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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  1111110111اسالم مصطفى معوض زغلول )زغلول لالثاث واالنترٌهات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عن ورشه نجاره انترٌهات ، بجهة : سرس اللٌان شارع جسر السرساوٌه بملن مدٌحه عبده حامد داود 22759برلم  21191328

عن ورشة نجارة  22743برلم  21191326، لٌد فى  11110111رأس ماله ،   سامٌه دمحم عبد الحافظ الكردى  ، تاجر فرد ، -  2

 ملن / رزق دمحم شراره -م . منوف  -، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن لطع غٌار  22749برلم  21191327، لٌد فى  511110111احمد السٌد عبدالهادى السعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 مركز السادات بملن سماح امام دمحم دمحمسٌارات ، بجهة : الخطاطبه 

عن  22652برلم  21191317، لٌد فى  511110111طارق عبد الحمٌد عبد هللا خٌر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ملن / ب -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 71المطعه  -بنوز ، بجهة : السادات  -جلب  -اعمده  -خراطه وتشغٌل معادن وتروس 

 احمد ابراهٌم دمحم حجازى

عن بٌع  22658برلم  21191318، لٌد فى  111110111معتز مصطفى احمد جادهللا الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

بملن / احمد شفٌك احمد  - 31محل رلم -الدور االول علوى   -مول الزهور  -خامات حلوٌات ومواد غذائٌه ، بجهة : السادات 

 شفٌك

عن تورٌد )  22689برلم  21191319، لٌد فى  211110111احمد جمال الدٌن احمد دمحم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

بملن / دمحم ابو زٌد دمحم ابو  -سوق المنطمه الثالثه  - 17وحده رلم  -فى مجال االجهزة الكهربائٌة ومستلزماتها ( ، بجهة : السادات 

 زٌد

عن حظٌرة  22695برلم  21191321، لٌد فى  3111110111لمرضى دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد ا -  7

 بملن / عٌد محمود عبد الرازق -م . منوف  -مواشى حالبة ، بجهة : سدود 

عن تجارة احذٌه ،  22558برلم  21191316، لٌد فى  111110111دمحم عوض هللا دمحم العاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بملن / دمحم فرج خلٌل حسن -م . منوف  -ش السوق  -بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن صٌدلٌه ، بجهة  22557برلم  21191316، لٌد فى  111110111محمود شعبان دمحم سوٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 : برهٌم مركز منوف بملن دمحم طلعت احمد شرف

عن  22582برلم  21191317، لٌد فى  1111110111ابوالعنٌن عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام ابراهٌم  -  11

مكتب تصدٌر وتورٌدات فى مجال )اكٌاس وروالت بالستٌن وكرتون واسترتش وشمبر ( ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن 

 حسن طلعت عبدالغنى

عن ورشه حداده ،  22746برلم  21191327، لٌد فى  511110111رأس ماله ،   اسالم دمحم دمحم نصار  ، تاجر فرد ، -  11

 بجهة : كمشوش مركز منوف بملن احمد دمحم دمحم نصار

عن مكتب  22711برلم  21191321، لٌد فى  111110111محمود حافظ عبدالغنى ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مركز منوف بملن حافظ عبدالغنى ابوالحسنتأجٌر لودر ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن تطرٌز ،  22716برلم  21191324، لٌد فى  111110111والء دمحم اسماعٌل الزلزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بجهة : منوف شارع الجالء بملن ذكى حافظ دمحم
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  22615برلم  21191312، لٌد فى  521110111دولت جابر عبد المجٌد ابو زهده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن / ابراهٌم شعبان ابو كبشه -ش بور سعٌد  -مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منوف 

عن  22628برلم  21191313، لٌد فى  111110111عبد النبى عبد الهادى عبد الهادى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

بملن / عبد النبى عبد الهادى عبد   -المنطمه السابعه  -السوق التجارى  75محل رلم  -ارة حداٌد وبوٌات ، بجهة : السادات تج

 الهادى ٌوسف

عن اكسسوار موبٌلٌا ،  22669برلم  21191319، لٌد فى  111110111رشا سامى دمحم غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مد عرابى البحرى بملن اشرف عبدالفتاح دمحم المرسىبجهة : منوف شارع اح

عن مكتب  22666برلم  21191318، لٌد فى  511110111احمد عبد الحمٌد احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 بملن / شرٌن مصطفى عبد هللا -ش ابو بكر الصدٌك  - 39رلم  - 1شمه  -هندسى ، بجهة : السادات 

عن بمالة ، بجهة :  22528برلم  21191313، لٌد فى  111110111باس على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سهٌر ع -  18

 بملن / عبد الحلٌم محمود عبد الحلٌم -م . منوف  -دملٌج 

عن لطع غٌار  22551برلم  21191315، لٌد فى  1111110111شٌماء احمد على زرزور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 رجات نارٌه ، بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن على دمحم على بكرد

عن  22581برلم  21191317، لٌد فى  211110111حسٌن عادل حسٌن ابراهٌم غنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مماوالت عامه ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن عادل حسن ابراهٌم غنٌمه

عن منفذ بٌع سلع  22581برلم  21191317، لٌد فى  511110111براهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى فرٌد دمحم ا -  21

استٌراد  -االزبكٌه  - 62ش الشٌخ دروٌش شك11صناعٌه ومحركات كهربائٌه وجررات زراعٌه ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى 

 336271ولٌد برلم   2111/  1/  2ناعٌه افتتح فى وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه خدمة وصٌانة االالت الطبٌه وتوكٌالت ص

عن منفذ بٌع سلع  22581برلم  21191317، لٌد فى  511110111مجدى فرٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ارض  -المنطمه الصناعٌه السادسه  - 4/6144،  3/6144صناعٌه ومحركات كهربائٌه وجررات زراعٌه ، بجهة : لطعه رلم 

 المنوفٌه -السادات  -المحالت 

عن  22596برلم  21191311، لٌد فى  251110111محمود ابراهٌم محمود احمد الشكلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

المنطمه  4شمه  224مكتب تصدٌر فٌما عدا خدمات الكمبٌوتر واالنترنت فى حدود ماتمره التعلٌمات ، بجهة : السادات عماره رلم 

 الرابعه بملن دمحم مصطفى حسٌن

، لٌد فى  1111110111على كامل احمد الشنوانى )الشنوانى لالستثمار العمارى والمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

بملن خالد دمحم عبدالغنى  11عن استثمار عمارى ومماوالت ، بجهة : السادات مول الجامعه مكتب رلم  22594برلم  21191311

 لشالا

عن تشكٌل وتشغٌل  7754برلم  21191328، لٌد فى  111110111علً زكً عبد هللا السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن الطالب بغرض تشغٌل  13عنبر  47معادن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات وحده

 منوف 7754برلم تابع  ولٌد 2115/ 3/ 23معادن افتتح فى 

عن تشكٌل وتشغٌل  7754برلم  21191328، لٌد فى  111110111علً زكً عبد هللا السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

مرحله اولى المنطمه الخامسه ورش الشباب بملن الطالب بغرض تشكٌل  85معادن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

 منوف 7754ولد برلم تابع  2115/ 3/ 23على البارد افتتح فى  معادن وتشغٌلها

عن تشكٌل وتشغٌل  7754برلم  21191328، لٌد فى  111110111علً زكً عبد هللا السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

/ 3/ 23كانٌكٌه افتتح فى بملن الطالب بغرض تجاره عدد واالت مٌ 19معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 7754ولٌد برلم 2115
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عن سوبر  14714برلم  21191321، لٌد فى  91110111احمد اسماعٌل دمحم ابو عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بغرض مطعم بٌع  -بملن / ٌاسر عبد المحسن عبد الهادى  -م . السادات  -ماركت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كفر داود الجدٌده 

 14714وممٌد برلم  - 2114/  8/  4افتتح فى  -(وتجهٌز مأكوالت ) مطعم فول وطعمٌه 

عن بٌع  22699برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد سعٌد عبدالعظٌم عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 مفروشات ، بجهة : منوف شارع ابوالنور بملن دمحم على عبدالرحمن شروٌد

عن ماكٌنه طحٌن ،  22741برلم  21191326، لٌد فى  511110111رأس ماله ،  رشا محمود ابراهٌم بكر  ، تاجر فرد ،  -  31

 بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن فتحى عبدهللا على زهران

عن تشكٌل وتشغٌل  7754برلم  21191328، لٌد فى  111110111علً زكً عبد هللا السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن على زكى عبدهللا السٌسى 57نطمه رلم معادن ، بجهة : السادات الم

عن تجارة  22562برلم  21191316، لٌد فى  511110111احمد فتحى منتصر سالم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لواحدبملن / شعبان دمحم السٌد عبد ا -ش بور سعٌد  -اعالف وموادغذائٌه ، بجهة : سرس اللٌان 

عن خامات  22553برلم  21191315، لٌد فى  111110111سامح احمد عبدالحكم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ومستلزمات حلوٌات ، بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن احمد دمحم حسن هالل

عن مكتب نمل بضائع  22612برلم  21191312، لٌد فى  211110111عادل احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ورحالت داخلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : منوف شارع بوسعٌد بملن حسن احمد كبشه

عن تعبئة  22642برلم  21191314، لٌد فى  111110111سمٌح دمحم عبد الوهاب المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن / دمحم عبد الوهاب حسن المزٌن -م . منوف  -مواد عذائٌة ، بجهة : سروهٌت 

عن ورشه رخام  22664برلم  21191318، لٌد فى  71110111هانى جمال سلٌمان عشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 الصناعٌه الرابعه بملن احمد عبدالغنى الجزار 17، بجهة : السادات رلم 

عن بماله ،  22686برلم  21191319، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه كمال مصطفى السامونى  ،  -  37

 بملن / عادل جابر حجازى -م . منوف  -بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن بٌع اعالف ،  22673برلم  21191319، لٌد فى  111110111سلوى على سعٌد سمٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 بملن حسٌن دمحم حسٌن بجهة : منوف شارع عباده

عن سوبر  14714برلم  21191321، لٌد فى  91110111احمد اسماعٌل دمحم ابو عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بملن / مختار دمحم دمحم شاهٌن -م . منوف  -ماركت ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن بماله  22545برلم  21191314، لٌد فى  51110111  محمود عبدالحمٌد دمحم الدناصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  41

 وتموٌن ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن منال حسن عبدالهادى عبدهللا

عن  22756برلم  21191328، لٌد فى  411110111اٌمان صبحى دمحم امٌن محجوب غرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 محور خدمات الحى االول بملن دمحم عاطف خلف 11عماره  9محل رلم مكتبه تصوٌر مستندات ، بجهة : السادات 

عن مٌكانٌكى  22729برلم  21191325، لٌد فى  1111110111درغام رضا ابراهٌم االبٌض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن / رضا دمحم الشامى -م . منوف  -موتوسٌكالت ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن ورشه نجاره  22754برلم  21191327، لٌد فى  211110111ن دمحم حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حلمى حسٌ -  43

 اربٌسن ، بجهة : سرس اللٌان شارع مصطفى كامل بملن حلمى حسنٌن دمحم

ن بماله ، ع 22683برلم  21191319، لٌد فى  251110111هنادى عاطف عبد الحلٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن / دمحم سمٌر مصطفى -م . منوف  -بجهة : الحامول 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  22716برلم  21191321، لٌد فى  51110111ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 السادات بملن / بثٌنه عبدالفضٌل ابراهٌم -سٌارات ، بجهة : الخطاطبة المحطه مركز 

عن مشغل  22713برلم  21191321، لٌد فى  211110111بدالجٌد مرسى ابوالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر ع -  46

 منوف بملن / اٌمن راشد عثمان الهوارى -مالبس جاهزة ، بجهة : كفر السنابسه مركز 

عن حظٌرة  22721برلم  21191324، لٌد فى  511110111دمحم عبد الفتاح محمود نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بملن / صبحٌة محمود عبد العظٌم فرج هللا -م . منوف  -مواشى ، بجهة : غمرٌن 

عن مماوالت  22537برلم  21191314، لٌد فى  1111110111مؤمن عبده عمر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 محور خدمات الحى السابع بملن هدى على جابر 3،4ات لطعه عامه وتورٌدات فى مجال اعمال المماوالت ، بجهة : الساد

عن تجمٌع البان ،  22556برلم  21191316، لٌد فى  121110111ماجده ٌوسف صالح لطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن اٌه عبدالنبى احمد شرف

عن بماله ،  22575برلم  21191316، لٌد فى  511110111رأس ماله ،   اٌات اسماعٌل حامد السمرى  ، تاجر فرد ، -  51

 بجهة : هٌت مركز منوف بملن دمحم بٌومى دمحم نوار

عن ورشة  22598برلم  21191311، لٌد فى  111110111محمود سعٌد احمد الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن / صالح عبد الوهاب حسن -م . منوف  -تصنٌع شنط بالستٌن ، بجهة : صنصفط 

عن بماله  22617برلم  21191312، لٌد فى  111110111عبدالعال نوح عبدالعال ابوعمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا معوض امام

عن بٌع  22649برلم  21191317، لٌد فى  11111.111امانى رجب عبدالستار الضرغامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 اعالف وحبوب ، بجهة : منشأه سلطان  مركز منوف بملن جمعه عبدالعزٌز على الغرابلى

عن عصاره  22661برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم جالل راغب دمحم الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مول السالم محور الحى االول بملن محمود فتحى حسن ابوزٌد 2/ أ / 11لصب ، بجهة : السادات محل رلم 

عن تجاره  22678برلم  21191319، لٌد فى  111110111سمٌره محمود معوض عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 المشه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مختار دمحم دمحم شاهٌن

عن تصنٌع  13234برلم  21191328، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    صموئٌل برسوم سلٌمان داود -  56

بالمنطمه الصناعٌه  6184فالنشات حدٌد واصطمبات حفٌفه اعمده وجلب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات المطعه رلم 

 13234ولٌد برلم 2113/ 3/ 6نٌه افتتح فى السادسه بملن نوال مصطفى عبدالحلٌم بغرض تصنٌع جمالونات وتنكات وابواب معد

 منوف

عن مكتب تورٌدات  22739برلم  21191326، لٌد فى  2511110111دمحم عادل منٌر البكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

واالدوات الخشبٌه وااللمشه ( ، بجهة :  -وادوات السباكه واالدوات المكتبه  -تجارٌه فى مجال ) المعدات الكهربائٌه ومستلزماتها 

 ملن / هشام دمحم كمال -لف مجلس المدٌنه ش عبده حمزه خ -سرس اللٌان 

عن تصنٌع  13234برلم  21191328، لٌد فى  511110111صموئٌل برسوم سلٌمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

بالمنطمه  121فالنشات حدٌد واصطمبات حفٌفه اعمده وجلب ، بجهة : السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه وحده رلم 

 صناعٌه المطورٌن بملن صموئٌل برسوم سلٌمان داودال

عن بٌع مالبس ، بجهة  22659برلم  21191318، لٌد فى  111110111رانٌا دمحم احمد ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ب مول السالم الدور االول علوى بملن دمحم عبدالعزٌز محمود 9: السادات 

عن بٌع  22677برلم  21191319، لٌد فى  111110111 عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عادل عبدالرسول دمحم -  61

 ادوات فراشه وكهرباء ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عادل عبدالرسول دمحم عٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، بجهة : عن بمالة  22717برلم  21191321، لٌد فى  111110111اٌمن رزق سعٌد غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 منوف بملن /  رزق سعٌد غازى -زاوٌة رازٌن مركز 

عن مصنع  22731برلم  21191326، لٌد فى  1111110111حسام دمحم سعٌد موسى فلٌفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 نسحب اسالن معدنٌه ، بجهة : سرس اللٌان سكه الخامسه بحوض الدالله بملن هانم مصطفى اسماعٌل حسام الدٌ

عن مكتب  22539برلم  21191314، لٌد فى  251110111فاٌزه احمد عطٌه الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 تمسٌم المنطمه التاسعه بملن عزت دمحم دمحم 116تورٌدات صناعٌه فى مجال اعمال الكهرباء ، بجهة : السادات 

عن بٌع منتجات  22542برلم  21191314، لٌد فى  251110111ه ،  ٌحٌى احمد ابراهٌم البش  ، تاجر فرد ، رأس مال -  64

 ورلٌه ومنظفات ، بجهة : منوف شارع ترعه الحشاشه بملن سمٌر حامد ابراهٌم

 22555برلم  21191315، لٌد فى  1111110111عبد المنعم جمال عبد المنعم شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بملن / شرٌف جمال عبد المنعم شهاب الدٌن -م . منوف  -ه ، بجهة : غمرٌن عن حظٌرة مواشى حالب

عن نحضٌر  22573برلم  21191316، لٌد فى  211110111عادل سعٌد مصطفى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مشروبات ، بجهة : منوف شارع شبانه طرٌك برهٌم بملن اشرف صابر دمحم ابوشوشه

عن مشوٌات ،  22577برلم  21191317، لٌد فى  711110111بان بسٌونى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شع -  67

 بجهة : بالمشط مركز منوف بملن مصطفى حسن على زاٌد

عن ورشه نجاره  22591برلم  21191317، لٌد فى  611110111هانى بكرى حسٌن علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : منوف عزبه بحٌرى غمرٌن بملن بكرى دمحم موسى دمحمٌدوٌه ، 

عن مكتبه ،  22124برلم  21191312، لٌد فى  151110111دمحم دمحم ابوصلٌحه عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

ولٌد  2119/ 1/ 8فى بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم صبحى لشوه بغرض حظٌره مواشى افتتح 

 منوف 22124برلم 

عن مكتبه ،  22124برلم  21191312، لٌد فى  151110111دمحم دمحم ابوصلٌحه عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عواطف عبدالعزٌز الشهالى

عن حبوب واعالف  22765برلم  21191331، لٌد فى  2111110111نبٌله سعد على دعٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن فلاير جوده عطٌه

عن نمل  16828برلم  21191331، لٌد فى  511110111رمضان جمعة البكرى فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

ٌده بملن زٌنب حسٌن ٌسٌن بغرض بٌع خدمات محمول فٌما عدا مخلفات مصانع ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود الجد

 منوف 16828ولٌد برلم  2116/ 2/ 7مجاالت االنترنت افتتح فى 

عن نمل  16828برلم  21191331، لٌد فى  511110111رمضان جمعة البكرى فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ركز السادات بملن اوسامه رشاد احمد ٌوسفمخلفات مصانع ، بجهة : كفر داود منشٌه النور م

عن تجاره  22675برلم  21191319، لٌد فى  111110111ندا صالح ابراهٌم الخضراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع السلخانه بملن حسنى عبدهللا االشمر

عن بٌع مواد غذائٌه ،  22711برلم  21191321، لٌد فى  511110111ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد دمحم الجزا -  75

 بجهة : منوف شارع عٌسى السلخانه المدٌمه بملن زكرٌا عبدالمجٌد احمد

الت عن رح 22728برلم  21191325، لٌد فى  111110111محمود صبحى دمحم على الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم عبدالحفٌظ مصطفى خفاجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره ادوات  22762برلم  21191328، لٌد فى  511110111هبه احمد عاطف سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 شركه االٌمان والوفاء محور خدمات الحى الثانى بملن 4كهربائٌه ، بجهة : السادات لطعه 

عن صٌدلٌة ،  22595برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد حامد محمود الحبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 بملن / عبد الحمٌد عبد الجٌد على -شارع المعهد الدٌنى لدٌم  -بجهة : منوف 

عن تأجٌر كالركات ،  22614برلم  21191312، لٌد فى  211110111سماح السٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 المنطمه السكنٌه الثانٌه عشر بملن عمر كامل عمر 1عماره  6بجهة : السادات شمه 

عن خراطه  22618برلم  21191312، لٌد فى  511110111ماجده احمد فرج حسٌن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ورش الشباب المرحله االولى المنطمه  83معادن عالبارد( ، بجهة : السادات فطعه االرض الصناعٌه رلم وانشاءات معدنٌه ) تشكٌل 

 الصناعٌه الخامسه بملن سعد عبدهللا عبدالعال الحمصى

عن بٌع واصالح  22634برلم  21191314، لٌد فى  251110111احمد ابراهٌم احمد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 خلف صٌدلٌه سمر بملن عادل عبدالفتاح ملش 46طارٌات ، بجهة : السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه رلم وشحن ب

عن مطعم  22631برلم  21191314، لٌد فى  1111110111دمحم عبدهللا عبدالرحمن ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ن دمحم موسىفول وطعمٌه ، بجهة : كفر رماح مركز منوف بملن دمحم حس

عن تجاره خضار  22648برلم  21191317، لٌد فى  71110111دمحم دمحم دمحم الطمالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 وفاكهه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن داود منصور داود

عن مكتب  22651برلم  21191317فى  ، لٌد 1111110111دمحم عبد هللا عبد البالى شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

عماره  -الدور الثالث  - 6مكتب رلم  -مماوالت وتورٌدات فى مجال ) مواد البناء ولوازم المصانع والورش ( ، بجهة : السادات 

