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عن خدمات  22861برلم  21191411، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  السٌد حمدى محمود عوض  ، تاجر فرد ،  -  1

 محمول ، بجهة : االخماس مركز السادات بملن دمحم حسنى دمحم عوض

، لٌد فى  1111110111محمود جابر صابر محارٌك )محارٌك للدعاٌه واالعالن والتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

اٌه واعالن وتوٌدات )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على عن دع 22783برلم  21191411

 التراخٌص الالزمه( ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن فتحٌه عبدالمختار احمد عبدالحلٌم

عن بماله ، بجهة :  22794برلم  21191413، لٌد فى  111110111كرٌمه السٌد اسماعٌل شبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بملن / السٌد اسماعٌل عبد الحمٌد شبل -م . منوف  -زاوٌة رازٌن 

عن بٌع مالبس ) فٌما عدا  22813برلم  21191413، لٌد فى  111110111امل احمد دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ملٌجى بملن / ٌحٌى ابراهٌم -ش فاضل  -المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : منوف 

عن حظٌره  22831برلم  21191417، لٌد فى  511110111رانٌا دسولى محمود خرٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مواشى ، بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن عبدالفتاح احمد احمد عبده

عن مماول  22838برلم  21191418، لٌد فى  11110111طارق عماد الدٌن فؤاد عباس شاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 رخام ، بجهة : سنجرج مركز منوف بملن عماد الدٌن فؤاد عباس شاوى

عن مركز تعلٌم  22911برلم  21191416، لٌد فى  511110111بسمه اشرف عبد الحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 - 3عمار رلم  -ى التراخٌص الالزمه ، بجهة : السادات لغات ) دورات وكرسات تدرٌبٌه (فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول عل

 بملن / احمد غازى مبرون -المنطمه العاشرة 

عن حداٌد وبوٌات  22913برلم  21191416، لٌد فى  511110111عمر عطٌه السٌد طرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 بملن / عمر عطٌه السٌد -ٌه الثانٌه عشر بالمنطمه السكن - 15محل رلم  -وادوات صحٌه ، بجهة : السادات 

عن لطع غٌار  22919برلم  21191418، لٌد فى  111110111سالى صالح حسن الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 بملن / رجب ابراهٌم عبد العزٌز -امتداد شارع المارح  -سٌارات ، بجهة : منوف 

عن بماله ،  22786برلم  21191412، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   فتحى عبد المحسن على السعودى  ، تاجر -  11

 بملن / دمحم عبد الراضى السٌد دمحم -عزبة فاٌمه  -بجهة : منوف 

عن وكاله  22781برلم  21191411، لٌد فى  511110111مهدى محمود مهدى الزعلون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 زٌن مركز منوف بملن عبدالمنعم عطا المشطاوىفاكهه ، بجهة : زاوٌه ر

عن مصنع  19278برلم  21191421، لٌد فى  511110111اسامه حمدى عبدالمنعم المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن / احمد دمحم احمد عبد الحمٌد -شارع السماٌه  -تعبئة وتغلٌف موادغذائٌة ، بجهة : منوف 

عن بٌع  22811برلم  21191413، لٌد فى  211110111سعد ابوزٌد الحارس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسماء شعبان -  13

 مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن عبدالصمد عبدالسالم الشناوى

عن مصنع  19278برلم  21191421د فى ، لٌ 511110111اسامه حمدى عبدالمنعم المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

وممٌد  -بغرض بماله  -بملن / حسن دمحم حسٌن  -ش الشٌخ طه  -تعبئة وتغلٌف موادغذائٌة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة منوف 
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 2117/  8/  31بتارٌخ  19278برلم 

 

عن سمكرى  22961برلم  21191424، لٌد فى  131110111عالء رضا دمحم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 سٌارات ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم المصرى

عن فراشه ،  22978برلم  21191431، لٌد فى  111110111عٌد حلمى عبدالعاطى سعد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بجهة : جزى مركز منوف بملن السٌد عبدالموى الرصاصى

