالمادر سعد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22314خالد فتحى دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  22185حمدى على محمود المالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22111حمدى سعد دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  22118لعلٌم تهامى عبدالعلٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  22133صابر فؤاد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  22128ى دمحم الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح عل -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22166دمحم فؤاد عثمان سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  22178فى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم نجٌب مصط -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  22182نبٌل صبحى عبدالعزٌز منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22198وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم طلعت محمود العشما -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  22231رمضان عبدالعلٌم عبدالرحمن ابوخطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22232من ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف دمحم كامل الزا -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  22264سعٌد على سعٌد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191127وفً تارٌخ  22279بك لٌده برلم   سماح امام دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  س -  148

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  22294مصطفى امام رجب الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22318ٌده برلم   السعودى صبحى دمحم الشٌخ على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22322سوٌدان عبدالمنعم سوٌدان سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22324،  سبك لٌده برلم   ولٌد فوزى ابو الٌزٌد احمد المارح ، تاجر فرد  -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22175مبرون عبده مبرون مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22181محمود عبدالمجٌد دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22198احمد مبرون نظٌر دٌاب غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  22121الهامى على شاهٌن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22138لٌلى عصام عبدالتواب امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22144عبدالمنعم عبدالفتاح دمحم ابوسٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22157سالمه على مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22187حى دمحم فتحى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فت -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22212دمحم رمضان على المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  22212عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شلبى دمحم  -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22225نجوى سعٌد عبدهللا العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22249فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام شعبان عارف احمد ، تاجر  -  164

 التأشٌر: خاص

تم 21191123وفً تارٌخ  22266الشٌشٌنى لالعالف ) دمحم دمحم عبدالصادق دمحم الشٌشٌنى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22277سلٌمان زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح ماجد -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  22292اسالم سعٌد على سٌد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22311مد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابر اٌوب اح -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22199مجدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  18774ع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء وجٌه سعد مطاو -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22151نادٌه فتحى محمود السطوحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22159،  سبك لٌده برلم   حسن سعٌد حسن جمعه ، تاجر فرد  -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22161احمد مصطفى شفٌك لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22186م   صفٌه صبحى احمد شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22194ابراهٌم السٌد دمحم البرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  22221لم   اسماء ربٌع عبدالحكٌم التالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  176

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  22251صابر رمضان صابر ابو ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22252دمحم كرم عبدالوارث سمكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22257سومه على رمضان البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22286سٌف هللا منٌر ابوالمعاطى دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22293دمحم سمٌح على فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22311شرٌف فاروق على شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22181احمد فرج هللا راشد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22178اٌزه احمد عطٌه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22192احمد عبدالوهاب عبدالمؤمن مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22193د احمد هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه احم -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  22127على حمدى على المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  22126تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دٌنا زهدى حامد عمار ، -  188

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22139ٌحى عزت دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22141رد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب عبدالمنعم صالح سعٌد ، تاجر ف -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  22174دمحم سعٌد محمود دمحم الغنام )ورشه الغنام( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  22184حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم احمد ابراهٌم م -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22223احمد دمحم احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22227د ،  سبك لٌده برلم   انٌسه مصطفى مرسى مصطفى ، تاجر فر -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22238دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22271سبك لٌده برلم   سلوى دمحم السٌد سحبل ، تاجر فرد ،   -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  22272دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  22287ك لٌده برلم   وفاء عبداالله دمحم البغدادى ، تاجر فرد ،  سب -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  22315شرٌف منٌر دمحم موسى الفمى )الفمى لالعالف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22316جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم رمضان متولى ، تا -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22191طلعت دمحم ٌونس االسود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22114سبك لٌده برلم     ابتسام مصطفى احمد الشاذلى ، تاجر فرد ، -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  22115شرٌف دمحم عبد الرحٌم لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  22125سبك لٌده برلم    احمد سامى عبدالعزٌز ابو ٌحٌى ، تاجر فرد ،  -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  22151طلعت احمد معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  22168م   مروه صالح فتح هللا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  22175سماح عبدالنبى حامد الروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22193مهدى محمود مهدى لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22236احمد حلمى دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22243دمحم على ابراهٌم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  22259رمضان دمحم عبدهللا المنارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  22284دمحم معوض احمد نغموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  11219عٌسوى فرٌج عٌسوى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  22311وائل دمحم عبدالمعطى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22317شولٌه شحاته دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22321دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد سعد -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22111محمود ٌوسف عبدالجواد والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  22117دالحمٌد الشرنوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم مصطفى عب -  218