 ملن / صبرى عبد اللطٌف ابراهٌم طه -ش ابو بكر بجوار عماره عمٌل  - 218

عن بٌع  22671برلم  21191319، لٌد فى  51110111ر فرد ، رأس ماله ،  سماح عبد المنعم مصطفى الكوع  ، تاج -  85

 بملن / سامى فوزى المٌهى -شارع المٌهى  -لحوم مجمدة ، بجهة : منوف 

عن تجارة  22533برلم  21191313، لٌد فى  511110111احمد نصار على صمر الخفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

بملن / دمحم جمال  -المنطمه الحادٌه عشر  - 5وحده   - 2عمارة  -المحاصٌل الزراعٌه والزٌتون بجمٌع انواعه ، بجهة : السادات 

 زٌن الدٌن

عن حظٌره  22551برلم  21191315، لٌد فى  511110111العطعوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مبارن سعٌد منصور -  87

 مواشى ، بجهة : جزٌره ابوداود تابع الطرانه مركز السادات بملن محمود دمحم عبدربه

عن خلط  18623لم بر 21191311، لٌد فى  511110111احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

وبودره ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم نبهان عبدالغنى بغرض  npkوتعبئه اسمده ومخصبات 

 18623ولٌد برلم  2117/ 4/ 3مكتب اسمده ومبٌدات ومستلزمات زراعٌه وتورٌدات فى مجال المستلزمات الزراعٌه افتتح فى 

 منوف

عن خلط  18623برلم  21191311، لٌد فى  511110111سم ابراهٌم الفرماوى لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد لا -  89

 الصناعٌه السابعه بملن هانم ابوشادى سعد 151وبودره ، بجهة : السادات لطعه رلم  npkوتعبئه اسمده ومخصبات 

عن تجاره  22766برلم  21191331، لٌد فى  51110111اله ،  ابتسام عبداللطٌف عبدالممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  91

 مستلزمات رى حدٌث ، بجهة : الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن عبدالغنى عبدالفتاح الشٌمى

عن ورشه نجاره ،  22714برلم  21191324، لٌد فى  91110111سامى سمعان داود سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 وٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا ابراهٌم ابراهٌم فرجبجهة : زا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  22751برلم  21191327، لٌد فى  51110111صفاء عبدالعاطى دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 رحالت ، بجهة : هٌت مركز منوف بملن دمحم عبدالعاطى دمحم النخاس

عن خامات  22633برلم  21191314، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  لمٌاء خالد السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر  -  93

 حلوٌات ، بجهة : سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن خالد دمحم عبدالعظٌم خالف

عن بٌع دواجن  22662برلم  21191318، لٌد فى  511110111صابر عٌد صابر عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 : سروهٌت مركز منوف بملن طارق فهمى امام مجمده ، بجهة

عن  22685برلم  21191319، لٌد فى  1111110111صفاء حمدى عبد الواحد الطهوٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 بملن / سامح ممدوح مصطفى زهران -شارع سكة الشجرة  -حظٌرة مواشى ، بجهة : سرس اللٌان 

عن تجاره  22676برلم  21191319، لٌد فى  111110111اهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرم ابراهٌم عبدهللا ابر -  96

 اخشاب ، بجهة : منوف شارع ملٌن بملن هانى دمحم الفرا

عن حظٌرة  22535برلم  21191314، لٌد فى  511110111سعٌد عبد الجٌد عز الدٌن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 بملن/ دمحم لتحى مدكور -م . منوف  -مالى مواشى ، بجهة : ط

عن  22544برلم  21191314، لٌد فى  511110111عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 بالمنطمه الصناعٌه السابعه بملن عبدالرحمن دمحم 7184طوب وبردوره ومواسٌر وبوٌات وهٌاكل ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 عبدالرحمن السكرى

عن بٌع منظفات  22561برلم  21191316، لٌد فى  111110111خالد دمحم عبد الرسول خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 بملن / نوح عبد الرسول دمحم خلٌفه -م . منوف  -، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن اعالف ،  22588برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد سمٌر سعد حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : سرس اللٌان شارع سكه الدالله بملن شرٌف السٌد على الجزار

عن  22579برلم  21191317، لٌد فى  111110111امٌره عبد الرؤف عباس دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / مرضى عبد العظٌم نصار -شارع عمر بن الخطاب  -مكتبه وخردوات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن سوبر  22627برلم  21191313، لٌد فى  111110111ممدوح عبدالمنعم دمحم هداٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 سوق المنطمه الثالثه والعشرون بملن ممدوح عبدالمنعم دمحم هداٌه 1ماركت ، بجهة : السادات محل رلم 

عن بماله ، بجهة  22769برلم  21191331، لٌد فى  251110111نادٌه نجاح عبدهللا السنٌتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 : كفر السنابسه مركز منوف بملن سامى جابر احمد

مكتب عن  22737برلم  21191326، لٌد فى  5111110111هانى دمحم ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

ملن / دمحم الهادى  -م . السادات  -( ، بجهة : الخطاطبه  6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

 احمد اسماعٌل

عن  22758برلم  21191328، لٌد فى  1111110111ابراهٌم شامخ عبدالجٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بائٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع على بن ابى طالب بملن سمٌر السٌد حجازى الماضىتجاره ادوات كهر

عن بٌع اعالف  22688برلم  21191319، لٌد فى  5111110111شٌماء فتحى على الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 تاح، بجهة : سرس اللٌان امام مدرسه الثانوٌه بملن احمد شعبان عبدالعظٌم عبدالف

عن بٌع ادوات  22693برلم  21191321، لٌد فى  611110111تامر فتحى على خلٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 صحٌه ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن دمحم ابوبكر عبدالسمٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  22722برلم  21191325، لٌد فى  511110111سناء فتحى محمود عٌسوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مفروشات ، بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن محمود عبدالغنى دمحم سلٌمان

عن بماله ،  22736برلم  21191326، لٌد فى  1111110111رضا عبدالحمٌد السٌد حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن بدرٌه مبرون الرفاعى

عن مكتب  22547برلم  21191315، لٌد فى  121110111ناجى محمود عبدالستار الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ومستلزمات الورش والمصانع وتورٌدات المالبس وتورٌدات محطات الطاله الشمسٌه 

الالزمه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بخاتى شبٌن الكوم بملن محمود عبدالستار  والمماوالت العامه بعد الحصول على التراخٌص

 سجل شبٌن الكوم 87858ولٌد برلم سجل  2118/ 1/ 21دمحم الجندى بنشاط توزٌع مواد غذائٌه بالجمله افتتح فى 

عن تجاره  22571برلم  21191316، لٌد فى  511110111اٌمن عبدالنبى احمد ابوعاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مفروشات ، بجهة : منوف شارع مصطفى كامل بملن اٌمن عبدالنبى احمد ابوعاشور

عن تجارة  22592برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد جمعه عبد الغنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن / منال احمد دمحم احمد -الخطاطبه الٌافطه  -ادوات زراعٌه ، بجهة : السادات 

عن  22614برلم  21191311، لٌد فى  751110111عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

المحور المركزى امام مستشفى هرمل الجدٌده بملن عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز  32مكتبه وخروات ، بجهة : السادات محل رلم 

 غنٌم

عن  22621برلم  21191313، لٌد فى  111110111 ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  114

بملن / سامى  -بجوار البنزٌنه  -السادات  -صناعة التعبئه والحفظ والتعلٌب ومخلالت زٌت الزٌتون ، بجهة : الخطاطبة الٌافطه 

 فتحى مشحوت

عن عطاره ،  22639برلم  21191314، لٌد فى  251110111خالد اسماعٌل حافظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 السوق التجارى المنطمه السكنٌه االولى بملن احمد متولى عبداللطٌف 51بجهة : السادات محل رلم 

عن صناعه  22645برلم  21191314، لٌد فى  111110111،   دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  116

المنطمه الصناعٌه محور الصناعٌه  123التعبئه والحفظ والتعلٌب وتخفٌف وتعبئه كلور شامبو سجاد ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 السابعه بملن دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا

عن بٌع فالتر  22663برلم  21191318، لٌد فى  711110111رأس ماله ،  دمحم مأمون عبدالحى الوكٌل  ، تاجر فرد ،  -  117

 ومحل فالتر ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عبدالعاطى عبدالمرضى ابراهٌم

عن  22534برلم  21191313، لٌد فى  511110111عبد الستار رافت عبد الستار البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ملن / محمود رافت عبد الستار البربرى -م .منوف  -البس جاهزه ، بجهة : كفر دملٌج تجارة م

عن مكتب  22547برلم  21191315، لٌد فى  121110111ناجى محمود عبدالستار الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

لمالبس وتورٌدات محطات الطاله الشمسٌه تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ومستلزمات الورش والمصانع وتورٌدات ا

والمماوالت العامه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : اخر شارع المستشفى كفر داود مركز السادات بملن طلعت دمحم 

 عبدالمنعم

ن مخبز ع 22772برلم  21191331، لٌد فى  511110111نورا رمضان زكى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 حلوى من عجٌن ، بجهة : تتا بملن ابراهٌم عبد الفتاح السٌد

عن  22696برلم  21191321، لٌد فى  1111110111احمد دمحم رمضان بسونى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عبد المعطى بملن / احمد السٌد -محور خدمات الحى الثانى  - 25لطعه -1شمه  -مكتب مماوالت ، بجهة : السادات 

عن مخبز  22713برلم  21191321، لٌد فى  211110111فاٌزه احمد عبدهللا دمحم جاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه االولى بملن احمد صدلى دمحم ابراهٌم 46مخبوزات وحلوى ، بجهة : السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ، بجهة :  22635برلم  21191314، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هبه مصطفى على العبد -  123

 منشأه سلطان مركز منوف بملن صبحٌه عبدالعزٌز المط

عن سوبر ماركت  22636برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم جالل نبوى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 سلطان مركز منوف بملن دمحم سلٌمان طاحون، بجهة : منشأه 

عن بٌع  22644برلم  21191314، لٌد فى  1511110111عاطف ولٌم زكى عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 موبلٌات ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن ولٌم زكى عبدالمسٌح

عن ترزى ، بجهة  22657برلم  21191318، لٌد فى  511110111امٌر سعٌد ابراهٌم طبك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 : هٌت مركز منوف بملن سعٌد ابراهٌم عفٌفى طبك

عن مكتب تورٌد  22523برلم  21191313، لٌد فى  511110111هبه رجب عٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 بملن / عبد الرحمن عبد المنصف عامر -المنطمه السابعه  - 9شمه رلم  - 35عمارة رلم  -عماله ، بجهة : السادات 

عن تجارة  22531برلم  21191313، لٌد فى  411110111امٌن السد عبد الممصود عٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

بجوار بنن  - 3حده رلم محور خدمات الحى السابع و - 2عمار رلم  -وتورٌد الزٌتون والمخلالت بجمٌع انواعها ، بجهة : السادات 

CIB - بملن / السٌد سعد ابراهٌم 

عن مفروشات  22568برلم  21191316، لٌد فى  111110111عبٌر غازى على ابو جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 بملن / امانى عادل الفراشى -درب المعلم من درب الشواٌره -ومنسوجات ، بجهة : منوف 

، لٌد  1511110111حسن احمد زٌد )زٌد لالستثمار العمارى والتنمٌه العمرانٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه جمٌل  -  131

الدور الثالث مول الزهور بملن  2عن استثمار عمارى وتنمٌه عمرانٌه ، بجهة : السادات مكتب رلم  22584برلم  21191317فى 

 احمد رشٌد احمد ٌونس

عن  22617برلم  21191312، لٌد فى  511110111ح احمد سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عاطف عبدالفتا -  131

 تجاره اعالف ، بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن فاطمه احمد السٌد

عن االعالف  22619برلم  21191312، لٌد فى  111110111امل احمد محمود بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

عماره نجمه المرٌوطٌه بجوا  178ه وبودره ومخلوط وفٌتامٌنات وامالح معدنٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه السائل

 2112/ 6/ 14متحف دروٌش طرٌك سماره السٌاحى ترعه المرٌوطٌه بغرض مكتب تورٌد خدمات الحٌوان والدواجن افتتح فى 

 سجل الجٌزه 213331ولٌد برلم 

عن االعالف  22619برلم  21191312، لٌد فى  111110111محمود بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل احمد  -  133

 138السائله وبودره ومخلوط وفٌتامٌنات وامالح معدنٌه ، بجهة : السادات مجمع الصناعات الصغٌره نموزج ج  وحده 

عن مكتب تورٌدات  22755برلم  21191327لٌد فى ،  511110111تسنٌم دمحم حسن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

بملن دمحم حسن  3المنطمه السكنٌه الثالثه شمه  217فى مجال االدوات المكتبٌه والكتابٌه والورق بكافه انواعه ، بجهة : السادات ق 

 عبدالفتاح بدر بصفته وكٌال عن عمٌل عبدالمعطى احمد شرف

عن  22747برلم  21191327، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء دمحم عبد الممصود اسماعٌل   -  135

بملن / سمٌره عبد  -ش الجٌش  -مكتب دٌكور وتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة الباجور 

/  9/  13بتارٌخ فى -شبٌن الكوم 91112برلم ونشاط مماوالت وممٌد  -بغرض مستلزمات دٌكور ) اسمف معلمه (  -الحمٌد سلٌمان 

2118 

عن  22747برلم  21191327، لٌد فى  1111110111عالء دمحم عبد الممصود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

رضى مول البنون شارع مستشفى هرمل الدور اال -مكتب دٌكور وتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : السادات 

 بملن / فاطمة عبد هللا ابو السعود -  61/  61وداخلى رلم  4، 3خاجى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  22681برلم  21191319، لٌد فى  3111110111رٌمون رمزى ونٌس ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 رخام وجرانٌت ، بجهة : تتا مركز منوف بملن رمزى ونٌس ٌوسف

عن منظفات ،  22718برلم  21191324، لٌد فى  111110111مزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل مختار السٌد ح -  138

 بملن / دمحم سمٌر السبكى -شارع ابو فرٌزه  -بجهة : منوف 

عن بٌع  22711برلم  21191321، لٌد فى  111110111عرفات مرزوق عبدالمنعم بمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 منوف بملن / دمحم عبدالمؤمن الهنداوى -المالبس العسكرٌه ، بجهة : سدودمركز  مالبس فٌما عدا

عن  22725برلم  21191325، لٌد فى  11110111احمد عبدالمرضى عبدالحكٌم الحجرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن سعٌد عبدالمرضى الحجرى

عن بماله ،  22565برلم  21191316، لٌد فى  111110111امال عٌد عبد الفتاح االطالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ملن / مصطفى عبد الحمٌد خلٌل -م. منوف  -بجهة : غمرٌن 

عن بماله ،  22565برلم  21191316، لٌد فى  111110111امال عٌدعبد الفتاح االطالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ملن / مصطفى عبد الحمٌد خلٌل -م. منوف  -بجهة : غمرٌن 

عن بٌع  22576برلم  21191317، لٌد فى  1311110111رمضان دمحم محمود دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 اعالف وحبوب ، بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن احمد عبدلفتاح احمد عبده

عن مكتب  22583برلم  21191317، لٌد فى  251110111حمدى احمد سالمه عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لتجاره الكٌماوٌات والمنظفات ، بجهة : منوف شارع طلٌاوى امام مركز بداٌه بملن نجاه معرض غرٌب

عن تصنٌع  22611برلم  21191311، لٌد فى  511110111عماد حسٌن رضوان البملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بملن / فخرى عبد السالم عبد العال -ورش الشباب  -م الصناعٌة الخامسه  53لطعه رلم  -بالستٌن ، بجهة : السادات 

عن سوبر  22613برلم  21191311، لٌد فى  151110111ولٌد موسى مرزوق شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 المنطمه السابعه بملن ابراهٌم حنا ابراهٌم وشرٌكه 6هة : السادات محل رلم ماركت ، بج

عن  22625برلم  21191313، لٌد فى  1111110111ابراهٌم محمود ابراهٌم الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن دٌنا دمحم  49مصنع مستلزمات رى بالستٌن ، بجهة : السادات وحده رلم 

 الشربٌنى
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بغرض سوبر   -بملن / جمال عبد الناصر عبد السالم  -م . منوف  -غمرٌن  -حظٌرة مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة 
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 بملن / احمد غنٌم ابو الحدٌد حشاد -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : غمرٌن 
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 بملن شركه سعٌد عبدالغنى على كشن
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 ه ، بجهة : الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن  اشرف احمد مشحوتعن تأجٌر معدات ثمٌل 22751برلم  21191327



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 بملن / اٌهاب ٌسرى توفٌك -ش بور سعٌد  -احذٌه ، بجهة : منوف 

عن مخلالت  22578م برل 21191317، لٌد فى  251110111سامٌه سالمه على عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

شارع عزت سالمه متفرع من شارع عباس العماد مدٌنه نصر بغرض االستٌراد والتصدٌر  24، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 سجل الماهره 11527ولٌد برلم  2117/  11/ 21افتتح فى 

عن مخلالت  22578برلم  21191317، لٌد فى  251110111سامٌه سالمه على عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 بمجمع الصناعات بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن 241، بجهة : السادات وحده رلم 

عن حداٌد  22597برلم  21191311، لٌد فى  1211110111هانى جمعه الرفاعى النزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 لفتاح احمدوبوٌات ، بجهة : بالمشط مركز منوف بملن فٌصل عبدا

عن تصنٌع اكواب  22611برلم  21191312، لٌد فى  21110111دمحم سعٌد دمحم عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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لسالم محور خدمات الحى الثانى بملن عرابى حسٌن عرابى بغرض تجاره احذٌه مول ا 18، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات 

 12724ولٌد برلم  2112/ 7/ 8وتجاره الشنط افتتح فى 
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 ب بالسوق التجارى للمنطمه الحادٌه عشر بملن احمد حسٌن جاد هللا جوهر-أ 72، بجهة : السادات محل رلم 
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عن بٌع اعالف ،  22563برلم  21191316، لٌد فى  11110111امٌنه سعد احمد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 المشال مركز منوف بملن احمد عبدالعزٌز دمحمبجهة : عزبه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ترزى ،  22561برلم  21191316، لٌد فى  111110111حسام سعٌد حسن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : منوف شارع احمد اسماعٌل من السحرتى بملن حسام سعٌد حسن شاهٌن

عن محل عصٌر ،  22571برلم  21191316، لٌد فى  91110111ٌحٌى صبحى دمحم درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ملن / محمود مصطفى درغام -م . منوف  -بجهة : زوٌة رازٌن 

عن بماله  22745برلم  21191327، لٌد فى  111110111رفعت فؤاد مصطفى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ، بجهة : جزى مركز منوف بملن بدوٌه بدوى خروب

عن تورٌدات  22718برلم  21191321، لٌد فى  1111110111محمود على ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لن على ابراهٌم دمحمالمنطمه التاسعه بم 69وتجاره فى مجال جمٌع مستلزمات الورش والمصانع ، بجهة : السادات لطعه رلطعه 

عن مكتب  22723برلم  21191325، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد عبدالونٌس ابوعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مماوالت ، بجهة : تتا مركز منوف بملن احمد عبدالفتاح سلٌم احمد

عن  22641برلم  21191314، لٌد فى  251110111احمد محسوب هالل السٌد نصر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

محور خدمات الحى  423الدور االول علوى بعد االرضى لطعه رلم  21اعمال سباكه وانظمه الحرٌك ، بجهة : السادات محل رلم 

 السابع بملن محمود على عبدالباسط محسن

عن بٌع مالبس جاهزه  22646برلم  21191317فى  ، لٌد 611110111اٌه دمحم دمحم غراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 )فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن صالح الدٌن سٌد عمران

عن مكتب  22665برلم  21191318، لٌد فى  511110111عادل عفٌفى عامر عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 بملن / عامر عفٌفى عامر عفٌفى -م . السادات  -كفر داود  -ستلزمات زراعٌه ، بجهة : لرٌة الرٌحان تورٌدات شبكات الرى وم

عن بٌع  22682برلم  21191319، لٌد فى  251110111الشحات عبدالهادى ابراهٌم زٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحممالبس جاهز فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌه رز

،  1111110111احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد الحضرى )مكتب الحضرى للهندسه والمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

المنطمه العاشره بملن  317لطعه  2عن مكتب هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : السادات وحده  22543برلم  21191314لٌد فى 

  زكى دمحم محجوبدمحم

عن تعبئه  22564برلم  21191316، لٌد فى  511110111سوسن عبدالسالم سعد على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 وتوزٌع مواد غذائٌه ومنظفات ، بجهة : سرس اللٌان شارع سٌدى حباس بملن احمد بالل مصطفى

عن مخبز  22574برلم  21191316، لٌد فى  2111110111، رأس ماله ،   عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه  ، تاجر فرد -  212

 سٌاحى ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه

عن ورشه نجاره  22599برلم  21191311، لٌد فى  611110111دمحم على على ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ٌشا الكبرى مركز منوف بملن على على على ابوالحسنمٌكانٌكٌه ، بجهة : ف

عن تعبئه ارز  22623برلم  21191313، لٌد فى  251110111سمٌر عطٌه عطٌه ابوجدٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

عموم االستٌراد شارع اسكندر ابراهٌم مٌامى لسم المنتزه بغرض  19وبمولٌات وسكر ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه االسكندرٌه 