عن  22884برلم  21191415، لٌد فى  251110111مصطفى ابراهٌم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم -  17

ب بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثامنه بملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  43ادوات صحٌه ولوازم معمار ، بجهة : السادات محل 

 عبدالحلٌم

عن مكتب  22887برلم  21191415، لٌد فى  1111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  مشحوت فتحى عبدالتواب زٌدان  ، ت -  18

 مماوالت ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن فتحى عبدالتواب داود زٌدان

عن كافٌترٌا  22916برلم  21191417، لٌد فى  111110111احمد حسن خالد على خٌر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 برج الصفوه محور خدمات الحى الثانى بملن خالد حسن خالد خٌر الدٌن 3سادات محل رلم ، بجهة : ال

عن اعالف ،  22944برلم  21191422، لٌد فى  511110111حماده ابو بكر احمد البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / ابراهٌم على العباسى -ش المحطه  -بجهة : سرس اللٌان 

عن مستحضرات  19846برلم  21191417، لٌد فى  511110111صبحى دمحم مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عالء -  21

 تجمٌل ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن مجدى فتح هللا خلٌل

ات عن مستحضر 19846برلم  21191417، لٌد فى  511110111عالء صبحى دمحم مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

/ 11/ 9تجمٌل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن على سعٌد بغرض الدعاٌه واالعالن افتتح فى 

 منوف 19846ولٌد برلم  2117

عن مكتب رحالت  22844برلم  21191418، لٌد فى  511110111ابراهٌم احمد على ابوعبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 تعهد نمل عمال ، بجهة : منوف طرٌك برهٌم بملن مجاهد عبدالرحمن دمحم شاهٌنداخلٌه وم

عن حظٌره  22897برلم  21191416، لٌد فى  5111110111جالل محمود السٌد الجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن محمود جالل محمود

عن محل احذٌة ،  22958برلم  21191424، لٌد فى  311110111زلزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صابر دمحم على ال -  25

 بجهة : منوف امام مولف مصر بملن / عصمت شكرى عبدالعاطى

عن  22973برلم  21191428، لٌد فى  111110111حسن ابراهٌم عبد الصادق على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن / حسن ابراهٌم عبد الصادق -سوق المنطمه السابعة  -(  78محل رلم )  -ل ، بجهة : السادات خدمات محمو

عن ورشة حدٌد  22888برلم  21191415، لٌد فى  511110111خالد حسٌن العبد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

بملن /  -ش مشروعات الشباب بامتداد الصناعٌه الخامسه المرحله الثانٌه ور - 41لطعه رلم  -وكرٌتال ، بجهة : السادات 

 خالدحسٌن العبد سلٌمان

عن حظٌرة  22911برلم  21191417، لٌد فى  1111110111دمحم عبد الحمٌد السٌد المزعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 بملن / عبد الحمٌد السٌد عبد الحمٌد -م . منوف  -مواشى ، بجهة : بهواش 

عن بٌع منتجات غذائٌه  22923برلم  21191418، لٌد فى  51110111علٌاء شاكر السٌد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ، بجهة : منوف شارع ترعه البطحه بملن حماده السٌد احمد
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ن تورٌدات ع 22851برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم رجب رزق عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عمومٌه فى مجال )تورٌد وتركٌب جمالون وصاج( ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن عمرو عبدالعزٌز دمحم سالم

عن تشغٌل معادن  22789برلم  21191412، لٌد فى  111110111عماد حسن عثمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

بملن / احمد محمود  -المنطمه الصناعٌه الخامسه  -ورش مشروعات الشباب المرحله االولى ب - 89لطعه رلم  -، بجهة : السادات 

 السٌد على

عن بٌع مالبس  22791برلم  21191412، لٌد فى  11110111دمحم ابراهٌم حسٌن بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لن منٌر ابراهٌم غانم ربٌعهجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع الجالء بم

عن بٌع  22774برلم  21191411، لٌد فى  511110111اسامه دمحم نجٌب عبدالعلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 اجزاء سٌارات ، بجهة : سرس اللٌان شارع بوسعٌد بملن طمان دمحم عبدالحمٌد