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  22113صباح عبدالحافظ الشافعى ابوزٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  22146ٌد دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء سع -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  22152دمحم مهدى عبدالبارى الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22156احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل  -  222

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22196نبٌل عادل احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  22214جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم على راضى ، تا -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  22211عزت عبدالفتاح احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22245،  سبك لٌده برلم   اٌه سامى حجازى دمحم حجازى ، تاجر فرد  -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22251هبه شولى عبدهللا رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  22258برلم   اسامه سمٌر دمحم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  11171ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  22299 دمحم سعٌد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  22315مصطفى عبدهللا عبدالمنصف جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  17739ه برلم   عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22188اسامه بالل عبده المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  22191ابراهٌم بكر دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  22197ولٌد رمضان دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

االدوات المنزلٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر حلمى محمود حسام الدٌن )مؤسسه حسام الدٌن لالجهزة الكهربائٌة و -  236

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191118وفً تارٌخ  22121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  22129دمحم جوهرى السٌد مكرم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  22161السباعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فوزى -  238

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22185دمحم احمد ابراهٌم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22189ٌحى جابر دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  22195سن حسن علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ح -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  9515شرٌف ابراهٌم عبد العلٌم علً الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  22226راضى سٌد احمد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد احمد  -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  22224زٌنب مصطفى دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  22261ٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌده حسٌن الس -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22283محمود ابراهٌم عفٌفى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  22291ن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عاطف حسنٌ -  248

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  22318لطفى دمحم جمعه مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22321تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على عبدالحمٌد الشرلاوى ، -  251

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف تم 21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191114وفً تارٌخ  17739عبد هللا ابراهٌم عبد هللا لندٌل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / وال  21195تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112فى تارٌخ :   ،  -  1

   walmartمارت 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر  12491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 مصود مصطفى البحٌرى )مصنع سمٌر البحٌرى للحداده والكرٌتال(  دمحم سعٌد عبدالم

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الدولٌه لالسمده  21111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 الزراعٌه  

 الى: دمحم ادهم حسٌن عبدالفتاح   13919م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21191116،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح اٌجٌبت  14439تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 للمماوالت  

دٌل االسم التجارى لٌصبح ناجى الى: تم تع 14439تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  6

 عبدالمادر حتٌته سعد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح نورجانا  21512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  7

   NORjaNa foodفود 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / فان  15219لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21191115،  فى تارٌخ :   -  8

 (   van duttiدوتى ) 

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   22191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   22195تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   22191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   22193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117ارٌخ : ،  فى ت  -  12

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   22194تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  13

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االخلٌج  16255تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  14

 لالستثمار العمارى  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر  18139تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  15

 و سمٌر ادم (  سعٌد عبدالعزٌز ادم )معرض اوت

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مؤسسه  12744تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  16

 العالمٌه العمال التبرٌد والتكٌٌف  

ٌل السمه لتصبح الفٌصل الى: تم تعد 14235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  17

 للمماوالت العامه والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد  14975تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  18

 عاطف دمحم االطرش )االطرش بان للكرتون (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مؤسسه  22118اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21191128،  فى تارٌخ :   -  19

 الحمد لتعبئه المٌاه الغازٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مكتبه دره  11219تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  21

 االلصى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  6424لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا21191129،  فى تارٌخ :   -  21

 مخبوزات االخالص  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح بى جرٌن للتنمٌه  22147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  22

 الزراعٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح محطه  2623م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21191131،  فى تارٌخ :   -  23