اسكندرٌه  113578ولٌد برلم سجل  1982/ 3/ 1والتصدٌر وتعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه وتجاره السٌارات المستورده افتتح فى 

 الرئٌسى

عن تعبئه ارز  22623برلم  21191313، لٌد فى  251110111سمٌر عطٌه عطٌه ابوجدٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن242، بجهة : السادات الوحده رلم  وبمولٌات وسكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  22626برلم  21191313، لٌد فى  511110111رجب جابر ابوزٌد الدامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

محور  2لسادات لطعه الخضر والفاكهه والمحاصٌل الزراعٌه وفرز وتعبئه الخضروات والفاكهه وثالجه لحوم واسمان ، بجهة : ا

 خدمات الحى السابع بملن السٌد سعد ابراهٌم بسٌونى

عن بٌع اكسسوار  22629برلم  21191314، لٌد فى  251110111عماد حمدى السٌد كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 بلى ومسامٌر ، بجهة : منوف شارع دمحم فرٌد بملن احمد محمود عٌد

عن  22529برلم  21191313، لٌد فى  751110111الحمٌد الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد سعد عبد -  218

 بملن / خالد سعد عبد الحمٌد الصاوى -طرٌك برهٌم شارع فاروق هاشم  -مٌكانٌكى سٌارات وتغٌر زٌوت ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  22536برلم  21191314، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالمجٌد اسماعٌل عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن حسن عبدالفتاح حسن عفٌفى 8عنبر  111دهانات ، بجهة : السادات وحده رلم 

عن  22764برلم  21191331، لٌد فى  511110111شهٌره سعٌد دمحم مصطفى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

محور خدمات  8،7محل  11فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : السادات لطعه  خدمات كمبٌوتر

 الحى االول بملن دمحم عاطف محمود خلف هللا

عن معمل تفرٌخ دجاج  22748برلم  21191327، لٌد فى  21110111دمحم فاروق دمحم الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 : منوف طرٌك برهٌم بملن ناصر فاروق الحداد / احمد فاروق الحداد ، بجهة

عن  22761برلم  21191328، لٌد فى  511110111مصطفى عبدالمرضى على ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 حظٌره مواشى ، بجهة : جزى مركز منوف بملن عزٌزه سعٌد دمحم خالد

عن بٌع مالبس ،  22717برلم  21191324، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد ماهر السٌد جادو  -  223

 بجهة : منوف شارع دمحم فرٌد بملن كرٌمه طنطاوى احمد

عن تجارة  22715برلم  21191324، لٌد فى  5111110111احمد جابر ابو زٌد الدامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

لطعه رلم  - 4مكتب رلم  -المحاصٌل الزراعٌه فرز وتعبئه وتجمٌد الخضروات والفاكهه ، بجهة : السادات الخضروات والفاكهه و

 بملن / السٌد سعد ابراهٌم بسونى -محور خدمات الحى السابع  - 2

ماله ، عن ب 22719برلم  21191324، لٌد فى  211110111امل مصٌلحى دمحم المشطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بجهة : منوف شارع عزبه البطحه بملن صبحى جابر كشن

عن مكتب  22731برلم  21191326، لٌد فى  411110111هانى على عبدالعظٌم غلمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 خدمات نمل داخلى ، بجهة : بهواش مركز منوف بملن ابراهٌم دمحم دمحم عرفه

عن عصاره ،  21154برلم  21191312، لٌد فى  95110111د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زكرٌا السٌد زكرٌا احم -  227

/  2/ 14بجهة : له محل رئٌسى زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم عبدالرازق شحاته بغرض مكتب مماوالت عمومٌه افتتح فى 

 منوف 21154ولٌد برلم  2118

عن نجاره ، بجهة  22637برلم  21191314، لٌد فى  111110111س ماله ،  عبده على عبده الشامى  ، تاجر فرد ، رأ -  228

 : منوف شارع الزهراء عزبه السلخانه بملن على دمحم محمود عجور

عن بٌع زٌوت  22647برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم مرزوق دمحم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 مركز منوف بملن ابراهٌم على دمحم السبكىوشحومات ، بجهة : كفر فٌشا 

عن مخبز  22668برلم  21191319، لٌد فى  511110111حسن السٌد حسن عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بلدى نصف الى ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن فوزٌه السٌد عبدالرسول

عن مماوالت  22679برلم  21191319، لٌد فى  3111110111حامد عنتر عبدالسالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بملن دمحم صالح جاب هللا 6شارع عمروبن العاص شمه  16وتورٌدات فى مجال مواد البناء ومعدات الحفر ، بجهة : السادات عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة نجارة  22698برلم  21191321، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   دمحم على دمحم لالش  ، تاجر -  232

 بملن / وجٌه محمود العشماوى -ش الصعٌدى امام مدرسة عمر بن الخطاب  -ارابٌسن ، بجهة : منوف 

عن سوبر  22697برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم دمحم عبد الممصود خٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 بملن / محمود على ابو ٌوسف -درب حجاج  -ماركت ، بجهة : سرس اللٌان 

عن تعبئه مواد  22712برلم  21191321، لٌد فى  51110111جٌهان محمود دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 غذائٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن رشاد مصطفى الطنطاوى

عن  22525برلم  21191313، لٌد فى  111110111السٌد عبد العاطى عرفه معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 بملن / انور السٌد عبد العاطى -م . منوف  -اعالف ، بجهة : الكوم االحمر 

عن  22524برلم  21191313، لٌد فى  511110111فاطمه اسماعٌل دمحم سٌد احمد الوالع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 بملن / اشرف على حسن السنان -مول السنان  -م . السادات  -مماوالت عامة وتورٌدات مواد البناء الحدٌث ، بجهة : الخطاطبه 

عن خراطٌم  22531برلم  21191313، لٌد فى  111110111احمد حسٌن السٌد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 -الصناعٌه  -مرحله اولى  -ورش الشباب  - 111عادٌه وبالتنمٌط ومستلزمات رى بالتنمٌط بالستٌن ، بجهة : لطعه  بالستٌن للرى

 بملن/ احمد حسٌن السٌد عبد الرحٌم -السادات 

عن ورشه  22549برلم  21191315، لٌد فى  1511110111احمد فتحى السٌد الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 تب ، بجهة : منوف امام شبكه الكهرباء بملن السٌد عبدالحمٌد الفرهمرا

 21191317، لٌد فى  211110111ماجد نسٌم عازر عوض )ماجده لمستحضرات التجمٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

لن كمال دمحم احمد عن مستحضرات تجمٌل واكسسوارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سنجرج مركز منوف بم 18938برلم 

 منوف 18938ولٌد برلم  2117/ 6/ 12بغرض مشغوالت ذهبٌه افتتح فى 

 21191317، لٌد فى  211110111ماجد نسٌم عازر عوض )ماجده لمستحضرات التجمٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 د عبداللطٌف عبدالرحمنعن مستحضرات تجمٌل واكسسوارات ، بجهة : تتا مركز منوف بملن خال 18938برلم 

عن  22593برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم محمود عبد المؤمن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بملن / محمود عبد المؤمن عبد الداٌم مصطفى -مركز منوف  -مكتب مماول سٌرامٌن ، بجهة : سنجرج 

عن سجاد ٌدوى  22611برلم  21191311، لٌد فى  211110111، رأس ماله ،   مندوه مسعد مندوه النشار  ، تاجر فرد -  242

 ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن  مسعد مندوه السٌد النشار

عن عصاره ،  21154برلم  21191312، لٌد فى  95110111زكرٌا السٌد زكرٌا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 منوف بملن سمٌر على حجاجبجهة : زاوٌه رزٌن مركز 

عن مصنع  22761برلم  21191328، لٌد فى  311110111عاصم كامل مصطفى تمراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 محور الصناعٌه السابعه بملن رضوى محمود السعٌد دمحم 96منظفات صناعٌه سائله ، بجهة : السادات المطعه 

عن احذٌه ، بجهة  22734برلم  21191326، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه دمحم رجب الزول  ، تا -  245

 ملن / عبد العزٌز دمحم عمار -م . منوف  -: سروهٌت 

عن  22744برلم  21191326، لٌد فى  111110111رضا عبدالحلٌم عبدالعظٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رضا  95مات رى بالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه صناعه خراطٌم بالستٌن ومستلز

 عبدالحلٌم عبدالعظٌم نصار

عن بٌع لطع غٌار  22721برلم  21191324، لٌد فى  911110111دمحم محمود ابراهٌم حلوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 بملن / ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى -م . منوف  -سٌارات ، بجهة : زاوٌة رازٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  18142برلم  21191324، لٌد فى  511110111عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

ورش الشباب المنطمه  81خراطٌم بالستٌن للرى ومستلومات رى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات الدور الثانى لطعه 

لصناعٌه الخامسه بملن السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك بغرض نشاط مكتب تجاره وتورٌدات فى مجال مخلفات المصانع والبالستٌن ا

 من 18142ولٌد برلم  2116/ 12/ 21افتتح فى 

 عن بٌع خضار ، 22724برلم  21191325، لٌد فى  511110111عزت دمحم فرج غٌطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم فرج غٌطاس

عن  22735برلم  21191326، لٌد فى  1111110111محمود عبد الرازق توفٌك حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

د عبد هللا بملن / رمضان سع -المنطمه الثامنه السكنٌه  -السوق التجارى  - 67محل رلم  -مطعم وكافتٌرٌا ، بجهة : السادات 

 الشنوانى

عن بٌع  22643برلم  21191314، لٌد فى  111110111عمار محمود على محمود خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 بملن / عادل عبدالفاتح دمحم سٌد -خدمات الحى الثانى  -46لطعه رلم  - 4محل رلم  -كمالٌات سٌارات ، بجهة : السادات 

عن لطع  22655برلم  21191318، لٌد فى  211110111لجلٌل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعد محمود عبدا -  252

 أ مول السالم محور خدمات االولى المنطمه االولى بملن اسماعٌل محمود عبدالجلٌل موسى 7غٌار سٌارات ، بجهة : السادات 

عن  22681برلم  21191319، لٌد فى  11111110111امجد مجدى جبرائٌل غبروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌه االولى بملن اندرو مجدى جبرائٌل  61تجاره مصوغات ومجوهرات ، بجهة : السادات محل رلم 

 غبروس / رانده جرجس حبٌب

عن تصنٌع  22692برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد فتحى مصطفى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 بملن / احمد جابر حسٌن -المنطمه الصناعٌه االولى  - 21لطعه - 3عنبر  -خراطٌم رى عادٌة وبالتنمٌط ، بجهة : السادات 

عن مصنع  22691برلم  21191321، لٌد فى  3111110111احمد دمحم الملٌجى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

بملن / طلعت مخٌمر عبد السالم على  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 161لطعه  -الستٌن ، بجهة : السادات اعاده تدوٌر ب

 شاهٌن

عن تعبئة وتغلٌف  22711برلم  21191321، لٌد فى  111110111احمد دمحم مبرون سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 لن / عماد عبدالعظٌم عٌسىمنوف بم -مواد غذائٌه ، بجهة : سدود مركز 

عن ترزى ،  22719برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد دمحم عبدالمنعم كماجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 بجهة : منوف شارع المدارس بملن سامى مصطفى عصفور

عن مصنع  18142برلم  21191324ٌد فى ، ل 511110111عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رفاعى غرٌب عبدهللا  135خراطٌم بالستٌن للرى ومستلومات رى ، بجهة : السادات لطعه 

 عبدالموى

لة ، عن بما 22569برلم  21191316، لٌد فى  111110111سهٌر سعٌد محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 بملن / سعدٌه دمحم ابو رواش -م . منوف   -بجهة : غمرٌن 

عن تجارة  22566برلم  21191316، لٌد فى  111110111نجوى فوزى على كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بملن / لتحى دمحم حسنى -شارع بور سعٌد  -ترٌسكل ، بجهة : منوف 

عن تجاره  22587برلم  21191317، لٌد فى  111110111نظٌمه عبدالحمٌد دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 سٌرامٌن ، بجهة : الطرانه مركز السادات بملن عبده شعبان عبده على

عن تجاره  22589برلم  21191317، لٌد فى  1211110111حسن ٌس حسن ٌس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 وتوزٌع االدوات المنزلٌه ، بجهة : كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن ٌس حسن ٌس حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  22624برلم  21191313، لٌد فى  11110111عبدالعزٌز محمود احمد مصطفى رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 مركز منوف بملن محمود احمد مصطفى رجب مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر شبرا بلوله

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه امل السٌد سلٌمان ابوزٌناد وشركاؤها )شركه ورثه ناصر دمحم حسن علوش(   شركة  ،  بماله تمونٌه  ،رأس مالها    -  1

، عن بماله تمونٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مهندمه احمد دمحم  22726برلم  21191325،لٌدت فى  81110111

 الفرماوى

شركة احمد صابر احمد خلٌفه وشركاه   شركة  ،  تجارة االسمده والبذور والتماوى والحاصالت الزراعٌة ومستلزمات االنتاج  -  2

، عن تجارة االسمده والبذور والتماوى والحاصالت  22615برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111الزراعى   ،رأس مالها   

بملن /  -محور خدمات الحى الثانى  - 11لطعه رلم  - 2شمه رلم  -الزراعٌة ومستلزمات االنتاج الزراعى ، بجهة : السادات 

 حكمت رمضان ابراهٌم

 1111110111كسارة بالستٌن   ،رأس مالها   شركة عادل خٌرى عبد العزٌز ودمحم خٌرى عبد العزٌز وشرٌكهما   شركة  ،   -  3

بملن / دمحم صبحى  - -م . السادات  -الخطاطبة  -، عن كسارة بالستٌن ، بجهة : االخماس  22654برلم  21191318،لٌدت فى 

 سعٌد صباح

 -خدمات نظافه  -ت ( شركة اسالم سعٌد دمحم السنباطى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات فى مجال ) مستلزمات المصانع والشركا -  4

، عن تورٌدات فى مجال  22613برلم  21191312،لٌدت فى  711110111تورٌد عماله وتورٌد كٌماوٌات البناء  ،رأس مالها   

 - 6مكتب رلم  -تورٌد عماله وتورٌد كٌماوٌات البناء ، بجهة : السادات  -خدمات نظافه  -) مستلزمات المصانع والشركات ( 

 بملن / جالل عبد العزٌز عبد الفتاح -الدور الثالث المنطمه السكنٌه االولى  -نموذج ) أ (  -مدخل ب  - 2عماره رلم 

شركه مى بكرى خلٌفه الزرلانى وشرٌكها دمحم على دمحم خالف   شركة  ،  تصنٌع طوب اسمنتى وبلدورات  ،رأس مالها    -  5

طوب اسمنتى وبلدورات ، بجهة : الساداتالمنطمه الصناعٌه  ، عن تصنٌع 22618برلم  21191312،لٌدت فى  1111110111

 ب بملن عبدالعاطى ابراهٌم مصطفى 92الرابعه لطعه 

شركه فرج حافظ ابراهٌم راضى وشرٌكٌه )النمكى للتورٌدات الكهربائٌه والمماوالت(   شركة  ،  تورٌد وتجاره المهمات  -  6

، عن  22611برلم  21191312،لٌدت فى  911110111عمومٌه  ،رأس مالها   الكهربائٌه ومستلزمات المصانع والمماوالت ال

تورٌد وتجاره المهمات الكهربائٌه ومستلزمات المصانع والمماوالت العمومٌه ، بجهة : السادات مول الجامعه المنطمه الحادٌه عشر 

 الدور الثانى علوى بملن حسام عبدالشافى دمحم نصر 1محل رلم 

،لٌدت فى  511110111ٌوسف العبد ٌوسف وشرٌكته   شركة  ،  تجارة البالستٌن ومنتجاته   ،رأس مالها   شركة ٌوسف  -  7

بملن / ابراهٌم  -المنطمه الثامنه  - 39عمارة  -، عن تجارة البالستٌن ومنتجاته ، بجهة : السادات  22527برلم  21191313

 فوزى موسى

و محمود وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العامة والتشطٌبات   ،رأس شركة اسامه عبد المادر عبد الغنى اب -  8

، عن المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العامة والتشطٌبات ، بجهة :  22671برلم  21191319،لٌدت فى  2511110111مالها   

 دبملن / اسامه عبد المادر عبد الغنى ابو محمو -م . منوف  -منشأة سلطان 

 21191314،لٌدت فى  5111110111شركه جمعه صفوت احمد عبدالرحمن وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت  ،رأس مالها    -  9

شارع منى نموزج أ بملن  12الدور االول علوى عماره  3، عن المماوالت ، بجهة : السادات الوحده المهنٌه رلم  22541برلم 

 احمد بكر دمحم حموده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  تم محو/شطب السجل   21191313، وفى تارٌخ    15412دمحم عباس احمد دمحم زٌادة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    15412دمحم عباس احمد دمحم زٌاده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191316فى تارٌخ ، و   9543رضا سعد صالح ابو غربٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    17628سامٌة رضوان عبدهللا خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    4799سحر محمود سٌد احمد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

ل  تم محو/شطب السج   21191317، وفى تارٌخ    5889صبحى احمد احمد شرف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    11415دمحم عبد الممصود سٌد احمد مٌاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجراة نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    21311ٌده برلم : اسماء عبداللطٌف ابراهٌم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 8

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    18666مدحت محمود محمود النادرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    7199حلمى عبد العزٌز دمحم خفاجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

   21191311، وفى تارٌخ    21582احمد اسامه احمد حسب النبى )مكتبه حسب النبى(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

، وفى تارٌخ    5148الجوهري للمواد الغذائٌه / ماهر محمود سلٌمان الجوهري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا   21191311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    21131د عبدالحلٌم عبدالمنصف عواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احم   - 13

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    14545هاجر ابو الفتوح دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطبت صحفٌة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    2749فاطمه محمود دمحم سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    11117رلم : عطٌه عبد الفتاح عطٌه الجرٌسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 16

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    6332اشرف محمود محمود النادري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    22239زكى دمحم الخضراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بدر    - 18

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    17885عثمان حمدى عماره عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا شطبت

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    9821دمحم دمحم عبد ربه غراب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    19497دمحم صبرى عنتر دمحم زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    3247اشرف عبدالفتاح دمحم المرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    5323لصابر الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عٌسى احمد عبدا   - 23

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    11921اسامة متولى سلٌمان ابو ربع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 التجارة نهائٌا السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مستحضرات تجمٌل وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    5223سبك لٌده برلم :  هناء محمود عبداللطٌف طعٌمة  ،  تاجر فرد  ،    - 26

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    9931دمحم سعٌد محمود عالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191325، وفى تارٌخ    17522ناصر دمحم حسن علوش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطب المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    14598مصطفى دمحم جابر الحامولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 التجارة نهائٌا السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    1218الرفاعً ابراهٌم ابراهٌم ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

راهٌم ابراهٌم ابو زٌد (  ،  تاجر فرد  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصنع الرفاعى لسحب وتصنٌع المعادن ) الرفاعى اب   - 31

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21191326، وفى تارٌخ    1218،  سبك لٌده برلم : 

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    17371دمحم رزق دمحم شراره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 بت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاشط

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    4515وداد محمود علً سوٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    3173عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم باشا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

محو/شطب السجل  تم    21191327، وفى تارٌخ    2475عبدالواحد سٌد احمد زرٌنه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطبت صحٌفة المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21191327، وفى تارٌخ    18541محمود سٌد ابراهٌم عبدالحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191327، وفى تارٌخ    21688برلم : السٌد عبدالعظٌم السٌد المصاص  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 37

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    12287السٌد ابراهٌم محمود الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191327، وفى تارٌخ    26وزي السٌد الدهشوري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ف   - 39

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    17417وسام فتحى مصطفى اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت 

تم    21191331، وفى تارٌخ    3115عبد الغنً عبد الفتاح عبد الغنً الشٌمً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   21187ناهد لرنى السٌد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313، وفً تارٌخ   13182تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1سمٌر ناشد جرجس جرجس  -  2

 جنٌه   111111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313وفً تارٌخ ،   12751دمحم محمود السٌد على سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 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 ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   21638دمحم عبدالعزٌز عبدالصادق محرز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   22515نجوى سعٌد عبدالسالم ماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   21649صباح سعد اسماعٌل ملٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315وفً تارٌخ ،   15533احمد صالح مشحوت احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191315،  وفً تارٌخ  8533اٌمن فتحى حامد المارح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   21381اسالم حمدى محمود شهاب الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   491110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   22125تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمادة دمحم مبرون سعد )سوبر ماركت حماده(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191316تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191316وفً تارٌخ ،   22125سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حمادة دمحم مبرون  -  11

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21191316وفً تارٌخ ،   13716وجٌه عابدٌن ابوٌوسف الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21917محمود سمٌر عبدالحفٌظ العربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   481110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191317وفً تارٌخ ،   14516عٌل عبد الممصود بركات ربٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم امٌر اسما -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   13716وجٌه عابدٌن ابوٌوسف الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   22387حسام حسٌن عبد العاطى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191311وفً تارٌخ ،   9991عبد الغنً حسٌن عبد الغفار عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191311وفً تارٌخ ،   6171وائل طلعت احمد شرف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   21697سٌد عبد الواحد عبد المادر حالوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   19493عمرو عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   12146انور رجب عبد العزٌز المالكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191313خ ، وفً تارٌ  17278منال صدٌك احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   12744تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1ٌوسف فرج عبده حواش  -  23