عن عطاره  22785برلم  21191411، لٌد فى  251110111رأس ماله ،  محمود دمحم عبدالمنعم برغشى  ، تاجر فرد ،  -  34

 سوق المنطمه الرابعه بملن نورا حلٌم سالم 81وخردوات ، بجهة : السادات باكٌه 

عن  22934برلم  21191421، لٌد فى  1111110111احمد عبد هللا عبد الحمٌد ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن / عبد هللا عبد الحمٌد ابو عمر-م . منوف  -بجهة : فٌشا الكبرى حظٌرة مواشى ، 

عن مصنع الومٌتال  22948برلم  21191423، لٌد فى  251110111دمحم طلعت حسن شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 عبدالمنعم ابراهٌم احمد بملن 48ابواب وشبابٌن ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه الخامسه ورش الشباب لطعه رلم 

عن حظٌره مواشى ،  22828برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم فوزى على عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 بجهة : كفر فٌشا مركز منوف بملن حسن على دمحم عرفه

عن تورٌد  22839برلم  21191418 ، لٌد فى 1111110111عماد رافت عبدالواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 بملن دمحم ابراهٌم عبدالواحد 5محاصٌل زراعٌه وفاكهه ، بجهة : السادات المنطمه الثانٌه محور خدمات الحى الثانى لطعه 

عن ورشة مالبس  22881برلم  21191415، لٌد فى  211110111طارق فتحى دمحم العكفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بملن / ناصر السٌد احمد العشماوى -ش االسمالل  -بس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سرس اللٌان وبٌع مال

عن مكتب رحالت  22926برلم  21191418، لٌد فى  51110111سماح صالح معروف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ونمل عمال ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن رمضان مبرون احمد

عن ورشة  22966برلم  21191428، لٌد فى  111110111فكرى عاطف ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن / عاطف ابراهٌم موسى -م . منوف  -نجارة مٌكانٌكٌه ، بجهة : بهواش 

عن  22974برلم  21191431، لٌد فى  251110111عمرو مجدى عبد السالم الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 كافٌتٌرٌا ، بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن سابك احمد مصطفى

عن كوافٌر حرٌمى ،  22867برلم  21191411، لٌد فى  511110111وسام نبوى احمد جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بجهة : شبرا بلوله مركز منوف بملن نبوى احمد جابر

عن تجاره  22773برلم  21191411، لٌد فى  111110111صالح دمحم عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالعزٌز -  44

 حبوب واعالف ، بجهة : الحامول مركز منوف بملن دمحم سامى دمحم ابراهٌم

عن  22854برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم اسماعٌل عبد الممصود عبد الغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن / اشرف دمحم المنشاوى -محور المنطمه الحادٌه عشر  - 2عمار رلم  -مكتب لتجارة وتوزٌع االسمدة ، بجهة : السادات 

عن ورشه  22812برلم  21191414، لٌد فى  511110111رشا عبدالمؤمن عبدهللا ابوالفضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ٌت مركز منوف بملن زكرٌا امٌن ابوالعز سالمتنجٌد ، بجهة : سروه
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عن ادوات صحٌه ،  22834برلم  21191417، لٌد فى  511110111احمد السٌد احمد حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بجهة : منوف شارع ماكٌنه الجندى بملن السٌد احمد دمحم حواش

عن حظٌرة  22841برلم  21191418، لٌد فى  611110111رأس ماله ،  احمد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى  ، تاجر فرد ،  -  48

 بملن / ولٌد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى -م . منوف  -مواشى ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن مالبس جاهزه  22912برلم  21191417، لٌد فى  211110111حنان دمحم اسماعٌل مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ر داود الجدٌده مركز السادات بملن سعد عبدالنبى عبدالنبى، بجهة : كف