 الحرمٌن للتبرٌد والتجمٌد  

 الى: دٌار لالستثمار العمارى والمماوالت   13334تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  24

  ــــــــــــــــــــــ   

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

، وفى تارٌخ    19866شركه العزبى لالستٌراد والتصدٌر محسن السادات وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

ٌتها نهائٌا وتسلم كل شرٌن حصتة ولٌس للشركة اى فروع داخل تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصف   21191123

 جمهورٌة مصر العربٌة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    3112شركه امل نبٌل صبح وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌه جمٌع اعمالها

 ــــــــــــــــــــــ    

 لمال  رأس ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    13825رٌكلمنج دٌزرت للرى المتطور )ش /السٌد صبحى ابو زٌد وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 19844حمد كرم احمد ودمحم فوزى رماح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة ا -  2

 جنٌه   12131510111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 19844لم ،شركة احمد كرم احمد ودمحم فوزى رماح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  3

 جنٌه   12131510111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 17811شركه محمود امٌن محمود ٌوسف وشركاه ) شركة ٌوسف لالستثمارات المتعدده ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   611110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم  21191122وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ   ، 16294شركة اسالم سعٌد اسماعٌل خطاب وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    19928تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 19928لعلٌم وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة محمود عبدهللا عبدا -  7

 جنٌه   21111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

بك لٌدها برلم شركة احمد عبد النبى عبد الغنى فرج وشرٌكه عبد المنعم عبد النبى عبد الغنى فرج شركة تضامن  ، س -  8

  111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191129وفً تارٌخ   ، 11788،

 جنٌه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  18168بك لٌدها برلم    شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  س -  1

مجمع الصناعات الصغٌرة بملن / شركة  291العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركة بناحٌة السادات الوحدة رلم 

 18168لٌد برلم تابع و 111ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكة بنشاط فرز وتعبئة وتجمٌد الخضروات والفاكهة  اودع برلم   

 211/  1/  8منوف بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  18168شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

المسلحه بملن جهاز العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناحٌه وادى النطرون لطاع االمن الغذائى التابع للموات 

/  1/ 21غرفه دمنهور بتارٌخ  21384مشروعات الخدمه الوطنٌه بنشاط استصالح واستزراع االراضى الصحراوٌة  ولٌد برلم 

2119  

شركه محمود امٌن محمود ٌوسف وشركاه ) شركة ٌوسف لالستثمارات المتعدده ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

السوق  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات مكتب رلم  21191122 وفً تارٌخ 17811

 التجارى المنطمة السكنٌه السابعة بملن / فتحى الدسولى احمد 

لٌدها برلم     ( ، شركة تضامن ،  سبك Recot Coatingsشركه احمد دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم وشرٌكه )شركه رٌكوت للدهانات  -  4

 114تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح السادات  المطعه  21191123وفً تارٌخ  18863

 (recot coatingsمحور الصناعٌة السابعة مخصصة لشركة / احمد دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم حمزة وشرٌكه )رٌكوت للدهانات 

وفً  19928تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

محور خدمات الحى  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات العمار رلم  21191128تارٌخ 

 ٌداالول بملن دمحم رجب دمحم عبدالحم

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  19928شركة محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

محور خدمات الحى االول بملن دمحم رجب دمحم  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات العمار رلم 

 عبدالحمٌد

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  18681نصر ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة نرمٌن لطفى -  7

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الطرانه مركز السادات بملن نسٌم جبران نسٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه هناء السٌد سالم نوٌر وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح بٌع مٌاه غازٌه ومعدنٌه ،  سبك لٌدها  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  21371برلم   

شاط لٌصبح تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل الن -  2

والحاصالت الزراعٌة وعموم التصدٌر فٌما هومسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة واستصالح واستزراع االراضى الصحراوٌة 

لنشاط , تم تعدٌل ا21191118وفً تارٌخ  18168وفرز وتدرٌج وتعبئةوتغلٌف  وتجمٌد الخضروات والفاكهة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط التورٌدات فى مجال المواد الغذائٌه والحاصالت  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  18168الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 جالل الجزار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / تصنٌع وتشغٌل وتشكٌل وخراطة المعادن شركه دمحم -  4