 جنٌه   251111.000التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191314وفً تارٌخ ،   22611دمحم سعٌد دمحم عبد المطلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21916عبدالجٌد عادل عبدالحمٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   22578سامٌه سالمه على عبدالبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21478دمحم سٌد احمد خلٌل الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   22623م سمٌر عطٌه عطٌه ابوجدٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  28

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   15377مصطفى دمحم عبدة المصاص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   1111110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   16264دمحم جاد المولى دمحم سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   6111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191317وفً تارٌخ ،   7171برلم احمد علً ابراهٌم عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  31

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   7171تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد على ابراهٌم دمحم عمارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال   21191317

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   11735صباح دمحم مصطفى حسٌن عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   61110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   21697احد عبد المادر حالوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سٌد عبد الو -  34

 جنٌه   491110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ ،   2836دمحم سمٌر مصطفً ابو كبشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   19423اسالم صالح عبدالمجٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191319وفً تارٌخ ،   1671سلٌمان صالح دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   511110111التأشٌر:   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 ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ ،   8353مكتب السبكً للرحالت ) سمٌر عبد هللا عبد الرحمن السبكً (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191321

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   21681امٌمه عبدالعاطى عرفه ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   1111110111ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   17384احمد عبدهللا دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   17654برلم وائل حسن السٌد ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  41

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف )مكتب الشرٌف لتوزٌع مستحضرات التجمٌل (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل   21191321تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   14445احمد لطفى احمد غربٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   15828ن طة ابوسٌف سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌما -  44

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21191321وفً تارٌخ ،   22217جمعه عبدالفتاح السٌد ابوحشٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   521110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   16197اٌه دمحم عبد الحلٌم الدرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   21976دمحم دمحم انور عبدالفتاح نور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   11110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191321وفً تارٌخ ،   21415دمحم هشام دمحم الهمالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191324وفً تارٌخ ،   8128ماجد لطفً زكً عبد المالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324، وفً تارٌخ   11511دمحم صبرى عبد الموى شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   41111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   12146انور رجب عبد العزٌز المالكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   21978دمحم ابراهٌم دمحم الطهوٌهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191325وفً تارٌخ ،   19611ٌده برلم حسام عبدالمرضى على عبد الواحد عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك ل -  54

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191325وفً تارٌخ ،   11314حسنى دمحم سلٌمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   11111110111مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   22481ابتسام لطفى عبدالسمٌع دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191326وفً تارٌخ ،   21966بك لٌده برلم ٌاسٌن دمحم ٌاسٌن مماوى  تاجر فرد ،، س -  57

 جنٌه   811110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191327وفً تارٌخ ،   22232شرٌف دمحم كامل الزامن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   411110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   14257دعاء مبرون عبدالعاطى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191327وفً تارٌخ ،   21184ك لٌده برلم نجالء دمحم دمحم مرزوق  تاجر فرد ،، سب -  61

 جنٌه   351110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   18721موسى عبدالهادى دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   13522صفاء حسن دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   7895ده برلم ناصر فرحات علً عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  63

 جنٌه   135111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191328وفً تارٌخ ،   16731دمحم عبده احمد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   5111110111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال   21191328وفً تارٌخ ،   16854رمضان عبدالحكٌم عبدالفتاح جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   18178رد ،، سبك لٌده برلم فرٌد شولى عبدالحمٌد نصار  تاجر ف -  66

 جنٌه   8111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191331وفً تارٌخ ،   12273شبل دمحم عبد التواب مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  21937ٌاسر ماهر عبدالرؤف عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لمالن لٌصبح الخطاطبه السادات بملن ٌاسر عبد الرؤف عبد الرحمن وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22533احمد نصار على صمر الخفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ن الدٌنبملن / دمحم جمال زٌ -المنطمه الحادٌه عشر  - 5وحده   - 2عمارة  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  22528سهٌر عباس على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن / عبد الحلٌم محمود عبد الحلٌم  -م . منوف  -، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313ٌخ وفً تار 22525السٌد عبد العاطى عرفه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن / انور السٌد عبد العاطى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22532بهاء الدٌن عطا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن / مكرم السٌد مصطفى -محور خدمات الحى السابع  - 6لطعه رلم   - 8محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  15814لٌده برلم     دمحم سامى دمحم حسن المشد ، تاجر فرد ،  سبك -  6

 م . السادات  -الدور الثانى علوى مول دار مصر  - 227الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191313وفً تارٌخ  22531احمد حسٌن السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 بملن/ احمد حسٌن السٌد عبد الرحٌم  -السادات  -الصناعٌه  -مرحله اولى  -ورش الشباب  - 111الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22523هبه رجب عٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 بملن / عبد الرحمن عبد المنصف عامر -المنطمه السابعه  - 9شمه رلم  - 35عمارة رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22524فاطمه اسماعٌل دمحم سٌد احمد الوالع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 سن السنان بملن / اشرف على ح -مول السنان  -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22529خالد سعد عبد الحمٌد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن / خالد سعد عبد الحمٌد الصاوى  -طرٌك برهٌم شارع فاروق هاشم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22531سبك لٌده برلم    امٌن السد عبد الممصود عٌسوى ، تاجر فرد ،   -  11

بملن / السٌد سعد  - CIBبجوار بنن  - 3محور خدمات الحى السابع وحده رلم  - 2عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191313تارٌخ وفً  12393سامى ابوالفتوح عبدالحمٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم انور دمحم فره وشرٌكته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22526مجدى جابر مسعود الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 دمحم جابر مسعود ابو الغٌط بملن /  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، كمشوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  21171كامل اسماعٌل محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

- المنطمه الصناعٌه الرابعه-مجمع الصناعات الصغٌره  13عنبر رلم  46الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح /السادات وحده رلم 

 بملن /حمدى دمحم دمحم عبدالفضٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22534عبد الستار رافت عبد الستار البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ملن / محمود رافت عبد الستار البربرى  -م .منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22546ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسمه حمدى منٌر حسام الد -  16

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع ابو بكر الصدٌك بملن ٌحًٌ عبد السالم الجزار 

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  12346دمحم على جاد شامٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ عماد عامر محمود و ولٌد السٌد بسٌونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22538مدحت فكرى عزمى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن وائل ابراهٌم دمحم عرفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22539فاٌزه احمد عطٌه الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 تمسٌم المنطمه التاسعه بملن عزت دمحم دمحم 116الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22542ٌحٌى احمد ابراهٌم البش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعه الحشاشه بملن سمٌر حامد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22535سعٌد عبد الجٌد عز الدٌن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن/ دمحم لتحى مدكور  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، طمالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22545محمود عبدالحمٌد دمحم الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن منال حسن عبدالهادى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22537مؤمن عبده عمر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 محور خدمات الحى السابع بملن هدى على جابر 3،4الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

وفً  22543احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد الحضرى )مكتب الحضرى للهندسه والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

المنطمه العاشره بملن دمحم زكى دمحم  317لطعه  2، السادات وحده    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 21191314تارٌخ 

 محجوب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22536دمحم عبدالمجٌد اسماعٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 سن عبدالفتاح حسن عفٌفىالمنطمه الصناعٌه الرابعه بملن ح 8عنبر  111الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22544عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بالمنطمه الصناعٌه السابعه بملن عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السكرى 7184وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22552عبدربه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم  -  27

 الـتأشٌر:   ، جزٌره ابوداود الطرانه مركز السادات بملن مبارن سعٌد منصور العطعوطى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  22541وداد دمحم سعد ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ، منوف شارع فاضل بملن هاله وحنان وغاده ودٌنا السٌد ناصف

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  18316احمد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ا عبدالمالنوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن فرج سعد رض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22547ناجى محمود عبدالستار الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، اخر شارع المستشفى كفر داود مركز السادات بملن طلعت دمحم عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22547لٌده برلم    ناجى محمود عبدالستار الجندى ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بخاتى شبٌن الكوم بملن محمود عبدالستار دمحم الجندى بنشاط توزٌع مواد غذائٌه بالجمله افتتح 

 سجل شبٌن الكوم 87858ولٌد برلم سجل  2118/ 1/ 21فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22551زور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء احمد على زر -  32

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن على دمحم على بكر

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  22554صابر ابو السعود عبد الرحمن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن / اٌهاب ٌسرى توفٌك -ش بور سعٌد  -تأشٌر:   ، منوف وصف الـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  15533احمد صالح مشحوت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المنطمه الثالثه بملن خٌرى مبرون عبدالحفٌظ ابوالفضل 73الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات العماره رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  22551فرد ،  سبك لٌده برلم    مبارن سعٌد منصور العطعوطى ، تاجر  -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، جزٌره ابوداود تابع الطرانه مركز السادات بملن محمود دمحم عبدربه

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191315وفً تارٌخ  22549احمد فتحى السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، منوف امام شبكه الكهرباء بملن السٌد عبدالحمٌد الفره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191315وفً تارٌخ  22553سامح احمد عبدالحكم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن احمد دمحم حسن هالل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22557دمحم سوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود شعبان -  38

 الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن دمحم طلعت احمد شرف

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191316وفً تارٌخ  22565امال عٌدعبد الفتاح االطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 ملن / مصطفى عبد الحمٌد خلٌل  -م. منوف  -الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22565امال عٌد عبد الفتاح االطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ملن / مصطفى عبد الحمٌد خلٌل  -م. منوف  -الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22575حامد السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌات اسماعٌل -  41

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن دمحم بٌومى دمحم نوار

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  21271مبرون عبد الرازق مبرون شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

محور خدمات المنطمه الرابعه بملن عناٌات السٌد  4شمه  21ف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات عماره وص

 عبدالمعطى مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22561حسام سعٌد حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 اسماعٌل من السحرتى بملن حسام سعٌد حسن شاهٌن الـتأشٌر:   ، منوف شارع احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22574عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22562، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فتحى منتصر سالم عفٌفى  -  45

 بملن / شعبان دمحم السٌد عبد الواحد  -ش بور سعٌد  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191316وفً تارٌخ  22564سوسن عبدالسالم سعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سٌدى حباس بملن احمد بالل مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22556ماجده ٌوسف صالح لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن اٌه عبدالنبى احمد شرف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22567هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود شولى فتح -  48

 بملن / عمر دمحم لطفى  -ش التحرٌر لبلى  -الـتأشٌر:   ، منوف 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191316وفً تارٌخ  22571اٌمن عبدالنبى احمد ابوعاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع مصطفى كامل بملن اٌمن عبدالنبى احمد ابوعاشور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22568عبٌر غازى على ابو جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 اشى بملن / امانى عادل الفر -درب المعلم من درب الشواٌره -الـتأشٌر:   ، منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22571ٌحٌى صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ملن / محمود مصطفى درغام  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22572احمد معوض خلف البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن / السٌد زكرٌا بدر  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22569سهٌر سعٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن / سعدٌه دمحم ابو رواش  -م . منوف   -الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  16915عبدالمنعم سلٌمان سعٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح حاره السما شارع بورسعٌد مركز منوف بملن مصطفى مصطفى السٌد فلٌله

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22563سبك لٌده برلم    امٌنه سعد احمد الخولى ، تاجر فرد ،   -  55

 الـتأشٌر:   ، عزبه المشال مركز منوف بملن احمد عبدالعزٌز دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22558دمحم عوض هللا دمحم العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن / دمحم فرج خلٌل حسن  -م . منوف  -ش السوق  -رازٌن  الـتأشٌر:   ، زاوٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22561خالد دمحم عبد الرسول خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بملن / نوح عبد الرسول دمحم خلٌفه  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  21128د السعٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد محمو -  58

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  252الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات المطعه 

 بملن ولٌد محمود السعٌد الخولى

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  22411اهٌم اسماعٌل العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالى ابر -  59

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مختار مرتضى دمحم سعٌد بناحٌه سرس اللٌان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22573عادل سعٌد مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع شبانه طرٌك برهٌم بملن اشرف صابر دمحم ابوشوشه

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  22559سٌد احمد ابوالخٌر صالح سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 العظٌم احمد صالحوصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191316وفً تارٌخ  22566نجوى فوزى على كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن / لتحى دمحم حسنى  -شارع بور سعٌد  -الـتأشٌر:   ، منوف 

وفً تارٌخ  22584اسامه جمٌل حسن احمد زٌد )زٌد لالستثمار العمارى والتنمٌه العمرانٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الدور الثالث مول الزهور بملن احمد رشٌد احمد ٌونس 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات مكتب رلم  21191317

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22587دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نظٌمه عبدالحمٌد  -  64

 الـتأشٌر:   ، الطرانه مركز السادات بملن عبده شعبان عبده على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22577دمحم شعبان بسٌونى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن مصطفى حسن على زاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22579امٌره عبد الرؤف عباس دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن / مرضى عبد العظٌم نصار  -شارع عمر بن الخطاب  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  15384مجدى دمحم الغرٌب صالح منسى ) الغرٌب للصناعات البالستٌكٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

ورش الشباب الصناعٌه  16تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات عمار رلم  21191317

 دمحم جبرٌلالخامسه مرحله اولى بملن رامى عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22578سامٌه سالمه على عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بمجمع الصناعات بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  241الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22578رلم    سامٌه سالمه على عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  69

شارع عزت سالمه متفرع من شارع عباس العماد مدٌنه نصر بغرض االستٌراد والتصدٌر  24الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 سجل الماهره 11527ولٌد برلم  2117/  11/ 21افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22576رد ،  سبك لٌده برلم    رمضان دمحم محمود دوٌدار ، تاجر ف -  71

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن احمد عبدلفتاح احمد عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22591هانى بكرى حسٌن علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 عزبه بحٌرى غمرٌن بملن بكرى دمحم موسى دمحمالـتأشٌر:   ، منوف 

 21191317وفً تارٌخ  18938ماجد نسٌم عازر عوض )ماجده لمستحضرات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن خالد عبداللطٌف عبدالرحمن

 21191317وفً تارٌخ  18938ماجده لمستحضرات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد نسٌم عازر عوض ) -  73

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سنجرج مركز منوف بملن كمال دمحم احمد بغرض مشغوالت ذهبٌه 

 منوف 18938ولٌد برلم  2117/ 6/ 12افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22581ابراهٌم غنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن عادل حسٌن  -  74

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن عادل حسن ابراهٌم غنٌمه

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191317وفً تارٌخ  22588احمد سمٌر سعد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سكه الدالله بملن شرٌف السٌد على الجزار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  21758سٌد كمال رجب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن طلعت دمحم دمحم سرحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22581رٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى ف -  77

 المنوفٌه  -السادات  -ارض المحالت  -المنطمه الصناعٌه السادسه  - 4/6144،  3/6144الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22581  مجدى فرٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  78

استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه خدمة وصٌانة  -االزبكٌه  - 62ش الشٌخ دروٌش شك11الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى 

  336271ولٌد برلم   2111/  1/  2االالت الطبٌه وتوكٌالت صناعٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22582عنٌن عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام ابراهٌم ابوال -  79

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن حسن طلعت عبدالغنى

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191317وفً تارٌخ  22585دمحم عز الرجال على الضوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز منوف بملن عز الرجال على الضوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22589حسن ٌس حسن ٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن ٌس حسن ٌس حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12234ان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عثمان دمحم كمال عثم -  82

بملن /  -السادات  -المنطمه السابعه  -( شارع مدرسة النٌل الدولٌه  8وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عماره رلم ) 

 انور دمحم صالح 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  18938، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجد نسٌم عازر عوض)مصوغات ماجد( -  83

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه تتا مركز منوف بملن خالد عبداللطٌف عبدالرحمن ونشاطه 

 منوف  18938ولٌد برلم تابع 2119/ 3/ 7مستحضرات تجمٌل واكسسوارات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22583دى احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حم -  84

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع طلٌاوى امام مركز بداٌه بملن نجاه معرض غرٌب

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  22599دمحم على على ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن على على على ابوالحسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22611مندوه مسعد مندوه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن  مسعد مندوه السٌد النشار

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22596محمود ابراهٌم محمود احمد الشكلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 المنطمه الرابعه بملن دمحم مصطفى حسٌن 4شمه  224وصف الـتأشٌر:   ، السادات عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  19711رضا احمد عبد الجواد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 م . منوف  -بناحٌة جزى  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / نادٌه مصطفى عٌسى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22592احمد جمعه عبد الغنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 بملن / منال احمد دمحم احمد -الخطاطبه الٌافطه  -السادات الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22595احمد حامد محمود الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 بملن / عبد الحمٌد عبد الجٌد على  -شارع المعهد الدٌنى لدٌم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  18337السٌد رمضان عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده  -  91

بملن/ صابر صدٌك عبد الصادق  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع المتٌم متفرع من شارع احمد عرابى 

 ابو عدس 

وفً تارٌخ  22594على كامل احمد الشنوانى )الشنوانى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 بملن خالد دمحم عبدالغنى الشال 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات مول الجامعه مكتب رلم  21191311

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22611اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حسٌن رضوان البملى ، ت -  93

 بملن / فخرى عبد السالم عبد العال -ورش الشباب  -م الصناعٌة الخامسه  53لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311ارٌخ وفً ت 14151ٌسرى مصطفى احمد مبرون االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

محور  3،4بالدور الثانى علوى بالعمار الممام على المطعه  16وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 

 خدمات الحى السابع مول الجامعه بملن حسام عبدالشافى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22597ه برلم    هانى جمعه الرفاعى النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  95

 الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن فٌصل عبدالفتاح احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22593دمحم محمود عبد المؤمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 بملن / محمود عبد المؤمن عبد الداٌم مصطفى  -وف مركز من -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الصناعٌه السابعه بملن هانم ابوشادى سعد 151وصف الـتأشٌر:   ،  السادات لطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  18623براهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد لاسم ا -  98

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم نبهان عبدالغنى بغرض مكتب اسمده ومبٌدات 

 منوف 18623ولٌد برلم  2117/ 4/ 3ٌه افتتح فى ومستلزمات زراعٌه وتورٌدات فى مجال المستلزمات الزراع

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

هانم ابوشادى سعد الصناعٌه السابعه بملن  151وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 18623ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 11وبودره افتتح فى  npkبغرض خلط وتعبئه اسمده ومخصبات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22598محمود سعٌد احمد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ح عبد الوهاب حسن بملن / صال -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، صنصفط 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  22614عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 المحور المركزى امام مستشفى هرمل الجدٌده بملن عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز غنٌم 32وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22612رمضان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماعٌل  -  112

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن اسماعٌل رمضان  119الـتأشٌر:   ، السادات وحده 

 اسماعٌل عبدالمحسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22612فرد ،  سبك لٌده برلم     اسماعٌل رمضان اسماعٌل ، تاجر -  113

مارس شارع الشٌخ الشعراوى بغرض بٌع وتورٌد اجهزه التبرٌد والتكٌٌف  26الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه مدٌنه 

 213284ولٌد برلم 2111/ 6/ 1ت مٌاه افتتح فى والمماوالت واختبار اجهزه التبرٌد والتكٌٌف المركزى وتصنٌع وتجمٌع طلمبا

 سجل جٌزه

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  11517مصطفى كامل عبد الغنى حسن البلكٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود سعٌد دمحم دمحم بناحٌه كفر داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  22613ولٌد موسى مرزوق شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المنطمه السابعه بملن ابراهٌم حنا ابراهٌم وشرٌكه 6الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312رٌخ وفً تا 12179عمرو رمضان دمحم الوسٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سحر ٌحٌى عبدالفتاح ظاظا بناحٌه منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  22614سماح السٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لمنطمه السكنٌه الثانٌه عشر بملن عمر كامل عمرا 1عماره  6، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22612عادل احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بوسعٌد بملن حسن احمد كبشه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22611برلم    دمحم سعٌد دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  119

 ملن / دمحم سعٌد دمحم عبد المطلب  - -السادات  -بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  - 39الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  22611دمحم سعٌد دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ملن /عزٌزه على -ش الدغٌدى  -بندر بنها  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة منشٌة النور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22616على رضا على الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 احمد الجزٌرى الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22617احمد عاطف عبدالفتاح احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن فاطمه احمد السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  21154زكرٌا السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سمٌر على حجاج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  21154زكرٌا السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 2/ 14ن دمحم عبدالرازق شحاته بغرض مكتب مماوالت عمومٌه افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى زاوٌه رزٌن مركز منوف بمل

 منوف 21154ولٌد برلم  2118/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22615دولت جابر عبد المجٌد ابو زهده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شعبان ابو كبشه بملن / ابراهٌم  -ش بور سعٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22617عبدالعال نوح عبدالعال ابوعمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا معوض امام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22124دمحم دمحم ابو صلٌحه عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