عن مزرعة  22877برلم  21191414، لٌد فى  51111110111مبروكه دمحم مبرون سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن / ابراهٌم دمحم مبرون سعد -كٌلو الخطاطبة  2خارج زمام  -تسمٌن مواشى ، بجهة : السادات 

عن مكتب  22881برلم  21191415، لٌد فى  1511110111 على مصطفى على االمبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  51

بملن / هدى  -مول الجامعه  - 422لطعه  -  26محل  -تورٌدات كهربٌه ومٌكانٌكٌه واعمال الصٌانه والمماوالت ، بجهة : السادات 

 عبد المعبود دمحم

عن حظٌره  22893برلم  21191416، لٌد فى  11110111لمالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى نوح مصطفى ا -  52

 مواشى ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالعال مبرون عبدالعال الفرماوى

، بجهة  عن عطارة 22911برلم  21191417، لٌد فى  511110111احمد دمحم شعبان الربٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن / سحر دمحم محمود صلٌحه -ش بور سعٌد   -: سرس اللٌان 

عن ورشه نجاره ،  22921برلم  21191418، لٌد فى  111110111وفاء فرٌد ابراهٌم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 شارع على بن ابى طالب بملن دمحم حسٌن صالح 28بجهة : سرس اللٌان 

عن بماله ، بجهة :  22938برلم  21191422، لٌد فى  111110111عٌل عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شادٌه سعد اسما -  55

 بملن / شرٌف كمال مصطفى موسى -م . منوف  -منشأة سلطان 

عن صٌانه  22791برلم  21191412، لٌد فى  111110111احمد عبدالعاطى عبدالوهاب لمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بالمنطمه محور خدمات الحى الثانى بملن احمد عبدالعاطى عبدالوهاب لمر 24ج سٌارات ، بجهة : السادات لطعه رلم زجا

عن خردوات  22795برلم  21191413، لٌد فى  411110111هنادى احمد عبدالوهاب جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 نعم زكى عبدالنبى المال، بجهة : منوف شارع بورسعٌد البحرى بملن عبدالم

عن مصنع  16237برلم  21191414، لٌد فى  51110111امال شرٌف عبد المنصف طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بملن / امال شرٌف عبد المنصف طاحون -المنطمه الصناعٌة السابعه  - 211لطعه رلم  -اعالف ، بجهة : السدات 

عن مصنع  16237برلم  21191414، لٌد فى  51110111احون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال شرٌف عبد المنصف ط -  59

بغرض  -بملن / كارم عبد العظٌم عبد الغفار  -محور خدمات الحى الثانٌه  - 31اعالف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

 2115/  11/  4منوف بتارٌخ  16237وممٌد برلم  -تجارة اعالف 

عن بٌع مالبس  22954برلم  21191423، لٌد فى  131110111حمد رشاد السٌد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  61

 جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى على فوده

عن بماله ،  22955برلم  21191423فى  ، لٌد 311110111نجالء رمضان اسماعٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : جزى مركز منوف بملن دمحم عبدالعظٌم دمحم

عن مكتب  22969برلم  21191428، لٌد فى  511110111عادل محمود عبد العزٌز سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 د الناصر اسماعٌلبملن / عبد هللا عب -م . السادات  -تورٌدات زلط ورمل ، بجهة : االخماس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع  22919برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم عبدهللا دمحم محمود النشرتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ط المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن ٌاسر احمد غازى الشرٌف 75خراطٌم الرى الحدٌث ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن اعمال  22924برلم  21191418، لٌد فى  111110111ود لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد المجٌد محم -  64

بملن / على  -بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌة الثانٌة عشر  - 58المحل رلم  -التبرٌد والتكٌٌف ) بٌع ، صٌانه ( ، بجهة : السادات 

 عبد الحمٌد عبد الحفٌظ ابو المجد

عن تجارة مالبس  22941برلم  21191422، لٌد فى  91110111سالم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌف عبد ال -  65

 بملن / نجالء شولى دمحم االشمونى -م . منوف  -) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن انتاج  15641برلم  21191423، لٌد فى  511110111مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