وفً  585)تصنٌع اعمدة وجلب وبنوز وتروس وخزان معدنى حدٌد واستانلس ستٌل وباب وشبان كرٌتال ( ،  سبك لٌدها برلم   

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تو21191121تارٌخ 

شركه محمود امٌن محمود ٌوسف وشركاه ) شركة ٌوسف لالستثمارات المتعدده ( ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  -  5

الحدٌد والخردة ( واالستثمار العمارى والدخول فى شركات والمماوالت العمومٌة ،   -المسبوكات  -تورٌدات فى مجال ) المعادن 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191122وفً تارٌخ  17811سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

شركة احمد دمحم محمود عزب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تجارة الفواكه والخضروات واستزراع االراضى الصحراوٌه  -  6

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تو21191131وفً تارٌخ  14751والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الكٌان تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  19844شركة احمد كرم احمد ودمحم فوزى رماح وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  19928توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  1

  عبدالعلٌم وشركاهلتصبح شركه محمود عبدهللا

الى: تم تعدٌل االسم التجارى  13195شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  2

 للشركة لتصبح شركة حسٌن راضى حسٌن وشرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191111السٌد عبدالرحمن صالح عبدالخالك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  1

19927 

برلم       21191111على مبرون على الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  2

19927 

برلم       21191111رلانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : ولٌد رمضان عبدالعاطى الز -  3

19927 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       21191111حماده راضى دمحم الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  4

19927 

برلم       21191111ضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : السٌد عبدالرحمن صالح عبدالخالك  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  5

19927 

برلم       21191111على مبرون على الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  6

19927 

برلم       21191111رٌخ : ولٌد رمضان عبدالعاطى الزرلانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تا -  7

19927 

برلم       21191111حماده راضى دمحم الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  8

19927 

برلم       21191111السٌد عبدالرحمن صالح عبدالخالك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  9

19927 

برلم       21191111على مبرون على الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  11

19927 

    21191111ولٌد رمضان عبدالعاطى الزرلانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  11

 19927برلم   

برلم       21191111ساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : حماده راضى دمحم ال -  12

19927 

    21191111السٌد عبدالرحمن صالح عبدالخالك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  13

 19927برلم   

برلم       21191111ضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : على مبرون على الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  14

19927 

    21191111ولٌد رمضان عبدالعاطى الزرلانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  15

 19927برلم   

برلم       21191111، تارٌخ : حماده راضى دمحم الساروخ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ضم الى عضوٌة الشركة  -  16

19927 

ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  17

 13195برلم       21191131مستحماتة من الشركة ، تارٌخ : 

ضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضامن  خرج من ع -  18

 13195برلم       21191131مستحماتة من الشركة ، تارٌخ : 

ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  19

 13195برلم       21191131مستحماتة من الشركة ، تارٌخ : 

د العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع هانى صابر عب -  21

 13195برلم       21191131مستحماتة من الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

هانى صابر عبد العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  21

 13195برلم       21191131الشركة ، تارٌخ : مستحماتة من 

هانى صابر عبد العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  22

 13195برلم       21191131مستحماتة من الشركة ، تارٌخ : 

من  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضا -  23

 13195برلم       21191131مستحماتة  من الشركة ، تارٌخ : 

ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  24

 13195برلم       21191131مستحماتة  من الشركة ، تارٌخ : 

ماهر عبد هللا سٌد حسٌن  شركة تضامن  خروج شرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  25

 13195برلم       21191131مستحماتة  من الشركة ، تارٌخ : 

هانى صابر عبد العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  26

 13195برلم       21191131تحماتة  من الشركة ، تارٌخ : مس

هانى صابر عبد العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  27

 13195برلم       21191131مستحماتة  من الشركة ، تارٌخ : 

هانى صابر عبد العزٌز شدٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركة بعد حصولة على جمٌع  -  28

 13195برلم       21191131مستحماتة  من الشركة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الخالك الشامى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة عبدالخالك سلٌمان عبد -  1