/ 3/ 12الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رزٌن منوفبملن عاطف عبدالعزٌز الشهالى بغرض مكتبه افتتح فى 

 منوف 22124ولٌد برلم تابع  2119

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22618ماجده احمد فرج حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

ورش الشباب المرحله االولى المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن سعد عبدهللا  83الـتأشٌر:   ، السادات فطعه االرض الصناعٌه رلم 

 عبدالعال الحمصى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  21154زكرٌا السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 3/ 12الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سمٌر على حجازى بغرض عصاره افتتح فى 

 منوف 21154ولٌد برلم تابع  2119/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312ٌخ وفً تار 19493عمرو عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف برج المنشاوى شارع الروضه بملن عادل صبحى المنشاوى العشماوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22124دمحم دمحم ابوصلٌحه عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عواطف عبدالعزٌز الشهالى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312تارٌخ وفً  22124دمحم دمحم ابوصلٌحه عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 2119/ 1/ 8الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم صبحى لشوه بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

 منوف 22124ولٌد برلم 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191312وفً تارٌخ  22619امل احمد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  138الـتأشٌر:   ، السادات مجمع الصناعات الصغٌره نموزج ج  وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22619امل احمد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

ه بجوا متحف دروٌش طرٌك سماره السٌاحى ترعه عماره نجمه المرٌوطٌ 178الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه 

 سجل الجٌزه 213331ولٌد برلم  2112/ 6/ 14المرٌوطٌه بغرض مكتب تورٌد خدمات الحٌوان والدواجن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191312وفً تارٌخ  22616محمود جالل محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ر:   ، منوف حاره ماجور من شارع سرور بملن ناصر دمحم امٌن خالدالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22626رجب جابر ابوزٌد الدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 محور خدمات الحى السابع بملن السٌد سعد ابراهٌم بسٌونى 2الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22627ممدوح عبدالمنعم دمحم هداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 سوق المنطمه الثالثه والعشرون بملن ممدوح عبدالمنعم دمحم هداٌه 1الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  21151لم    دمحم خالد عوض على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  128

 مجمع الصناعات م .ص المطورٌن 232الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  14286هشام شولى توفٌك المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع البحر سرس اللٌان بملن كمال عبدالممصود عبدالنبىالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22625ابراهٌم محمود ابراهٌم الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 سن السنانوصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن اشرف على ح

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  22628عبد النبى عبد الهادى عبد الهادى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

بملن / عبد النبى عبد الهادى عبد   -المنطمه السابعه  -السوق التجارى  75محل رلم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 الهادى ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22621ارق ابراهٌم عبدالمنعم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ط -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن ابراهٌم عبدالمنعم على

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  22621دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 بملن / سامى فتحى مشحوت  -بجوار البنزٌنه  -السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبة الٌافطه 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  22624عبدالعزٌز محمود احمد مصطفى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 بلوله مركز منوف بملن محمود احمد مصطفى رجبالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر شبرا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  21889عالء الدٌن دمحم حسنٌن على الصالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

الد سعد مصرى بملن / خ -الطرٌك الرئٌسى بجوار مٌدان العبور  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة وادى النطرون 

  2119/  3/  13بغرض نشاط صٌدلٌه بشرى ولٌد برلم     سجل دمنهور    بتارٌخ   -مبرون  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  11584سماح طلعت رمزى تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن / سعد توفٌك منصور  -المنوفٌه  -سرس اللٌان  -عبده حمزه الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان بالنسبه للفرع الى شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22623سمٌر عطٌه عطٌه ابوجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن 242الـتأشٌر:   ، السادات الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191313وفً تارٌخ  22623ابوجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر عطٌه عطٌه  -  138

شارع اسكندر ابراهٌم مٌامى لسم المنتزه بغرض عموم االستٌراد والتصدٌر  19الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه االسكندرٌه 

 اسكندرٌه الرئٌسى 113578ولٌد برلم سجل  1982/ 3/ 1فتتح فى وتعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه وتجاره السٌارات المستورده ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22631دمحم عبدهللا عبدالرحمن ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، كفر رماح مركز منوف بملن دمحم حسن دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22637تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبده على عبده الشامى ، -  141

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الزهراء عزبه السلخانه بملن على دمحم محمود عجور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بالسوق التجارى بمشروع االسكان االجتماعى بملن حمادة دمحم مبرون سعد 1الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى/ السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 أ السوق التجارى المنطمه السكنٌه الثانٌه بملن مى على دمحم مبرون 11الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22638محمود صالح دمحم الهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 بملن / ولٌد صالح دمحم عفٌفى  -شارع الجمهورٌه  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  21889ء الدٌن دمحم حسنٌن على الصالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال -  144

 بملن / عمرو دمحم عبدالوهاب ***** -المنطمة الثانٌة  -مول ابنى بٌتن  - 11وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22629برلم     عماد حمدى السٌد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  145

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع دمحم فرٌد بملن احمد محمود عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22639خالد اسماعٌل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 السوق التجارى المنطمه السكنٌه االولى بملن احمد متولى عبداللطٌف 51الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  22641احمد محسوب هالل السٌد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

حور خدمات الحى السابع بملن م 423الدور االول علوى بعد االرضى لطعه رلم  21, وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 محمود على عبدالباسط محسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 دمحم مبرون سعد بالسوق التجارى مشروع االسكان االجتماعى بملن حمادة 1الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى / السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 سما مول بالمنطمه السكنٌه التاسعه بملن احمد حسن دمحم ابراهٌم 1لطعه  4، 2، 1الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22636دمحم جالل نبوى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن دمحم سلٌمان طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22633لمٌاء خالد السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن خالد دمحم عبدالعظٌم خالف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22635هبه مصطفى على العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 عزٌز المطالـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن صبحٌه عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22632ضٌاء فٌصل عبد العزٌز عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بملن / الشركه الدولٌه للصناعات البالستٌكٌه  -المنطمه الصناعٌه السابعه  - 713لطعه  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  22643خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمار محمود على محمود  -  154

 بملن / عادل عبدالفاتح دمحم سٌد -خدمات الحى الثانى  -46لطعه رلم  - 4محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22642سمٌح دمحم عبد الوهاب المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بملن / دمحم عبد الوهاب حسن المزٌن   -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سروهٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  18361دمحم دمحم فتحى عبدالمادر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لن لٌصبح بملن سعٌد وعزت شحاته مدكور بناحٌه منشأه سلطان وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22641سمٌر انور زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 بملن على انور زكى صالح  -السادات  -الـتأشٌر:   ، كفر داواد الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  11154الحدٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابو الحدٌد غنٌم ابو  -  158

 بملن / احمد غنٌم ابو الحدٌد حشاد  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تعدٌل العنوان , تم  21191314وفً تارٌخ  11154ابو الحدٌد غنٌم ابو الحدٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 -بغرض سوبر ماركت   -بملن / جمال عبد الناصر عبد السالم  -م . منوف  -غمرٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة 

 2111/  8/  8بتارٌخ  11154وممٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  11154ابو الحدٌد غنٌم ابو الحدٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

بغرض حظٌرة  -بملن / احمدغنٌم ابوالحدٌد حشاد  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة غمرٌن  

  11154ولٌد برلم   2119/  3/  14افتتح فى    -مواشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314ً تارٌخ وف 22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بالسوق التجارى بمشروع االسكان االجتماعى بملن حمادة دمحم مبرون سعد  1الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى / السادات محل رلم 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثالثه عشر بملن حمادة دمحم مبرون سعد 1الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22644عاطف ولٌم زكى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 منوف بملن ولٌم زكى عبدالمسٌحالـتأشٌر:   ، صنصفط مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22645دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 المنطمه الصناعٌه محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا 123الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثالثه عشر بملن حماده دمحم مبرون سعد  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع  2119 /3/ 14بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

ر أ السوق التجارى المنطمه السكنٌه الثانٌه بملن مى على دمحم مبرون بغرض سوب 11الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 14ماركت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

ه بملن احمد حسن دمحم ابراهٌم سما مول بالمنطمه السكنٌه التاسع 1لطعه  4،  2، 1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات محل 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع 2119/ 3/ 14بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

 22125تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمادة دمحم مبرون سعد )سوبر ماركت حماده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

بالسوق التجارى المنطمه  1، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات محل رلم   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  21191314وفً تارٌخ 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 14السكنٌه الثالثه عشر بملن حماده دمحم مبرون سعد بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

 22125ر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمادة دمحم مبرون سعد )سوبر ماركت حماده( ، تاج -  169

أ السوق التجارى المنطمه  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات  21191314وفً تارٌخ 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 14السكنٌه الثانٌه بملن مى على دمحم مبرون بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

 22125تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمادة دمحم مبرون سعد )سوبر ماركت حماده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم  -  171

سما مول  1لطعه  4،  2، 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات محل  21191314وفً تارٌخ 

 منوف 22125ولٌد برلم تابع 2119/ 3/ 14 ابراهٌم بغرض سوبر ماركت افتتح فى بالمنطمه السكنٌه التاسعه بملن احمد حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191314وفً تارٌخ  22634احمد ابراهٌم احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لن عادل عبدالفتاح ملشخلف صٌدلٌه سمر بم 46الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه رلم 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  11225الجندى ترافل )اسامة صالح فارس الجندى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سوزى فهمى حامد الحداد بناحٌه منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22651ف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد هللا عبد البالى شرٌ -  173

ملن / صبرى عبد اللطٌف  -ش ابو بكر بجوار عماره عمٌل  - 218عماره  -الدور الثالث  - 6مكتب رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 ابراهٌم طه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22647ٌده برلم    دمحم مرزوق دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك ل -  174

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز منوف بملن ابراهٌم على دمحم السبكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22651اسماعٌل دمحم عبدالمولى لمبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ورش الشباب مرحله اولى امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن احمد ممدوح جمال خاطر 38ت المطعه رلم الـتأشٌر:   ، السادا

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  11492حسٌن عبد العزٌز حسٌن زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 السادات بملن / صالح عبد المالن محسن  وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود مركز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  15377مصطفى دمحم عبدة المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم احمد فؤاد عبدالغفار بناحٌه منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  22646ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه دمحم دمحم غراب ، تاج -  178

 ، سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن صالح الدٌن سٌد عمران

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22649امانى رجب عبدالستار الضرغامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان  مركز منوف بملن جمعه عبدالعزٌز على الغرابلى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191317خ وفً تارٌ 7879سامح جمٌل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 م . السادات  -بناحٌة الخطاطبه  -، تم تعدٌل المالن لصبح بملن / عصام عبد المنعم دمحم احمد ربه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  21916عبدالجٌد عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن رسالن دمحم السٌد عبدالرازق بناحٌه كمشوش وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22953سعٌد فارس سالم فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن طارق فارس سالم فارس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191317وفً تارٌخ  22648 دمحم الطمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم -  183

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن داود منصور داود

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191317وفً تارٌخ  2216ناجً حلٌم ابراهٌم غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

بملن ناجى حلٌم ابراهٌم  161/  161وحده  4المنطمه الصناعٌه  14الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات عنبر 

 غبلاير

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  22652طارق عبد الحمٌد عبد هللا خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 بملن / احمد ابراهٌم دمحم حجازى  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 71المطعه  -أشٌر:   ، السادات وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22661السٌد عبد الالة مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بملن / محمود ابراهٌم عبد الرازق -لحى الثانى محور خدمات ا - 3محل رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  15347اسماء دمحم جالل عبد المنعم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

البركه متفرع من شارع  -بناحٌة منوف   -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح  بملن / صالح سعٌد ابراهٌم العشماوى 

 شارع السلخانه المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22665عادل عفٌفى عامر عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 بملن / عامر عفٌفى عامر عفٌفى  -م . السادات  -كفر داود  -الـتأشٌر:   ، لرٌة الرٌحان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22661 الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جالل راغب دمحم -  189

 مول السالم محور الحى االول بملن محمود فتحى حسن ابوزٌد 2/ أ / 11الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318خ وفً تارٌ 22657امٌر سعٌد ابراهٌم طبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن سعٌد ابراهٌم عفٌفى طبك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22656عالء عبدالفتاح دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن صابر حسن عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22655د محمود عبدالجلٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سع -  192

 أ مول السالم محور خدمات االولى المنطمه االولى بملن اسماعٌل محمود عبدالجلٌل موسى 7الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22662ه برلم    صابر عٌد صابر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  193

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن طارق فهمى امام

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22658معتز مصطفى احمد جادهللا الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 بملن / احمد شفٌك احمد شفٌك - 31محل رلم -الدور االول علوى   -زهور مول ال -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22664هانى جمال سلٌمان عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الصناعٌه الرابعه بملن احمد عبدالغنى الجزار 17الـتأشٌر:   ، السادات رلم 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  22667 عبد هللا عثمان عٌنو ) ورشة عٌنو للحام ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  196

 بملن / ممتاز ٌونس الصاوى  -درب الخولى  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318ٌخ وفً تار 22659رانٌا دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ب مول السالم الدور االول علوى بملن دمحم عبدالعزٌز محمود 9الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  22663دمحم مأمون عبدالحى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ز منوف بملن عبدالعاطى عبدالمرضى ابراهٌمالـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مرك

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  22666احمد عبد الحمٌد احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 بملن / شرٌن مصطفى عبد هللا  -ش ابو بكر الصدٌك  - 39رلم  - 1شمه  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  16425بدالممصود لدرى عربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ثروت ع -  211

 ارضى السوق المدٌم  217 -بناحٌة منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / احمد محمود عبد الرؤوف الغرباوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191318وفً تارٌخ  21473د ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدالفتاح دمحم دمحم خلٌفة ، تاجر فر -  211

 بملن / مبروكه السٌد مبرون موجه  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة االخماس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22681امجد مجدى جبرائٌل غبروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌه االولى بملن اندرو مجدى جبرائٌل غبروس / رانده جرجس  61الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22679حامد عنتر عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن دمحم صالح جاب هللا 6شارع عمروبن العاص شمه  16ـتأشٌر:   ، السادات عمار ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22672دمحم دمحم دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن شولى ابراهٌم دمحم عزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22676م ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كر -  215

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ملٌن بملن هانى دمحم الفرا

ً تارٌخ وف 11172ابراهٌم عبد الوهاب ابراهٌم ابو العطا )رحالت ابو العطا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود عبدالوهاب ابراهٌم ابوالعطا بناحٌه برهٌم 21191319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22686فاطمه كمال مصطفى السامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 بملن / عادل جابر حجازى  -م . منوف  -ٌة رازٌن وصف الـتأشٌر:   ، زاو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  21111صالح عطٌه صالح ابوحصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع السلخانه المدٌمه مركز منوف بملن سعٌد عبدالرازق الكمشوشى وسامٌه على 

 الكمشوشى

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22685لطهوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفاء حمدى عبد الواحد ا -  219

 بملن / سامح ممدوح مصطفى زهران  -شارع سكة الشجرة  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191319وفً تارٌخ  22673سلوى على سعٌد سمٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع عباده بملن حسٌن دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22688شٌماء فتحى على الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان امام مدرسه الثانوٌه بملن احمد شعبان عبدالعظٌم عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22687اسامه دمحم عبد الممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن / على الشافعى على دمحم  -المنطمه الصناعٌة الثالثه  1مجمع الصناعات الصغٌرة  - 45لطعه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22681ر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌمون رمزى ونٌس ٌوسف ، تاج -  213

 الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن رمزى ونٌس ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22683هنادى عاطف عبد الحلٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 بملن / دمحم سمٌر مصطفى  -م . منوف  -ول وصف الـتأشٌر:   ، الحام

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  22669رشا سامى دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ، منوف شارع احمد عرابى البحرى بملن اشرف عبدالفتاح دمحم المرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22675جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندا صالح ابراهٌم الخضراوى ، تا -  216

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع السلخانه بملن حسنى عبدهللا االشمر

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22689احمد جمال الدٌن احمد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 بملن / دمحم ابو زٌد دمحم ابو زٌد  -سوق المنطمه الثالثه  - 17وحده رلم  -شٌر:   ، السادات وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22668حسن السٌد حسن عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لرسولالـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن فوزٌه السٌد عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22671سماح عبد المنعم مصطفى الكوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 بملن / سامى فوزى المٌهى  -شارع المٌهى  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319تارٌخ  وفً 22677احمد عادل عبدالرسول دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عادل عبدالرسول دمحم عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22684رجب جمعه دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 سٌن ابراهٌمالـتأشٌر:   ، الخضاطبه مركز السادات بملن كرٌمه ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  22674حسنه جابر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، منوف درب الخولى بملن دمحم معوض زاهر

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191319وفً تارٌخ  22678سمٌره محمود معوض عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مختار دمحم دمحم شاهٌن
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تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22682الشحات عبدالهادى ابراهٌم زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  22683هنادى عاطف عبدالحلٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 وصف الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن دمحم سمٌر مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22695احمد عبد المرضى دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بملن / عٌد محمود عبد الرازق  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سدود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22696احمد دمحم رمضان بسونى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 بملن / احمد السٌد عبد المعطى  -لثانى محور خدمات الحى ا - 25لطعه -1شمه  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  22698دمحم على دمحم لالش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 بملن / وجٌه محمود العشماوى  -ش الصعٌدى امام مدرسة عمر بن الخطاب  -، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22691دالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم الملٌجى عب -  229

 بملن / طلعت مخٌمر عبد السالم على شاهٌن  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 161لطعه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22693تامر فتحى على خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن دمحم ابوبكر عبدالسمٌع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22697دمحم دمحم عبد الممصود خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بملن / محمود على ابو ٌوسف  -درب حجاج  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22692احمد فتحى مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بملن / احمد جابر حسٌن  -المنطمه الصناعٌه االولى  - 21لطعه - 3عنبر  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  14714عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد اسماعٌل دمحم ابو  -  233

 -بنشاط سوبر ماركت  -بملن / مختار دمحم دمحم شاهٌن -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة زاوٌة رازٌن 

  14714بع ولٌد برلم تا -واٌداع رلم     - 2119/  3/  21افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  14714احمد اسماعٌل دمحم ابو عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بملن / مختار دمحم دمحم شاهٌن  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  14714 احمد اسماعٌل دمحم ابو عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

بغرض مطعم بٌع  -بملن / ٌاسر عبد المحسن عبد الهادى  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر داود الجدٌده 

   14714وممٌد برلم  - 2114/  8/  4افتتح فى  -وتجهٌز مأكوالت ) مطعم فول وطعمٌه (

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22711د حافظ عبدالغنى ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن حافظ عبدالغنى ابوالحسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22718محمود على ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 المنطمه التاسعه بملن على ابراهٌم دمحم 69الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321ارٌخ وفً ت 22712جٌهان محمود دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن رشاد مصطفى الطنطاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22711احمد دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 ٌم عٌسى منوف بملن / عماد عبدالعظ -الـتأشٌر:   ، سدود مركز 
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 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  22711دمحم سعٌد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ، منوف شارع عٌسى السلخانه المدٌمه بملن زكرٌا عبدالمجٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22513عرفه عبدالمرضى احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مٌدان الحصوه مركز منوف بملن دمحم عوض عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22719احمد دمحم عبدالمنعم كماجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 نوف شارع المدارس بملن سامى مصطفى عصفورالـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22715عبدهللا عبدهللا محروس اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ٌنىمجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن دٌنا دمحم الشرب 49وصف الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

 8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف )مكتب الشرٌف لتوزٌع مستحضرات التجمٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان طرٌك البطحه بملن حماده  21191321وفً تارٌخ 

 فرج السٌد

 8819د احمد الشرٌف )مكتب الشرٌف لتوزٌع مستحضرات التجمٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال فرج السٌ -  245

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مستحضرات تجمٌل  21191321وفً تارٌخ 

 وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  12724،  سبك لٌده برلم     مٌلر ٌعموب حنا سعد ، تاجر فرد -  246

 ب بالسوق التجارى للمنطمه الحادٌه عشر بملن احمد حسٌن جاد هللا جوهر-أ 72الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191321وفً تارٌخ  12724مٌلر ٌعموب حنا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

مول السالم محور خدمات الحى الثانى بملن عرابى حسٌن عرابى بغرض تجاره  18الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات 

  12724ولٌد برلم  2112/ 7/ 8احذٌه وتجاره الشنط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321رٌخ وفً تا 12742مٌلر ٌعموب حنا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

ب بالسوق التجارى للمنطمه الحادٌه عشر بملن احمد حسٌن جاد -أ  72الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر السادات محل رلم 

 منوف 12742ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 21هللا جوهر بغرض نشاط مطعم وكافٌترٌا افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  8819احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال فرج السٌد  -  249

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن عبدهللا دمحم ابراهٌم زعز

تم تعدٌل العنوان ,  21191321فً تارٌخ و 22716ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 السادات بملن / بثٌنه عبدالفضٌل ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبة المحطه مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22712بشٌر محمود عبدالصادق ثعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 منوف بملن / عبدالممصود عبدالعظٌم ندا  -وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22713ٌاسر عبدالجٌد مرسى ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 منوف بملن / اٌمن راشد عثمان الهوارى  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22714جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرسى عبدهللا مرسى على ، تا -  253

 بالمنطمه السكنٌه الخامسه والعشرون بملن وائل حسن السٌد 2الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

دٌل العنوان , تم تع 21191321وفً تارٌخ  22711عرفات مرزوق عبدالمنعم بمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 منوف بملن / دمحم عبدالمؤمن الهنداوى  -وصف الـتأشٌر:   ، سدودمركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  16197اٌه دمحم عبد الحلٌم الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بناحٌة هٌت الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / شعبان فتح هللا عثمان 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22699احمد سعٌد عبدالعظٌم عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ابوالنور بملن دمحم على عبدالرحمن شروٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22713فاٌزه احمد عبدهللا دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه االولى بملن احمد صدلى دمحم ابراهٌم 46الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  22717اٌمن رزق سعٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 منوف بملن /  رزق سعٌد غازى  -شٌر:   ، زاوٌة رازٌن مركز الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  22721دمحم عبد الفتاح محمود نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 بملن / صبحٌة محمود عبد العظٌم فرج هللا  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22717لد ماهر السٌد جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خا -  261

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع دمحم فرٌد بملن كرٌمه طنطاوى احمد

العنوان ,  تم تعدٌل 21191324وفً تارٌخ  18142عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رفاعى غرٌب عبدهللا عبدالموى 135وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  18142عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

ورش الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن السٌد  81ٌه السادات الدور الثانى لطعه وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناح

ولٌد  2116/ 12/ 21عبدالحمٌد عبدالخالك بغرض نشاط مكتب تجاره وتورٌدات فى مجال مخلفات المصانع والبالستٌن افتتح فى 

 من 18142برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22715ده برلم    احمد جابر ابو زٌد الدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  263

 بملن / السٌد سعد ابراهٌم بسونى  -محور خدمات الحى السابع  - 2لطعه رلم  - 4مكتب رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191324وفً تارٌخ  16168دمحم عبدالحمٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن السٌد عبدالحمٌد السٌد زعلون بناحٌه العامره

تم تعدٌل العنوان  21191324وفً تارٌخ  19724رضوان عبدالغفار هاشم رضوان ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 صبح بملن / صفوت السعٌد عبده ابراهٌم , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22719امل مصٌلحى دمحم المشطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع عزبه البطحه بملن صبحى جابر كشن

 21191324وفً تارٌخ  15497تامر فوزى نسٌم بخٌت ) مكتب تامر فوزى للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

بملن / فتحى على عبد الرؤف  -م . السادات  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود الجدٌدة 

 المرامٌطى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22716اسماعٌل الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     والء دمحم -  268

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجالء بملن ذكى حافظ دمحم

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  21978دمحم ابراهٌم دمحم الطهوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف عزبه المشال بملن صبحى عبدالممصود شرف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22718امل مختار السٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 بملن / دمحم سمٌر السبكى  -شارع ابو فرٌزه  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22714سامى سمعان داود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا ابراهٌم ابراهٌم فرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  18142عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رفاعى غرٌب  135وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه 

 منوف 18142ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 24عبدهللا عبدالموى بغرض مصنع خراطٌم بالستٌن للرى ومستلزمات رى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191324وفً تارٌخ  22721مود ابراهٌم حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مح -  273

 بملن / ٌحٌى محمود السٌد الكٌالنى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان  21191325وفً تارٌخ  22725احمد عبدالمرضى عبدالحكٌم الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 , وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن سعٌد عبدالمرضى الحجرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  21952نادٌه دمحم فهمى عبد العاطى همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 بملن / عاطف على نجا الشما  -نوف م . م -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كمشوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  17637اٌمن محمود دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 بملن / جودة سالم ابراهٌم  -مدٌنة السادات  -، ٌتم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22722حمود عٌسوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سناء فتحى م -  277

 وصف الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن محمود عبدالغنى دمحم سلٌمان

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191325وفً تارٌخ  22729درغام رضا ابراهٌم االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 بملن / رضا دمحم الشامى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22724عزت دمحم فرج غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم فرج غٌطاس

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  22728حى دمحم على الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صب -  281

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن دمحم عبدالحفٌظ مصطفى خفاجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191325وفً تارٌخ  22723دمحم سعٌد عبدالونٌس ابوعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن احمد عبدالفتاح سلٌم احمد

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  19611حسام عبدالمرضى على عبد الواحد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

بملن / طارق عبد الحمٌد سراج  -سرس اللٌان  -مدارس النٌل  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع داود 

 الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  17411عبد العزٌز احمد عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 عزٌز عبدالسمٌع عامروصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه سنجرج مركز منوف بملن احمد عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22735محمود عبد الرازق توفٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 بملن / رمضان سعد عبد هللا الشنوانى  -المنطمه الثامنه السكنٌه  -السوق التجارى  - 67محل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22738براهٌم رمضان ابراهٌم ضبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  285

 وصف الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن رمضان ابراهٌم بكر ضبٌش

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191326وفً تارٌخ  22742احمد سلٌمان الزناتى حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن عرفان الزناتى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22743سامٌه دمحم عبد الحافظ الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 ملن / رزق دمحم شراره  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22731هانى على عبدالعظٌم غلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، بهواش مركز منوف بملن ابراهٌم دمحم دمحم عرفه

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191326وفً تارٌخ  22736رضا عبدالحمٌد السٌد حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن بدرٌه مبرون الرفاعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22737هانى دمحم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 ٌل ملن / دمحم الهادى احمد اسماع -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22731حسام دمحم سعٌد موسى فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الخامسه بحوض الدالله بملن هانم مصطفى اسماعٌل حسام الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22734    فاطمه دمحم رجب الزول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  292

 ملن / عبد العزٌز دمحم عمار  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سروهٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  22744رضا عبدالحلٌم عبدالعظٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رضا عبدالحلٌم عبدالعظٌم نصار 95وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  22732ولٌد حمدى احمد شرف )شرف لتوزٌع االلبان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن لٌلى ٌحٌى عبدهللا طلحه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22741رشا محمود ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن فتحى عبدهللا على زهران

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 21191326وفً تارٌخ  22739دمحم عادل منٌر البكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 ملن / هشام دمحم كمال  -ش عبده حمزه خلف مجلس المدٌنه  -، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  22733محمود عامر محمود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 الل على واعر بملن / كرم ج -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  22741احمد سٌد على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 ، طمالى مركز منوف بملن عبدالعزٌز عبدالفتاح عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191327رٌخ وفً تا 22747عالء دمحم عبد الممصود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

بملن /  -  61/  61وداخلى رلم  4، 3مول البنون شارع مستشفى هرمل الدور االرضى خاجى رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 فاطمة عبد هللا ابو السعود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  22747عالء دمحم عبد الممصود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

بغرض مستلزمات دٌكور )  -بملن / سمٌره عبد الحمٌد سلٌمان  -ش الجٌش  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة الباجور 

 2118/  9/  13بتارٌخ فى -شبٌن الكوم 91112ونشاط مماوالت وممٌد برلم  -اسمف معلمه ( 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22754اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حلمى حسٌن دمحم حمزه ، ت -  311

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع مصطفى كامل بملن حلمى حسنٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22748دمحم فاروق دمحم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ، منوف طرٌك برهٌم بملن ناصر فاروق الحداد / احمد فاروق الحداد   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  11476اٌمن رمضان دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم سعد عبدالحمٌد فاضل بناحٌه دبركى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  22752هاله عبدالغنى حسن عبدالمهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 سوق المنطمه الثامنه بملن صفاء عبدالحفٌظ احمد 7وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327ارٌخ وفً ت 22753دمحم عاطف خمٌس السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 أ المنطمه االولى بملن محمود دمحم حسن الغمراوى 16عماره  6الـتأشٌر:   ، السادات مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  22749احمد السٌد عبدالهادى السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 به مركز السادات بملن سماح امام دمحم دمحموصف الـتأشٌر:   ، الخطاط

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191327وفً تارٌخ  22751صفاء عبدالعاطى دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن دمحم عبدالعاطى دمحم النخاس

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  22745،  سبك لٌده برلم    رفعت فؤاد مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد  -  318

 وصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن بدوٌه بدوى خروب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  22746اسالم دمحم دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لن احمد دمحم دمحم نصار، كمشوش مركز منوف بم

وفً تارٌخ  22751احمد اشرف احمد مشحوت )اوالد مشحوت لتأجٌر المعدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه مركز السادات بملن  اشرف احمد مشحوت  21191327

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  22755ر فرد ،  سبك لٌده برلم    تسنٌم دمحم حسن بدر ، تاج -  311

 بملن دمحم حسن عبدالفتاح بدر بصفته وكٌال عن عمٌل عبدالمعطى احمد شرف 3المنطمه السكنٌه الثالثه شمه  217، السادات ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22757لم    اٌمان صالح سعد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  312

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركزمنوف بملن عالء مصطفى عبدالعال

تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  22761مصطفى عبدالمرضى على ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ف بملن عزٌزه سعٌد دمحم خالد, وصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز منو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  12861دمحم احمد دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ماهر السٌد دمحمالبنا بناحٌه منشأه سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21283رد ،  سبك لٌده برلم    طارق دمحم السٌد عبدالحلٌم ، تاجر ف -  315

 الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى بالمشط مركز منوف بملن دمحم السٌد عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21283طارق دمحم السٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ـتأشٌر:   ، عنوان الفرع السادات المنطمه االولى شارع الحسٌن بن على بملن دمحم السٌد عبدالمادر عبدالحلٌمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  7754علً زكً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الصناعٌه المطورٌن بملن على زكى عبدهللا السٌسى بالمنطمه 57الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  7754علً زكً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

/ 3/ 23ح فى بملن الطالب بغرض تجاره عدد واالت مٌكانٌكٌه افتت 19الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 7754ولٌد برلم 2115

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  7754علً زكً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

مرحله اولى المنطمه الخامسه ورش الشباب بملن الطالب بغرض تشكٌل  85الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

 منوف 7754ولد برلم تابع  2115/ 3/ 23عادن وتشغٌلها على البارد افتتح فى م
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  7754علً زكً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

الرابعه بملن الطالب بغرض تشغٌل معادن  المنطمه الصناعٌه 13عنبر  47الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات وحده

 منوف 7754ولٌد برلم تابع  2115/ 3/ 23افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  7754علً زكً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن علً زكً عٌد هللا  57م الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات المنطمه رل

 منوف 7754ولٌد برلم تابع  2119/ 3/ 28السٌسً بغرض تشكٌل وتشغٌل معادن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  22756اٌمان صبحى دمحم امٌن محجوب غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 محور خدمات الحى االول بملن دمحم عاطف خلف 11عماره  9ر:   ، السادات محل رلم , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22762هبه احمد عاطف سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 اءمحور خدمات الحى الثانى بملن شركه االٌمان والوف 4الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  13234صموئٌل برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  121الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخربناحٌه السادات مجمع الصناعات الصغٌره وحده رلم 

 2119/ 3/ 28جلب وسمته السالم ستٌل افتتح فى -ت حدٌد واسطمبات حفٌفه اعمده بملن الطالب بغرض التصنٌع فالنشا

  13234ولٌدتابع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21283طارق دمحم السٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

شارع الحسٌن بن على بملن دمحم السٌد عبدالمادر عبدالحلٌم بغرض مكتب  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات المنطمه االولى

 منوف 21283ولٌد برلم  2119/ 3/ 28تورٌدات فى مجال مواد البناء ومماوالت عامه افتتح فى 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191328وفً تارٌخ  13234صموئٌل برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن صموئٌل برسوم  121الـتأشٌر:   ، السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه وحده رلم 

 سلٌمان داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  13234صموئٌل برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

بالمنطمه الصناعٌه السادسه بملن نوال مصطفى عبدالحلٌم بغرض  6184محل رئٌسى بناحٌه السادات المطعه رلم  الـتأشٌر:   ، له

 منوف 13234ولٌد برلم 2113/ 3/ 6تصنٌع جمالونات وتنكات وابواب معدنٌه افتتح فى 

وفً تارٌخ  22759رلم    اسالم مصطفى معوض زغلول )زغلول لالثاث واالنترٌهات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  328

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع جسر السرساوٌه بملن مدٌحه عبده حامد داود 21191328

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  16854رمضان عبدالحكٌم عبدالفتاح جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن نجاح عبدالمنعم عبدالعاطى   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  22758ابراهٌم شامخ عبدالجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع على بن ابى طالب بملن سمٌر السٌد حجازى الماضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  22761عاصم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 محور الصناعٌه السابعه بملن رضوى محمود السعٌد دمحم 96الـتأشٌر:   ، السادات المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328رٌخ وفً تا 16731دمحم عبده احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع ابوغالى عزبه الملن بملن سلٌمان عبدالمسٌح سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191328وفً تارٌخ  21123توفٌك مصطفى توفٌك حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 م تعدٌل المالن لٌصبح بملن توفٌك مصطفى توفٌك حماده بناحٌه زاوٌه رزٌنالـتأشٌر:   ، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22772نورا رمضان زكى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 الـتأشٌر:   ، تتا بملن ابراهٌم عبد الفتاح السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  22764وٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شهٌره سعٌد دمحم مصطفى در -  335

 محور خدمات الحى االول بملن دمحم عاطف محمود خلف هللا 8،7محل  11وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  16828رمضان جمعة البكرى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود منشٌه النور مركز السادات بملن على اوسامه رشاد احمد ٌوسف بغرض 

 منوف 16828ولٌد برلم تابع 2119/ 3/ 31نمل مخلفات مصانع افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح  21191331فً تارٌخ و 16828الٌوجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود منشٌه النور مركز السادات بملن على اوسامه رشاد احمد ٌوسف بغرض نمل مخلفات مصانع 

 منوف 16828ولٌد برلم تابع 2119/ 3/ 31افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان  21191331وفً تارٌخ  22771جى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمرضى عبدالحمٌد الخضر -  338

 , وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن اشرف عبدالحمٌد جادهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22765نبٌله سعد على دعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 ، برهٌم مركز منوف بملن فلاير جوده عطٌه  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  22766ابتسام عبداللطٌف عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه الٌافطه مركز السادات بملن عبدالغنى عبدالفتاح الشٌمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  22769هللا السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه نجاح عبد -  341

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز منوف بملن سامى جابر احمد

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191331وفً تارٌخ  16828رمضان جمعة البكرى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، كفر داود منشٌه النور مركز السادات بملن اوسامه رشاد احمد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191331وفً تارٌخ  16828رمضان جمعة البكرى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

بغرض بٌع خدمات محمول فٌما عدا مجاالت  الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود الجدٌده بملن زٌنب حسٌن ٌسٌن

 منوف 16828ولٌد برلم  2116/ 2/ 7االنترنت افتتح فى 

تم  21191331وفً تارٌخ  22767اسالم دمحم سعد المالح )المالح لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

بملن شركه سعٌد عبدالغنى على  28لطعه رلم  3ى الثانى محل رلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الح
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تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191313وفً تارٌخ  22118دمحم امٌن دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نٌع وتجارة وتصدٌر المٌاه الغازٌهاضافة نشاط تص

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  15814دمحم سامى دمحم حسن المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح استثمار عمارى وتورٌدات مواد البناء وعموم التصدٌر ) فى حدود ماتمره التعلٌمات (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  21171مل اسماعٌل محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كا -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع خراطٌم رى بالتنمٌط ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191316وفً تارٌخ  17888احمد صدلى عبدالعزٌز بكر حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتشكٌل حداده وكرٌتال والومنٌوم وزجاج واعمال استالس استٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  21128ولٌد محمود السعٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح انتاج وتعبئه صلصه طماطم من معجون الطماطم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  13119ٌحى جابر احمد االلرع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تضافه نشاط مصنع مالبس الى النشاط االصلى فٌما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191312وفً تارٌخ  19493عمرو عبدالحمٌد ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 ع المواد الغذائٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتوزٌ

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  15711عبدالناصر عبدالوهاب عبدالجلٌل السٌد لرٌطم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط استثمار عمارى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191314وفً تارٌخ  21831  ممدوح عبدالعال احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  9

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط مماوالت عمومٌه  الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  22214ابراهٌم دمحم على راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح خدمات محمول

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  21916عبدالجٌد عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه نجاره

وصف تم تعدٌل النشاط , 21191319وفً تارٌخ  21111صالح عطٌه صالح ابوحصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مستلزمات تنجٌد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191319وفً تارٌخ  16793عزه سعٌد احمد جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  22394برلم    دمحم صبحى دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  14

 تم تعدٌل باضافة نشاط اعالف الى النشاط االصلى

وفً  8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف )مكتب الشرٌف لتوزٌع مستحضرات التجمٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشىتم تعدٌل النشاط , وصف 21191321تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  21976دمحم دمحم انور عبدالفتاح نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

اضٌٌن والحوامل التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتعبئه االغذٌه والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الخاصه لالطفال والرٌ

 والعصائر وتعبئه وخلط االعشاب والنباتات والزٌوت الطبٌه والعطرٌه والطبٌعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  8819جمال فرج السٌد احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  18117براحمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صا -  18

 تم اضافه نشاط تجاره البذور والتماوى والحاصالت الزاعٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  9889تحٌه احمد ابو الحدٌد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  14445احمد لطفى احمد غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

ات والهٌئات الحكومٌه فٌما عدا تم تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال مستلزمات الورش والمصانع والشرك

 االجهزه االلكترونٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191324وفً تارٌخ  21978دمحم ابراهٌم دمحم الطهوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع ادوات سباكه

مبرون الدٌب )الدٌب للمماوالت والتشطٌبات العامه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم عبدالناصر -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط حداٌد وبوٌات الى النشاط االصلى21191324وفً تارٌخ  21346برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191324ٌخ وفً تار 21346دمحم عبدالناصر مبرون الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط حداٌد وبوٌات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  17361احمد وجٌه عبد الحمٌد جاد الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ٌنوصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مصنع تخرٌز بالست

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191325وفً تارٌخ  21952نادٌه دمحم فهمى عبد العاطى همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبه وعجول تسمٌن

تم تعدٌل النشاط , 21191328وفً تارٌخ  16854رمضان عبدالحكٌم عبدالفتاح جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتمطٌع روالت بالستٌن وشنط ساده ومطبوع

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  22758ابراهٌم شامخ عبدالجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22761عاصم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325ارٌخ وفً ت 22725احمد عبدالمرضى عبدالحكٌم الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22714سامى سمعان داود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22681امجد مجدى جبرائٌل غبروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  22547ناجى محمود عبدالستار الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22663دمحم مأمون عبدالحى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22634ابراهٌم احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22666احمد عبد الحمٌد احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22533ى صمر الخفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد نصار عل -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22711دمحم سعٌد دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22577ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان بسٌونى خلٌف -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22579امٌره عبد الرؤف عباس دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22747اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم عبد الممصود -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22733محمود عامر محمود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  22741،  سبك لٌده برلم   احمد سٌد على على ، تاجر فرد  -  17

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22618ماجده احمد فرج حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22559سبك لٌده برلم   سٌد احمد ابوالخٌر صالح سٌد احمد ، تاجر فرد ،   -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22552محمود دمحم عبدربه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22641 سمٌر انور زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22686فاطمه كمال مصطفى السامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311ً تارٌخ وف 22598محمود سعٌد احمد الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22566نجوى فوزى على كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  14714احمد اسماعٌل دمحم ابو عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22711محمود حافظ عبدالغنى ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22651دمحم عبد هللا عبد البالى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  11154ابو الحدٌد غنٌم ابو الحدٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  22719امل مصٌلحى دمحم المشطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191325وفً تارٌخ  22724عزت دمحم فرج غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

كة , وصف التأشٌر: تم تعدٌل نوع الشر21191327وفً تارٌخ  22755تسنٌم دمحم حسن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

وفً تارٌخ  22751احمد اشرف احمد مشحوت )اوالد مشحوت لتأجٌر المعدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191327

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22631دمحم عبدهللا عبدالرحمن ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22613ولٌد موسى مرزوق شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22661ٌد عبد الالة مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الس -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22683هنادى عاطف عبدالحلٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22623طٌه عطٌه ابوجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر ع -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22595احمد حامد محمود الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22565ح االطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال عٌدعبد الفتا -  39

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22565امال عٌد عبد الفتاح االطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22695 البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المرضى دمحم -  41