 19927برلم       21191111

برلم       21191111شركه هناء السٌد سالم نوٌر وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

21371 

    21191111توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركه مصطفى رجب عبدالحلٌم الشٌخ وشركاه  -  3

 21316برلم   

    21191118شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 18168برلم   

    21191118ر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشه -  5

 18168برلم   

    21191118شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 18168برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    21191113تارٌخ : شركة احمد كرم احمد ودمحم فوزى رماح وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  7

 19844برلم   

    21191113شركة احمد كرم احمد ودمحم فوزى رماح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

 19844برلم   

    21191116شركه ناصر منصور السٌد ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

 18168برلم   

    21191117شركه احمد السٌد عبدالنبى الشاهد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 21261برلم   

 585برلم       21191121شركه دمحم جالل الجزار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

محمود امٌن محمود ٌوسف وشركاه ) شركة ٌوسف لالستثمارات المتعدده (  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع  شركه -  12

 17811برلم       21191122توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    21191122شركة اسالم سعٌد اسماعٌل خطاب وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 16294برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  14

 19928برلم       21191128تارٌخ : 

  برلم     21191128شركة محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

19928 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  16

 19928برلم       21191128تارٌخ : 

برلم       21191128شركة محمود عبدهللا عبدالعلٌم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

19928 

برلم       21191131شركة احمد دمحم محمود عزب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

14751 

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح شركة حسٌن راضى حسٌن وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  19

 13195برلم       21191131تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21191131شركة خالد اسماعٌل دمحم على وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

13195 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة حسٌن راضى  حسٌن و مصطفى عبد المرضى حسٌن و شركائهم  شركة تضامن   -  21

 13195برلم       21191131تارٌخ :  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 13524برلم       21191111، تارٌخ :  7  2123/ 4/ 6احمد دمحم دمحم سلٌم  ج فى  -  1

 9458برلم       21191111، تارٌخ :  1صالح دمحم احمد مصطفً صمر  تجدٌد السجل   -  2

 9458برلم       21191111، تارٌخ :  2  2123/ 4/ 6صالح دمحم احمد مصطفً صمر  ج فى  -  3

 1915برلم       21191112، تارٌخ :  36  2111/  12/  27 -مصطفً رجب شطف  ج -  4

 1915برلم       21191112، تارٌخ :  37  2116/  12/  27 -طف  جمصطفً رجب ش -  5

 1915برلم       21191112، تارٌخ :  38  2111/  12/  27 -مصطفً رجب شطف  ج -  6

 1915برلم       21191112، تارٌخ :  39  2116/  12/  27 -مصطفً رجب شطف  ج -  7

 3423برلم       21191112، تارٌخ :  46  2113/  9/  12 -دمحم عبد هللا مرسً  ج -  8

 3423برلم       21191112، تارٌخ :  47  2118/  9/ 12 -دمحم عبد هللا مرسً  ج -  9

 3423برلم       21191112، تارٌخ :  48  2113/  9/  12 -دمحم عبد هللا مرسً  ج -  11

 3423برلم       21191112، تارٌخ :  49  2118/  9/  12 -دمحم عبد هللا مرسً  ج -  11

 3747برلم       21191112، تارٌخ :  32  2119/  1/  9 -رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه  ج -  12

 3747برلم       21191112، تارٌخ :  33  2114/  1/  9 -رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه  ج -  13

 3747برلم       21191112، تارٌخ :  34  2119/  1/  9 -رجب ٌحًٌ عبد هللا طلحه  ج -  14

 12551برلم       21191113، تارٌخ :  65  2122/ 4/ 17هانى صالح احمد عامر  ج فى  -  15

 3146برلم       21191113، تارٌخ :  71عاطف عبد المجٌد ابراهٌم البنداري     -  16

 9752برلم       21191113، تارٌخ :  74  2118/  11/  4 -كرم سعٌد مصطفً بطه  ج -  17

، تارٌخ :  74  2118/  11/  4 -اصبح االسم التجارى مكتب كرم سعٌد للمماوالت)كرم سعٌد مصطفى بطة(  ج -  18