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  22652طارق عبد الحمٌد عبد هللا خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22538مى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت فكرى عز -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22575اٌات اسماعٌل حامد السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22723ز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد عبدالونٌس ابوعزٌ -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22717خالد ماهر السٌد جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  18142ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عٌد السٌد عبدالحمٌد عبدالخالك ، تاج -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  16828رمضان جمعة البكرى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22742بك لٌده برلم   احمد سلٌمان الزناتى حشاد ، تاجر فرد ،  س -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22614سماح السٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22661م   دمحم جالل راغب دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22678سمٌره محمود معوض عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314تارٌخ وفً  22638محمود صالح دمحم الهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22545محمود عبدالحمٌد دمحم الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314فً تارٌخ و 22535سعٌد عبد الجٌد عز الدٌن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22596محمود ابراهٌم محمود احمد الشكلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316تارٌخ وفً  22557محمود شعبان دمحم سوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22953سعٌد فارس سالم فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22713فاٌزه احمد عبدهللا دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22738ابراهٌم رمضان ابراهٌم ضبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22715احمد جابر ابو زٌد الدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191328وفً تارٌخ  22761مصطفى عبدالمرضى على ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22746اسالم دمحم دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22757اٌمان صالح سعد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22728صبحى دمحم على الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22592احمد جمعه عبد الغنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22561ن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام سعٌد حس -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22546بسمه حمدى منٌر حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22637اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده على عبده الشامى ، ت -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22665عادل عفٌفى عامر عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22648بك لٌده برلم   دمحم دمحم دمحم الطمالوى ، تاجر فرد ،  س -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22574عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22682سبك لٌده برلم   الشحات عبدالهادى ابراهٌم زٌنه ، تاجر فرد ،   -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191313وفً تارٌخ  22534عبد الستار رافت عبد الستار البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22699،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد عبدالعظٌم عٌاده ، تاجر فرد  -  75

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22722سناء فتحى محمود عٌسوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22712ك لٌده برلم   بشٌر محمود عبدالصادق ثعلب ، تاجر فرد ،  سب -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  22762هبه احمد عاطف سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  22766ه برلم   ابتسام عبداللطٌف عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22675ندا صالح ابراهٌم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  22543والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد الحضرى )مكتب الحضرى للهندسه  -  81

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191314تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22669رشا سامى دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22531، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسٌن السٌد عبد الرحٌم  -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  18938ماجد نسٌم عازر عوض )ماجده لمستحضرات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22629ٌد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد حمدى الس -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22537مؤمن عبده عمر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22581، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن عادل حسٌن ابراهٌم غنٌمه  -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22716والء دمحم اسماعٌل الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191328وفً تارٌخ  22756، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان صبحى دمحم امٌن محجوب غرٌب -  89

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22588احمد سمٌر سعد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22662صابر عٌد صابر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22711احمد دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191326وفً تارٌخ  22732احمد شرف )شرف لتوزٌع االلبان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد حمدى  -  93

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22741رشا محمود ابراهٌم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  22772مضان زكى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا ر -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22619امل احمد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22558عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عوض هللا دمحم ال -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22561خالد دمحم عبد الرسول خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22644تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف ولٌم زكى عبدالمسٌح ،  -  99

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22616محمود جالل محمود هبوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22124فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ابوصلٌحه عبدالتواب ، تاجر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22645دمحم فوزى دمحم دمحم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22739سبك لٌده برلم     دمحم عادل منٌر البكر ، تاجر فرد ، -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22679حامد عنتر عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22551برلم   شٌماء احمد على زرزور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22125حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22712جٌهان محمود دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22718امل مختار السٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22748دمحم فاروق دمحم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  13234صموئٌل برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21191321وفً تارٌخ  22693تامر فتحى على خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  22544عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن السكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191317وفً تارٌخ  22576رمضان دمحم محمود دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22633لمٌاء خالد السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191314وفً تارٌخ  22536دمحم عبدالمجٌد اسماعٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22683هنادى عاطف عبد الحلٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  22624عبدالعزٌز محمود احمد مصطفى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22597هانى جمعه الرفاعى النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191316وفً تارٌخ  22569سهٌر سعٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22614عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191318وفً تارٌخ  22658معتز مصطفى احمد جادهللا الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22717اٌمن رزق سعٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22735محمود عبد الرازق توفٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  22721دمحم عبد الفتاح محمود نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191331وفً تارٌخ  22767اسالم دمحم سعد المالح )المالح لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22542ٌحٌى احمد ابراهٌم البش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 أشٌر: خاصالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22583حمدى احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22657امٌر سعٌد ابراهٌم طبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22656عالء عبدالفتاح دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22526مجدى جابر مسعود الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22612ل احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاد -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22553سامح احمد عبدالحكم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22599الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على على ابو -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22611مندوه مسعد مندوه النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22539تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه احمد عطٌه الطنطاوى ، -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22674حسنه جابر دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22125سبك لٌده برلم   حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،   -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22719احمد دمحم عبدالمنعم كماجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22731لٌده برلم   حسام دمحم سعٌد موسى فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك  -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  22771دمحم عبدالمرضى عبدالحمٌد الخضرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22749سبك لٌده برلم     احمد السٌد عبدالهادى السعودى ، تاجر فرد ، -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22632ضٌاء فٌصل عبد العزٌز عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22621سبك لٌده برلم    طارق ابراهٌم عبدالمنعم عماره ، تاجر فرد ،  -  143

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  22551مبارن سعٌد منصور العطعوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22528رلم   سهٌر عباس على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22692احمد فتحى مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317فً تارٌخ و 22591هانى بكرى حسٌن علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191318وفً تارٌخ  22667دمحم عبد هللا عثمان عٌنو ) ورشة عٌنو للحام ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191319وفً تارٌخ  22685صفاء حمدى عبد الواحد الطهوٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22568عبٌر غازى على ابو جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22643عمار محمود على محمود خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22754دمحم حلمى حسٌن دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22718حمود على ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  22764شهٌره سعٌد دمحم مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22541 سعد ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وداد دمحم -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22627ممدوح عبدالمنعم دمحم هداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  22584ن احمد زٌد )زٌد لالستثمار العمارى والتنمٌه العمرانٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه جمٌل حس -  157

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191317تارٌخ 

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191317وفً تارٌخ  22587نظٌمه عبدالحمٌد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191318وفً تارٌخ  22659رانٌا دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22573عادل سعٌد مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 اصوصف التأشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22672دمحم دمحم دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22676كرم ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191324وفً تارٌخ  22721دمحم محمود ابراهٌم حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22626رجب جابر ابوزٌد الدامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  7754كً عبد هللا السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً ز -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22711عرفات مرزوق عبدالمنعم بمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22731دالعظٌم غلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى على عب -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  22769نادٌه نجاح عبدهللا السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22714ى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرسى عبدهللا مرس -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22589حسن ٌس حسن ٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22585فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عز الرجال على الضوى ، تاجر  -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22615دولت جابر عبد المجٌد ابو زهده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  21154،  سبك لٌده برلم    زكرٌا السٌد زكرٌا احمد ، تاجر فرد -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22677احمد عادل عبدالرسول دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22125ك لٌده برلم   حمادة دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سب -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22668حسن السٌد حسن عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191315وفً تارٌخ  22549برلم   احمد فتحى السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  177

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22529خالد سعد عبد الحمٌد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22671سماح عبد المنعم مصطفى الكوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22581مجدى فرٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22582هشام ابراهٌم ابوالعنٌن عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191328وفً تارٌخ  21283طارق دمحم السٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22751صفاء عبدالعاطى دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22736رضا عبدالحمٌد السٌد حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22737انى دمحم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ه -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22523هبه رجب عٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191313وفً تارٌخ  22524ٌل دمحم سٌد احمد الوالع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه اسماع -  187

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22655سعد محمود عبدالجلٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22639ماعٌل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد اس -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  22641احمد محسوب هالل السٌد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22611سعٌد دمحم عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22689احمد جمال الدٌن احمد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22571ن عبدالنبى احمد ابوعاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌم -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22567محمود شولى فتح هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191311وفً تارٌخ  22612عٌل رمضان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسما -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22611عماد حسٌن رضوان البملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22556لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجده ٌوسف صالح -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22691احمد دمحم الملٌجى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22716ن ركب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد على عبدالسالم حسٌ -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  12724مٌلر ٌعموب حنا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22744تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبدالحلٌم عبدالعظٌم نصار ،  -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191313وفً تارٌخ  22532بهاء الدٌن عطا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22697ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عبد الممصود خٌره ، تاج -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  22664هانى جمال سلٌمان عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22681ك لٌده برلم   رٌمون رمزى ونٌس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سب -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22593دمحم محمود عبد المؤمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22563امٌنه سعد احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22635هبه مصطفى على العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191317وفً تارٌخ  22647زوق دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مر -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22651اسماعٌل دمحم عبدالمولى لمبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  22578لى عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه سالمه ع -  211

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  22759اسالم مصطفى معوض زغلول )زغلول لالثاث واالنترٌهات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191328

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22621دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  22617عبدالعال نوح عبدالعال ابوعمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22713ٌاسر عبدالجٌد مرسى ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22745رفعت فؤاد مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  22743سامٌه دمحم عبد الحافظ الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  22729درغام رضا ابراهٌم االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22696احمد دمحم رمضان بسونى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  22698دمحم على دمحم لالش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  22617احمد عاطف عبدالفتاح احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22562احمد فتحى منتصر سالم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22564سوسن عبدالسالم سعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191314وفً تارٌخ  22636دمحم جالل نبوى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22684جمعه دمحم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  22646اٌه دمحم دمحم غراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 خاص

وفً تارٌخ  22594ى )الشنوانى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على كامل احمد الشنوان -  227

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191311

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  22649امانى رجب عبدالستار الضرغامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 ٌر: خاص, وصف التأش
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 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191312وفً تارٌخ  22616على رضا على الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22531امٌن السد عبد الممصود عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191327وفً تارٌخ  22753دمحم عاطف خمٌس السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  22715عبدهللا عبدهللا محروس اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  22752هاله عبدالغنى حسن عبدالمهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  22734فاطمه دمحم رجب الزول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191331وفً تارٌخ  22765ه سعد على دعٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22525السٌد عبد العاطى عرفه معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  22628عبد النبى عبد الهادى عبد الهادى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22642سمٌح دمحم عبد الوهاب المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  22687اسامه دمحم عبد الممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22688شٌماء فتحى على الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  22625ابراهٌم محمود ابراهٌم الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  22572احمد معوض خلف البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191319وفً تارٌخ  22673سلوى على سعٌد سمٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191316وفً تارٌخ  22571ٌحٌى صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191315وفً تارٌخ  22554لسعود عبد الرحمن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابر ابو ا -  245

 , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة الى مؤسسة  22118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 الحمد للتجارة والصناعه وتعبئة وتصدٌر المٌاة الغازٌه  

تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  الى: تم 21724تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  2

 الفٌروزستار  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لصبح فٌوتشر  15814تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  3

 لالستثمار العمارى والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمادة  22125رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب21191316،  فى تارٌخ :   -  4

 دمحم مبرون سعد )سوبر ماركت حماده(  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح راٌه للصناعات  17888تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  5

 الهندسٌه  

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الندى فٌد   22476ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191317،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عالء  22377تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  7

 حسن عبدالحمٌد عماره )بن عماره لبٌع لطع غٌار التكٌٌف وفالترمٌاه (  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه لتصبح الفارس لبٌع  9991تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  8

 االدوات المنزلٌه  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح راٌت رود لتجاره  19493تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  9

 اد الغذائٌه  المو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح العالمٌه  12744تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  11

 للتبرٌد والتكٌٌف  

رٌه لتصبح خٌر الى: تم تعدٌل السمه التجا 22133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  11

 بلدنا  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح روتس  21621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  12

 (  ROOTS EGYPT FOODاٌجبت فود ) 

 الى: محمود عبدالسالم ابوزكرى دمحم   15496تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  13

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الدولٌه  14445تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  14

 ومٌه  للمماوالت العامه والتورٌدات العم
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد  18841تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  15

 عبداالله عبدالحسٌب شرف الدٌن )شرف كول للمماوالت والتكٌٌف(  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح المنار لبٌع  11314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  16

 الموتوسٌكالت الجدٌده  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌوجد   8819تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  17

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح المعمار  21283تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  18

 للمماوالت والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح طه دمحم  22134تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  19

 دمحم حمٌده )طه حمٌده للتورٌدات العمومٌه والمماوالت (  

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    469م (  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 1م 1الشركه المصرٌه لخدمات الحراسه و النظافه ) ش    - 1

والمعتمد من الهٌئه  2119/  1/  27دٌه المنعمده تم محو/شطب السجل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه الغٌر عا   21191317

العامه لالستثمار والمناطك الحره لطاع شركات االموال تم وضع الشركه تحت التصفٌه وانهاءاجلها لبل حلول موعدها وتعٌن 

 السٌد/دمحم جوده حبشى مصفٌا للشركه

،    469تم تعدٌل اسم اسم الشركه لتصبح الشركه المصرٌه لخدمات الحراسه ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 2

والمعتمد  2119/  1/  27تم محو/شطب السجل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه الغٌر عادٌه المنعمده    21191317وفى تارٌخ 

ك الحره لطاع شركات االموال تم وضع الشركه تحت التصفٌه وانهاءاجلها لبل حلول موعدها من الهٌئه العامه لالستثمار والمناط

 وتعٌن السٌد/دمحم جوده حبشى مصفٌا للشركه

تم    21191317، وفى تارٌخ    18252شركة دمحم عبد هللا فرغلى فراج و شرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 شركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌهمحو/شطب السجل  تم حل ال

، وفى    18252تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح شركة دمحم عبدهللا فرغلى فراج وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست    21191317تارٌخ 

 العربٌه

تم    21191318، وفى تارٌخ    16461شركة احمد عبدالصادق احمد حمزه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌه

لشركه لتصبح شركة المناع ترافل ) على جالل على مناع  وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : تم تعدٌل اسم ا   - 6

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة جمٌع اعمالها نهائٌا ولد تسلم كل شرٌن حصته    21191321، وفى تارٌخ    8257

 ٌه ولٌس للشركة اى تعهدات او التزامات لدى الغٌرفٌها بالكامل ولٌس للشركة اى فروع فى جمهورٌة مصر العرب

   21191321، وفى تارٌخ    8257شركة المناع ترافل دمحم جالل على مناع و شرٌكاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

لٌس للشركة اى فروع تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة جمٌع اعمالها نهائٌا ولد تسلم كل شرٌن حصته فٌها بالكامل و

 فى جمهورٌة مصر العربٌه ولٌس للشركة اى تعهدات او التزامات لدى الغٌر

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    14176شركة دمحم فتحى زهران وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 بجمهورٌه مصر العربٌهالسجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191314وفً تارٌخ   ، 21121شركه ولٌد دمحم الدٌهى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ   ، 19641شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   521110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  19641ه وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرف -  3

 جنٌه   521110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191317تارٌخ   ،

تعدٌل تم  21191317وفً تارٌخ   ، 19641شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   521110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  19641تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   521110111لمال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا 21191317تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 21129شركه عبدهللا دمحم سلٌمان احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1811110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 9411وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه خالد رجب احمد حسٌن  -  7

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

ارٌخ   وفً ت 9411تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح /شركة خالد رجب احمد النجار وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191321،

تم  21191325وفً تارٌخ   ، 16935شركة دمحم عبدالرحٌم برعى عبدالرحٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   3111110111المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191325وفً تارٌخ   ، 16935فاست هٌلب للتنمٌة الزراعٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   3111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 13423زراعٌه ) اسماعٌل سٌد دمحم  غرٌانى و شرٌكته ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة غرٌانى الدولٌه للتنمٌه ال -  11

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191325وفً تارٌخ   ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

  ــــــــــــــــــــــ   

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  12222شركة احمد الجوهرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناحٌه السادات الطرٌك االللٌمى كفر داود بملن الشحات عوض حسن الجوهرى بغرض 

جه لحفظ الحاصالت الزراعٌه وسمتها شركه االمانه لفرز الحاصالت افتتح فى ولٌد برلم فرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه وثال

  12222تابع

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  19916شركه عالء مسعود عبدالحمٌد وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 -محور المنطمه الصناعٌة السابعه  - 143لطعه رلم  -صبح السادات العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز العام للشركه لٌ

 بملن / شركة عالء مسعود عبد الحمٌد وشرٌكٌه 

تم  21191325وفً تارٌخ  16935شركة دمحم عبدالرحٌم برعى عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 من الصحراوى  3العنوان لٌصبح السادات طرٌك الخطاطبه الصحراوى الكٌلو  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  16935فاست هٌلب للتنمٌة الزراعٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 من الصحراوى  3وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات طرٌك الخطاطبه الصحراوى الكٌلو 

سٌد دمحم  غرٌانى و شرٌكته ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركة غرٌانى الدولٌه للتنمٌه الزراعٌه ) اسماعٌل -  5

شارع طرٌك النصر بركه  58تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه 21191325وفً تارٌخ  13423

 السبع شرق محافظه المنوفٌه وذلن لالستغناء عنه

وفً  18894ه احمد صبحى حسن متولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شرك -  6

محور المنطمه  74تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لتصبح السادات لطعه رلم 21191328تارٌخ 

 الصناعٌه السابعه بملن سمٌر دمحم احمد مسعود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  18894ر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم شعبان راتب نصا -  7

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن سمٌر دمحم  74العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لتصبح السادات لطعه رلم

 احمد مسعود

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

شركة دمحم عبدالرحٌم برعى عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه لتصبح استصالح واستزراع  -  1

 16935االراضى وتجاره وتوزٌع المخصبات والمبٌدات والمستلزمات الزراعٌه وتورٌد الشتالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم21191325وفً تارٌخ 

فاست هٌلب للتنمٌة الزراعٌة ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه لتصبح استصالح واستزراع االراضى وتجاره وتوزٌع  -  2

تم 21191325وفً تارٌخ  16935المخصبات والمبٌدات والمستلزمات الزراعٌه وتورٌد الشتالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه احمد صبحى حسن متولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع  -  3

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21191328وفً تارٌخ  18894مواسٌر ووصالت مٌاه الشرب والصرف الصحى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه دمحم شعبان راتب نصار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مواسٌر ووصالت مٌاه الشرب  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191328وفً تارٌخ  18894والصرف الصحى ،  سبك لٌدها برلم   

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191317وفً تارٌخ  19641شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 سٌطةوصف التأشٌر: توصٌة ب

وفً تارٌخ  19641تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة21191317

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  19641شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317ٌخ : ،  فى تار  -  1

 لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته

ه الى: تم تعدٌل اسم الشرك 19641توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  18894توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191328،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركه احمد صبحى حسن متولى وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله  -  1

 19641برلم       21191317كامله ، تارٌخ : 

لشركه بعد استالمه كافة حموله عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من عضوٌة ا -  2

 19641برلم       21191317كامله ، تارٌخ : 

عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله  -  3

 19641برلم       21191317كامله ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  توص -  4

 19641برلم       21191317كامله ، تارٌخ : 

مصطفى مصلحى السٌد عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله كامله ،  -  5

 19641برلم       21191317تارٌخ : 

مصطفى مصلحى السٌد عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله كامله ،  -  6

 19641برلم       21191317تارٌخ : 

مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله كامله ،  -  7

 19641برلم       21191317تارٌخ : 

مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركه بعد استالمه كافة حموله كامله ،  -  8

 19641برلم       21191317تارٌخ : 

ٌصبح للشرٌن تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع ل - 1عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   -  9

المتضامن مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات 

الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها 

ها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت التجارى وضمن اغراض

 19641برلم       21191317الشركه والحك فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  - 1ج  عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخار -  11

المتضامن مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات 

اسم الشركه وعنوانها الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر ب

التجارى وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 19641برلم       21191317الشركه والحك فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  - 1الطباخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   عالء عاطف عبدالمنعم -  11

المتضامن مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات 

شكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة ا

التجارى وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 19641برلم       21191317الشركه والحك فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن  - 1عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   -  12

المتضامن مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات 

مٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها الحكومٌه والغٌر حكو

التجارى وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 19641برلم       21191317نه والرهن والشراء ، تارٌخ : الشركه والحك فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدا

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  - 1مصطفى مصلحى السٌد عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  13

الجهات الحكومٌه  مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام

والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها التجارى 

وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والحك 

 19641برلم       21191317على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ :  فى التولٌع

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  - 1مصطفى مصلحى السٌد عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  14

ى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات الحكومٌه مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات الت

والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها التجارى 

الت الشركه والحك وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعام

 19641برلم       21191317فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  - 1مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  15

ك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات الحكومٌه مصطفى مصلحى السٌد عرفه منفردا وله الح

والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها التجارى 

ود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والحك وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى االٌداع والسحب وفتح وغلك العم

 19641برلم       21191317فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 

تم تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  - 1مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  16

حى السٌد عرفه منفردا وله الحك فى مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركه امام الجهات الحكومٌه مصطفى مصل

والغٌر حكومٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون االعمال التى تصدر باسم الشركه وعنوانها التجارى 

الٌداع والسحب وفتح وغلك العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والحك وضمن اغراضها ولتعامل مع جمٌع البنون فى ا

 19641برلم       21191317فى التولٌع على عمود االلتراض واالستدانه والرهن والشراء ، تارٌخ : 