 9752برلم       21191113

 9481برلم       21191113، تارٌخ :  54  2123/ 4/ 12احمد دمحم احمد عٌسً  ج فى  -  19

 5571برلم       21191113تارٌخ :  ، 56ناهد دمحم حسن الخولى  تجدٌد السجل   -  21

 5571برلم       21191113، تارٌخ :  57ناهد دمحم حسن الخولى  نجدٌد السجل   -  21
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 9313برلم       21191113، تارٌخ :  51  2113/  1/  12 -سٌد ششتاوي بٌومً المخرط  ج -  24

 9313برلم       21191113، تارٌخ :  51  2118/  1/  12 -سٌد ششتاوي بٌومً المخرط  ج -  25

 13981برلم       21191113، تارٌخ :  72  2118/  11/  2 -منال على هنداوى المصرى  ج -  26

 13919برلم       21191116، تارٌخ :  96  2123/ 9/ 29دمحم ادهم حسٌن عبدالفتاح  ) الماصر بوالٌة والده (  ج فى  -  27

 13919برلم       21191116رٌخ : ، تا 96  2123/ 9/ 29دمحم ادهم حسٌن عبدالفتاح  ج فى  -  28

 13764برلم       21191116، تارٌخ :  85  2123/ 7/ 17دمحم عمروس دمحم ابو لروش  ج فى  -  29

 9883برلم       21191116، تارٌخ :  86  2123/ 12/ 14دمحم دمحم مصطفً الفرعونً  ج فى  -  31

 4349برلم       21191116 ، تارٌخ : 82حسام جابر ابراهٌم عبدالهادي     -  31

 4349برلم       21191116، تارٌخ :  83حسام جابر ابراهٌم عبدالهادي     -  32

 4349برلم       21191116، تارٌخ :  84حسام جابر ابراهٌم عبدالهادي     -  33

 8145برلم       21191116، تارٌخ :  94  2121/ 12/ 29مبرون عبد المتجلً عبد السٌد حسٌن  ج فى  -  34

 13218برلم       21191118، تارٌخ :  117  2117/  12/  31 -عماد السٌد حنفى دمحم  ج -  35

 9582برلم       21191119، تارٌخ :  139  2123/ 5/ 23كامٌلٌا منٌر بدوي ندا  ج فى  -  36

 3941برلم       21191119، تارٌخ :  134  2119/  3/  31 -طارق عطا هللا محمود عطا هللا  ج -  37

 9174برلم       21191119، تارٌخ :  142  2122/ 8/ 18دمحم عبد النبً عبد هللا ابو فرو  ج فى  -  38

 4941برلم       21191111، تارٌخ :  157صالح دمحم صالح ابوهٌبه  تجدٌد السجل   -  39

 4941برلم       21191111، تارٌخ :  158صالح دمحم صالح ابوهٌبه  تجدٌد السجل   -  41

 4941برلم       21191111، تارٌخ :  159  2121/ 6/ 31صالح دمحم صالح ابوهٌبه  ج فى  -  41

 1977برلم       21191111، تارٌخ :  151  2112/  1/  31 -دمحم محمود حسن ماضً  ج -  42

 1977برلم       21191111، تارٌخ :  152  2117/  1/  31 -دمحم محمود حسن ماضً  ج -  43

 332برلم       21191111، تارٌخ :  168  1998/  12/  18 -فكري عبد العزٌز احمد شحاته  ج -  44

 332برلم       21191111، تارٌخ :  169  2113/  12/  18 -فكري عبد العزٌز احمد شحاته  ج -  45

 332برلم       21191111تارٌخ : ،  171  2118/  12/  18 -فكري عبد العزٌز احمد شحاته  ج -  46

 332برلم       21191111، تارٌخ :  171  2113/  12/  18 -فكري عبد العزٌز احمد شحاته  ج -  47
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 14199برلم       21191113، تارٌخ :  199  2118/  12/  21 -سعٌد عبد العزٌز رٌاض عالم  ج  -  52

  2118/  12/  21 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سعٌد عبد العزٌز رٌاض عالم )سعٌد عالم لتجاره البطاطس (  ج  -  53

 14199برلم       21191113، تارٌخ :  199

 14151برلم       21191113، تارٌخ :  212  2119/  1/  7 -صالح عبدالرازق عبدالهادى عبدالحفٌظ  ج -  54

 14212برلم       21191113، تارٌخ :  211  2119/  1/  27 -ربٌع دمحم محمود على  ج -  55

 8671برلم       21191113، تارٌخ :  219  2116/  12/  24 -نور احمد سالمه الشرٌف  ج -  56

 8671برلم       21191113، تارٌخ :  218  2117/  6/  21 -نور احمد سالمه الشرٌف  ج -  57

 13469برلم       21191114، تارٌخ :  214  2123/ 3/ 16احمد دمحم عبد العاطى طعٌمه  التجدٌد التالى فى  -  58

 7236برلم       21191115، تارٌخ :  245ناهد احمد السٌد زٌن الدٌن     -  59

 7236برلم       21191115، تارٌخ :  246ناهد احمد السٌد زٌن الدٌن     -  61

 14197برلم       21191115، تارٌخ :  247  2119/  1/  26 -دمحم ابراهٌم مصطفى حماد ) حماد  للرحالت(  ج -  61

 8767برلم       21191115رٌخ : ، تا 244  2122/ 2/ 28سلٌم السٌد الحفنً سٌد احمد  ج فى  -  62

 14144برلم       21191116، تارٌخ :  273  2119/  1/  4 -منال مسعود عبدالبارى عامر  ج  -  63

 13811برلم       21191116، تارٌخ :  272  2123/ 8/ 18دمحم عبد الهادى امام اسماعٌل  ج فى  -  64

 11185برلم       21191116، تارٌخ :  282  2119/ 5/ 26عاطف عبد التواب على شرف الدٌن  ج فى  -  65

 8455برلم       21191116، تارٌخ :  286  2121/ 7/ 16امال مبارن حمزه الشافعً  ج فى  -  66

 4941برلم       21191116، تارٌخ :  266طه عبدهللا عبدالجواد طه     -  67

 4941برلم       21191116، تارٌخ :  267طه عبدهللا عبدالجواد طه     -  68

 4941برلم       21191116، تارٌخ :  268طه عبدهللا عبدالجواد طه     -  69

 13861برلم       21191116، تارٌخ :  289  2118/  9/ 14 -حمادة البكرى عبدالحمٌد حسب اللة  ج -  71

 9498برلم       21191117ارٌخ : ، ت 313  2123/ 5/ 5عبد المنعم عبد النبً عبد الغنً فرج  ج فى  -  71

 7116برلم       21191117، تارٌخ :  312  2118/ 12/  1 -صبحً عبد الظاهر عبد الجلٌل الحلبً  ج -  72

 6517برلم       21191121، تارٌخ :  337  2118/  1/  13 -ناصر دمحم امٌن اللطخ  ج -  73

 6517برلم       21191121، تارٌخ :  338  2113/  1/  13 -ناصر دمحم امٌن اللطخ  ج -  74

 6517برلم       21191121، تارٌخ :  339  2118/ 1/  13 -ناصر دمحم امٌن اللطخ  ج  -  75

 9967برلم       21191121، تارٌخ :  333  2114/  1/  1 -احمد عدلً حامد هنداوي  ج -  76

 9967برلم       21191121، تارٌخ :  334  2119/  1/  1 -احمد عدلً حامد هنداوي  ج -  77
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 14242برلم       21191121، تارٌخ :  343  2124/ 2/ 8ماجدة عبدالمنعم دمحم طبل  ج فى  -  78

 13861برلم       21191121، تارٌخ :  365  2123/ 9/ 14اسماء عبدالشافى على عبدالفتاح  ج فى  -  79

 5714برلم       21191121ارٌخ : ، ت 353سامى سعٌد احمد ابودٌبة     -  81

 5714برلم       21191121، تارٌخ :  363سامى سعٌد احمد ابودٌبة     -  81

 5714برلم       21191121، تارٌخ :  355سامى سعٌد احمد ابودٌبة     -  82

 14149برلم       21191121، تارٌخ :  362  2119/  1/  7 -احمد كمال دمحم رضوان  ج -  83