 -ه الثابته والمنموله  عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع الصول وممتلكات الشرك -  17

 19641برلم       21191317ضم الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 2

 -عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله   -  18

 19641برلم       21191317ٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ : ضم الى عضوٌة الشركه شر - 2
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله   -  19

 19641برلم       21191317ضم الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 2

 -عالء عاطف عبدالمنعم الطباخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله   -  21

 19641برلم       21191317ضم الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  - 2

ضم  - 2 -ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله  مصطفى مصلحى السٌد عرفه  ش -  21

 19641برلم       21191317الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

ضم  - 2 -والمنموله   مصطفى مصلحى السٌد عرفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته -  22

 19641برلم       21191317الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

ضم  - 2 -مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله   -  23

 19641برلم       21191317مد التعدٌل ، تارٌخ : الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بع

ضم  - 2 -مصطفى مصلحى السٌد عرفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول وممتلكات الشركه الثابته والمنموله   -  24

 19641برلم       21191317الى عضوٌة الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

ت اسماعٌل منصور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع بٌن كال من السٌد/ دمحم على دمحم هشام عز -  25

حشٌش والسٌد/ هشام عزت اسماعٌل منصور لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وتوكٌل 

شركه وبشرط ان تكون االعمال التى تصدر عته بعنوان الشركه وضمن اغراضها وله الغٌر ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض ال

الحك فى فتح الحساب الدائن والمدٌن والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والرهن والمرض باسم الشركه والتمثٌل امام جمٌع 

 19782برلم       21191326الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تارٌخ : 

دمحم على دمحم حشٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع بٌن كال من السٌد/ دمحم على دمحم حشٌش  -  26

والسٌد/ هشام عزت اسماعٌل منصور لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وتوكٌل الغٌر 

ٌك غرض الشركه وبشرط ان تكون االعمال التى تصدر عته بعنوان الشركه وضمن اغراضها وله الحك ولهما كافه السلطات لتحم

فى فتح الحساب الدائن والمدٌن والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والرهن والمرض باسم الشركه والتمثٌل امام جمٌع الجهات 

 19782برلم       21191326الحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تارٌخ : 

هشام عزت اسماعٌل منصور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع بٌن كال من السٌد/ دمحم على دمحم  -  27

حشٌش والسٌد/ هشام عزت اسماعٌل منصور لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وتوكٌل 

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه وبشرط ان تكون االعمال التى تصدر عته بعنوان الشركه وضمن اغراضها وله الغٌر ولهما 

الحك فى فتح الحساب الدائن والمدٌن والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والرهن والمرض باسم الشركه والتمثٌل امام جمٌع 

 19782برلم       21191326ٌخ : الجهات الحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تار

دمحم على دمحم حشٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع بٌن كال من السٌد/ دمحم على دمحم حشٌش  -  28

الغٌر  والسٌد/ هشام عزت اسماعٌل منصور لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وتوكٌل

ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه وبشرط ان تكون االعمال التى تصدر عته بعنوان الشركه وضمن اغراضها وله الحك 

فى فتح الحساب الدائن والمدٌن والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع والرهن والمرض باسم الشركه والتمثٌل امام جمٌع الجهات 

 19782برلم       21191326والخاص ، تارٌخ :  الحكومٌه والمطاع العام

احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن احمد  -  29

امام جمٌع الهٌئات  صبحى حسن متولى له وحده حك االداره والتولٌع منفردا وتمثٌلها امام الغٌر للتولٌع عن الشركه والتعامل باسمها

والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص وله الحك التولٌع عن الشركه فى جمٌع التعامالت البنكٌه وفتح 

والغاء حسابات الشركه لدى البنون وله الحك السحب من حسابات الشركه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات 

 18894برلم       21191328صدار خطابات الضمان وله حك شراء االراضى ، تارٌخ : المستندٌه وا

احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن احمد  -  31

تولٌع عن الشركه والتعامل باسمها امام جمٌع الهٌئات صبحى حسن متولى له وحده حك االداره والتولٌع منفردا وتمثٌلها امام الغٌر لل
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 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص وله الحك التولٌع عن الشركه فى جمٌع التعامالت البنكٌه وفتح 

ات وفتح االعتمادات والغاء حسابات الشركه لدى البنون وله الحك السحب من حسابات الشركه لدى البنون والتولٌع على الشٌك

 18894برلم       21191328المستندٌه واصدار خطابات الضمان وله حك شراء االراضى ، تارٌخ : 

دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن احمد  -  31

منفردا وتمثٌلها امام الغٌر للتولٌع عن الشركه والتعامل باسمها امام جمٌع الهٌئات  صبحى حسن متولى له وحده حك االداره والتولٌع

والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص وله الحك التولٌع عن الشركه فى جمٌع التعامالت البنكٌه وفتح 

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات  والغاء حسابات الشركه لدى البنون وله الحك السحب من حسابات الشركه

 18894برلم       21191328المستندٌه واصدار خطابات الضمان وله حك شراء االراضى ، تارٌخ : 

دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن احمد  -  32

لى له وحده حك االداره والتولٌع منفردا وتمثٌلها امام الغٌر للتولٌع عن الشركه والتعامل باسمها امام جمٌع الهٌئات صبحى حسن متو

والمصالح الحكومٌه والرسمٌه ولطاع االعمال والمطاع الخاص وله الحك التولٌع عن الشركه فى جمٌع التعامالت البنكٌه وفتح 

له الحك السحب من حسابات الشركه لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات والغاء حسابات الشركه لدى البنون و

 18894برلم       21191328المستندٌه واصدار خطابات الضمان وله حك شراء االراضى ، تارٌخ : 

صالح الشركه امام بٌع احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والعمارات والسٌارات والمنموالت باسم ول -  33

االراضى والعمارات فال بد من موافمه جمٌع الشركاء كتابتا ولشرٌن المدٌر الحك فى شراء السٌارات وغٌرها من االصول من نفسه 

لصالح الشركه وتولٌع كافه العمود باسم ولصالح الشركه امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او 

ماذكر وٌلتزم المدٌر بتمدٌم تمرٌر شهرى عن المركز المالى للشركه لجماعه الشركاء وٌعتمد هذا التمرٌر من جماعه الشركاء  بعض

 18894برلم       21191328وٌكون تعٌٌن محاسب الشركه ومرالب الحسابات بموافمه ، تارٌخ : 

ارات والسٌارات والمنموالت باسم ولصالح الشركه امام بٌع احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والعم -  34

االراضى والعمارات فال بد من موافمه جمٌع الشركاء كتابتا ولشرٌن المدٌر الحك فى شراء السٌارات وغٌرها من االصول من نفسه 

الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او  لصالح الشركه وتولٌع كافه العمود باسم ولصالح الشركه امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن وله

بعض ماذكر وٌلتزم المدٌر بتمدٌم تمرٌر شهرى عن المركز المالى للشركه لجماعه الشركاء وٌعتمد هذا التمرٌر من جماعه الشركاء 

 18894برلم       21191328وٌكون تعٌٌن محاسب الشركه ومرالب الحسابات بموافمه ، تارٌخ : 

ر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والعمارات والسٌارات والمنموالت باسم ولصالح الشركه امام بٌع دمحم شعبان راتب نصا -  35

االراضى والعمارات فال بد من موافمه جمٌع الشركاء كتابتا ولشرٌن المدٌر الحك فى شراء السٌارات وغٌرها من االصول من نفسه 

م الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او لصالح الشركه وتولٌع كافه العمود باسم ولصالح الشركه اما

بعض ماذكر وٌلتزم المدٌر بتمدٌم تمرٌر شهرى عن المركز المالى للشركه لجماعه الشركاء وٌعتمد هذا التمرٌر من جماعه الشركاء 

 18894 برلم      21191328وٌكون تعٌٌن محاسب الشركه ومرالب الحسابات بموافمه ، تارٌخ : 

دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والعمارات والسٌارات والمنموالت باسم ولصالح الشركه امام بٌع  -  36

االراضى والعمارات فال بد من موافمه جمٌع الشركاء كتابتا ولشرٌن المدٌر الحك فى شراء السٌارات وغٌرها من االصول من نفسه 

فه العمود باسم ولصالح الشركه امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او لصالح الشركه وتولٌع كا

بعض ماذكر وٌلتزم المدٌر بتمدٌم تمرٌر شهرى عن المركز المالى للشركه لجماعه الشركاء وٌعتمد هذا التمرٌر من جماعه الشركاء 

 18894برلم       21191328فمه ، تارٌخ : وٌكون تعٌٌن محاسب الشركه ومرالب الحسابات بموا

/ 1/ 1احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  جمٌع الشركاء وٌتم تمٌٌم اداء المدٌر بنهاٌه عامٌن بداٌه  -  37

 18894برلم       21191328وٌعاد النظر بموافمه الشركاء فى استمراره فى االداره من عدمه ، تارٌخ :  2119

/ 1/ 1احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  جمٌع الشركاء وٌتم تمٌٌم اداء المدٌر بنهاٌه عامٌن بداٌه  -  38

 18894برلم       21191328وٌعاد النظر بموافمه الشركاء فى استمراره فى االداره من عدمه ، تارٌخ :  2119

/ 1/ 1وصى  جمٌع الشركاء وٌتم تمٌٌم اداء المدٌر بنهاٌه عامٌن بداٌه دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  39

 18894برلم       21191328وٌعاد النظر بموافمه الشركاء فى استمراره فى االداره من عدمه ، تارٌخ :  2119
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/ 1/ 1اٌه عامٌن بداٌه دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  جمٌع الشركاء وٌتم تمٌٌم اداء المدٌر بنه -  41

 18894برلم       21191328وٌعاد النظر بموافمه الشركاء فى استمراره فى االداره من عدمه ، تارٌخ :  2119

احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن دمحم شعبان راتب نصار لٌصبح  -  41

 18894برلم       21191328شرٌن موصى ، تارٌخ : 

احمد صبحى حسن متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن دمحم شعبان راتب نصار لٌصبح  -  42

 18894برلم       21191328شرٌن موصى ، تارٌخ : 

 شعبان راتب نصار لٌصبح دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن دمحم -  43

 18894برلم       21191328شرٌن موصى ، تارٌخ : 

دمحم شعبان راتب نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن دمحم شعبان راتب نصار لٌصبح  -  44

 18894برلم       21191328شرٌن موصى ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 مود  الع   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191312شركه عالء مسعود عبدالحمٌد وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

19916 

 21121برلم       21191314شركه ولٌد دمحم الدٌهى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح شركة دمحم سعٌد عبدالغفار حبوظه وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  3

 17523برلم       21191317شركة تضامن ، تارٌخ : 

    21191317شركه سداح صالح احمد عبدالجواد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 17523برلم   

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة لتصبح شركة دمحم سعٌد عبدالغفار حبوظه وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  5

 17523برلم       21191317توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    21191317تارٌخ : شركه سداح صالح احمد عبدالجواد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  6

 17523برلم   

    21191317شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 19641برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  8

 19641برلم       21191317تضامن ، تارٌخ : 

    21191317شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 19641برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة مصطفى مصلحى السٌد عرفه وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  11

 19641برلم       21191317بسٌطة ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191318شركة احمد عبدالصادق احمد حمزه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 16461  برلم 

برلم       21191319شركه عبدهللا دمحم سلٌمان احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

21129 

برلم       21191321شركه خالد رجب احمد حسٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

9411 

الشركة لتصبح /شركة خالد رجب احمد النجار وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تم تعدٌل اسم  -  14

 9411برلم       21191321تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة المناع ترافل ) على جالل على مناع  وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  15

 8257برلم       21191321توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

شركة المناع ترافل دمحم جالل على مناع و شرٌكاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 8257برلم       21191321

    21191325شركة دمحم عبدالرحٌم برعى عبدالرحٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 16935برلم   

 16935برلم       21191325فاست هٌلب للتنمٌة الزراعٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

شركة غرٌانى الدولٌه للتنمٌه الزراعٌه ) اسماعٌل سٌد دمحم  غرٌانى و شرٌكته (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  19

 13423برلم       21191325تضامن ، تارٌخ : 

 14176برلم       21191326شركة دمحم فتحى زهران وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

برلم       21191326شركه دمحم على دمحم حشٌش وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

19782 

اسم الشركه لتصبح شركه احمد صبحى حسن متولى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تم تعدٌل  -  22

 18894برلم       21191328تارٌخ : 

برلم       21191328شركه دمحم شعبان راتب نصار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

18894 

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14318برلم       21191313، تارٌخ :  1121  2119/  3/  8 -فاطمة دمحم البكرى عبدالرحمن  ج  -  1

 12751برلم       21191313، تارٌخ :  1141  2117/  7/  15 -دمحم محمود السٌد على سالم  ج  -  2

 12264برلم       21191313، تارٌخ :  1141  2116/ 12/  25محمود عٌد عبد العزٌز ابو الغٌط  ج  -  3

 14291برلم       21191315، تارٌخ :  1168  2124/ 2/ 24شٌماء بهجت محمود المعداوى  ج فى  -  4

 13651برلم       21191316، تارٌخ :  1181  2123/ 5/ 26مٌشٌل نجاح بارح ساوٌرس عبد السٌد  ج فى  -  5

 9543برلم       21191316، تارٌخ :  1191  2113/  6/  1 -رضا سعد صالح ابو غربٌه  ج  -  6

 9543برلم       21191316، تارٌخ :  1191  2118/  6/  1 -رضا سعد صالح ابو غربٌه  ج  -  7

 11125برلم       21191316، تارٌخ :  1179  2121/ 9/ 15عٌد احمد احمد عٌد  ج فى  -  8

 3173برلم       21191316، تارٌخ :  1461عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم باشا     -  9

 11415برلم       21191317، تارٌخ :  1116  2119/  11/  12 -دمحم عبد الممصود سٌد احمد مٌاح  ج  -  11

 4799برلم       21191317، تارٌخ :  1135سحر محمود سٌد احمد النجار     -  11

 4799برلم       21191317، تارٌخ :  1136سحر محمود سٌد احمد النجار     -  12

 11157برلم       21191317، تارٌخ :  1132  2119/ 5/ 13بنٌامٌن جورج عبد الملن رٌاض  ج فى  -  13

 5889برلم       21191317، تارٌخ :  1139صبحى احمد احمد شرف     -  14

 5889برلم       21191317، تارٌخ :  1141صبحى احمد احمد شرف     -  15

 5889برلم       21191317، تارٌخ :  1141صبحى احمد احمد شرف     -  16

 14166برلم       21191311رٌخ : ، تا 1164  2119/  1/  14 -والء على الشافعى على  ج  -  17

 8919برلم       21191311، تارٌخ :  1156  2122/ 5/ 19اٌهاب علً حامد نوٌر  ج فى  -  18

،  1144  2123/ 2/ 4عواطف عبدالعزٌز جاب هللا الجارحى )الجارحى ستٌل لألعمال الهندسٌة ونظم التسخٌن(  ج فى  -  19

 13319برلم       21191311تارٌخ : 

 347برلم       21191311، تارٌخ :  1168سعدٌه عبد الرازق ٌوسف بدر     -  21

 347برلم       21191311، تارٌخ :  1169سعدٌه عبد الرازق ٌوسف بدر     -  21

 347برلم       21191311، تارٌخ :  1171سعدٌه عبد الرازق ٌوسف بدر     -  22

 347برلم       21191311، تارٌخ :  1171  2123/ 12/ 23ى سعدٌه عبد الرازق ٌوسف بدر  ج ف -  23

 13771برلم       21191311، تارٌخ :  1161  2123/ 7/ 23ابراهٌم زاهر دمحم سالم  ج فى  -  24

 14168برلم       21191311، تارٌخ :  1145  2124/ 1/ 14محمود رجب احمد حسن  ج فى  -  25

 14151برلم       21191311، تارٌخ :  1151  2124/ 1/ 7عرج  ج فى ٌسرى مصطفى احمد مبرون اال -  26
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برلم       21191311، تارٌخ :  1176  2115/  11/  16 -الجوهري للمواد الغذائٌه / ماهر محمود سلٌمان الجوهري  ج  -  27

5148 

برلم       21191311، تارٌخ :  1177  2111/  11/  16 -الجوهري للمواد الغذائٌه / ماهر محمود سلٌمان الجوهري  ج  -  28

5148 

برلم       21191311، تارٌخ :  1178  2115/  11/  16 -الجوهري للمواد الغذائٌه / ماهر محمود سلٌمان الجوهري  ج  -  29

5148 

 14154برلم       21191311، تارٌخ :  1174  2124/ 1/ 8دمحم شولى دمحم عبد الموى بدر  ج فى  -  31

 12611برلم       21191311، تارٌخ :  1179  2122/ 5/ 8دمحم مختار عبد الحمٌد محمود  ج فى  -  31

 13125برلم       21191311، تارٌخ :  1181  2117/  11/  21 -دمحم السٌد محروس رزق  ج  -  32

 4173رلم   ب    21191311، تارٌخ :  1173  2119/ 5/ 28جمال حسن مرسً شهاب الدٌن  ج فى  -  33

 13325برلم       21191312، تارٌخ :  1211  2123/ 2/ 4دمحم خالد سالم الجز  التجدٌد التالى فى  -  34

 5611برلم       21191312، تارٌخ :  1195  2121/ 6/ 9حربى مورٌس ابوالخٌر زخارى  ج فى  -  35

 12146برلم       21191312، تارٌخ :  1197  2121/ 11/ 29انور رجب عبد العزٌز المالكى  ج فى  -  36

 14243برلم       21191313، تارٌخ :  1213  2119/  2/  9 -ابوبكر نبٌل ابوبكر المصرى )مشتل المصرى (  ج  -  37

 14286برلم       21191313خ : ، تارٌ 1228  2124/ 2/ 23هشام شولى توفٌك المالح  ج  -  38

 11179برلم       21191313، تارٌخ :  1218  2124/ 3/ 15نجوي بدري سٌد عبد الرحٌم  ج فى  -  39

 8481برلم       21191313، تارٌخ :  1232  2121/  8/  5 -د/مدحت خلف حسان غزالً  ج  -  41

 12142برلم       21191313، تارٌخ :  1238  2116/  11/  26 -ست اسماعٌل ابراهٌم على  ج  -  41

 9818برلم       21191313، تارٌخ :  1221  2123/ 11/ 8سوسن عبد الرؤف سٌد احمد عبٌد  ج فى  -  42

برلم       21191313، تارٌخ :  1234  2124/  3/  9 -احمد نبٌل احمد مرزوق التمنه)التمنة لتجارة الدراجات(  ج  -  43

11162 

 3/  9 -م اضافة الى االسم التجارى لٌصبح احمد نبٌل احمد مرزوق التمنة ) التمنة لتجارة الدراجات والتمنة لالستٌراد (  ج ت -  44

 11162برلم       21191313، تارٌخ :  1234  2124/ 

 6634برلم       21191313، تارٌخ :  1221  2118/  4/  12 -بهاء السٌد عبد العال حجازي  ج  -  45

 13689برلم       21191314، تارٌخ :  1241  2118/  6/  12 -هدى عبدالغنى دمحم عبدالرحمن  ج -  46

 2749برلم       21191314، تارٌخ :  1228فاطمه محمود دمحم سعد     -  47

 2749برلم       21191314، تارٌخ :  1229فاطمه محمود دمحم سعد     -  48

 8241برلم       21191314، تارٌخ :  1244  2111/  3/  15 -سعد  ج  مبرون محروس علً ابو -  49

 8241برلم       21191314، تارٌخ :  1245  2116/  3/  15 -مبرون محروس علً ابو سعد  ج  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6332برلم       21191317، تارٌخ :  1281  2117/  9/  17 -اشرف محمود محمود النادري  ج  -  51

 6332برلم       21191317، تارٌخ :  1281  2112/  9/  17 -مود محمود النادري  ج اشرف مح -  52

 6332برلم       21191317، تارٌخ :  1282  2117/  9/  17 -اشرف محمود محمود النادري  ج  -  53

 11117برلم       21191317، تارٌخ :  1289عطٌه عبد الفتاح عطٌه الجرٌسً     -  54

 11117برلم       21191317، تارٌخ :  1291عبد الفتاح عطٌه الجرٌسً    عطٌه  -  55

 2991برلم       21191317، تارٌخ :  1276  2124/ 3/ 15جمال سعٌد احمد شٌحه  ج فى  -  56

 13676برلم       21191317، تارٌخ :  1298  2118/  6/ 5 -هانى على احمد خضر  ج  -  57

 11977برلم       21191319، تارٌخ :  1342  2115/  7/  3 -حمد عبود  ج صبحى عبد الرحمن ا -  58

 3247برلم       21191319، تارٌخ :  1326  2123/  7/  11 -اشرف عبدالفتاح دمحم المرسً  ج  -  59

 194 برلم      21191321، تارٌخ :  1359  2123/ 9/ 5نجالء عبد الحمٌد علً عمار  التجدٌد التالى فى  -  61

 5323برلم       21191321، تارٌخ :  1364  2116/  2/  2 -عٌسى احمد عبدالصابر الجوهرى  ج  -  61
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 1712برلم       21191314
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