 9141برلم       21191122، تارٌخ :  381  2122/ 7/ 29احمد دمحم دمحم عبد النبً  ج فى  -  84

 11115برلم       21191122، تارٌخ :  376  2124/ 2/ 15دمحم فهمً عبد المحسن عبد الرازق  ج فى  -  85

 8382برلم       21191123، تارٌخ :  414  2121/ 6/ 11شرٌف سعد عباس عبد السالم  ج فى  -  86

 6964برلم       21191123، تارٌخ :  399  2123/ 11/ 15السٌد عبد الفتاح السٌد دوٌدار  ج فى  -  87

 13661برلم       21191123، تارٌخ :  421  2123/ 5/ 29على ذكى عبد الحمٌد لشطة  ج فى  -  88

 14235برلم       21191127، تارٌخ :  436  2124/ 2/ 5فٌصل سالم سعد على  ج فى  -  89

 11171برلم       21191127، تارٌخ :  434  2121/ 8/ 15ولٌد عبد الستار دمحم االبشٌهى  ج فى  -  91

 13998برلم       21191127، تارٌخ :  442  2123/ 11/ 11احمد دمحم كمال عثمان مصطفى  ج فى  -  91

 6846برلم       21191128، تارٌخ :  459  2113/  8/  16 -احمد دمحم احمد زٌدان  ج -  92

 6846برلم       21191128، تارٌخ :  461  2118/  8/  16 -احمد دمحم احمد زٌدان  ج -  93

 9216برلم       21191128، تارٌخ :  457  2117/  11/  3 -صباح عبد الوهاب عبد الحمٌد الزرلانً  ج -  94

 231برلم       21191129، تارٌخ :  299  2123/ 11/ 15ى محمود السٌد احمد علً عرفه  ج ف -  95

 7971برلم       21191129، تارٌخ :  469  2121/ 8/ 27شبل رجب دمحم حسن  ج فى  -  96

 13281برلم       21191129، تارٌخ :  471  2123/ 1/ 21سمٌرة عبد البعظٌم حسن البلكٌمى  ج فى  -  97

 8821برلم       21191131، تارٌخ :  516  2112/  4/  3 -ج فوزي جابر احمد االهبل  -  98
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 13819 برلم  

 6761برلم       21191131، تارٌخ :  512  2123/ 6/ 11رمضان دمحم عبد الواحد المالكً  ج فى  -  111

    21191131، تارٌخ :  511  2118/  8/  21 -سعٌد عبد الرحمن لطب جاهٌن ) اوالد جاهٌن للزٌوت والصابون (  ج -  112

 13819برلم   

 12151برلم       21191131، تارٌخ :  515  2116/  9/  24 -متولى احمد متولى سالم  ج -  113
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 13773برلم       21191131، تارٌخ :  522  2123/ 7/ 23ى  ج فى حماده شعبان ابو العنٌن الهاد -  116

 11588برلم       21191131، تارٌخ :  541  2116/  3/  21 -مارى سلٌمان جرجس سلٌمان منمرٌوس  ج -  117

 14122برلم       21191131، تارٌخ :  521  2118/  11/  34 -احمد نور محمود داود  ج -  118

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191112، تارٌخ :  26  2118/  8/  31 -رٌكلمنج دٌزرت للرى المتطور )ش /السٌد صبحى ابو زٌد وشرٌكه(  ج -  1

 13825برلم   

 328برلم       21191117، تارٌخ :  311  2123/ 11/ 28شركه رافت السٌد احمد مصطفً البسٌونً وشرٌكه  ج فى  -  2

 7594برلم       21191121، تارٌخ :  322شركه ابراهٌم احمد مصطفً دٌاب وشركاه  تجدٌد السجل   -  3

 7594برلم       21191121، تارٌخ :  323  2119/ 12/ 19شركه ابراهٌم احمد مصطفً دٌاب وشركاه  ج فى  -  4
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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