مجمع الصناعات  217زٌتون اخضر واسود ومخلل وتخلٌل انواع الخضروات ومخلل طرشى مختلفة ، بجهة : السادات وحدة رلم 

 الصغٌرة والمتوسطة المنطمه الصناعٌة المطورٌن بملن / مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد

عن انتاج  15641برلم  21191423، لٌد فى  511110111 حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى كامل دمحم دمحم -  67

زٌتون اخضر واسود ومخلل وتخلٌل انواع الخضروات ومخلل طرشى مختلفة ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى السادات محل رلم 

 الخضروات والفاكهة سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن / مكرم السٌد مصطفى بنشاط تجارة 48

عن حظٌره  22856برلم  21191411، لٌد فى  511110111امٌره عبدالحكٌم سلٌمان عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 مواشى حالبه ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عربى على محمود

عن بٌع  22816برلم  21191413، لٌد فى  111110111احسان عبدالحمٌد على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 مفروشات وسجاد ، بجهة : هٌت مركز منوف بملن وفاء عبدالحمٌد على

عن خضار  22855برلم  21191411، لٌد فى  511110111لؤى عبد الحمٌد السٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بملن / هادى زكى زاهر زٌن وشركاه -السكنٌه االولى  بالمنطمه -بالسوق التجارى  -وفاكهه ، بجهة : السادات 

عن صالون  22817برلم  21191411، لٌد فى  811110111محمود عبد هللا محمود الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بملن / دمحم رمضان عبد العزٌز -م . منوف  -حالله رجالى ، بجهة : شبرا بلوله 

عن تجارة  22811برلم  21191414، لٌد فى  2111110111د المتب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد احمد دمحم احم -  72

 بملن / ثناء عبد الحارث فهٌم -م .السادات  -مراكب صٌد ، بجهة : الخطاطبة 

واعالف عن ٌماله  22894برلم  21191416، لٌد فى  1111110111احمد على ٌالوت بداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 بملن / على ٌالوت بداوى -م . منوف  -، بجهة : دبركى 

عن  22972برلم  21191428، لٌد فى  451110111احمد دمحم سلٌمان على ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

م .  -( ، بجهة : كفرداود تورٌدات وتركٌب انظمة الطاله الشمسٌه ) فٌما عدا االنترنت اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

 بملن / اٌمان حسن محمود -السادات 

 

عن  22876برلم  21191414، لٌد فى  511110111مؤمن عاطف عبد النبى البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 بملن / ٌوسف عاطف عبد النبى البسطوٌسى -م . السادات  -خدمات محمول ، بجهة : كفر داود 

عن حظٌره  22891برلم  21191416، لٌد فى  511110111جى على شوربجى العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شورب -  76

 مواشى ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن على شوربجى على العربى

ه عن حظٌر 22891برلم  21191416، لٌد فى  511110111شوربجى على شوربجى العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

/ 4/ 28مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كمشوش مركز منوف بملن على شوربجى العربى بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

 وهذا للعلم. 2116/ 2/ 23وتم شطبه بتارٌخ  15719ولٌد برلم  2115



 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  22842برلم  21191418، لٌد فى  1511110111عبد الحمٌد سعٌد بدوى ابو سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 بملن / بدوى مبرون محمود لشطه -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : برهٌم 

عن تعبئة  22937برلم  21191422، لٌد فى  111110111دمحم احمد عبد العزٌز عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ى احمد عبد العزٌز عامربملن / ٌحٌ -م . السادات  -وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : الخطاطبة 

عن  22916برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم عبد المنعم عبد الباسط عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

بملن  -المنطمه الصناعٌة الرابعه  -مجمع الصناعات االصغٌرة  - 231وحده رلم  -تصنٌع خرطوم رى بالستٌن ، بجهة : السادات 

 لرحمن عطٌه ابراهٌم/ عبد ا

عن ورشة  22868برلم  21191411، لٌد فى  111110111رمضان السٌد راغب الهمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بملن / حسن لطفى حسن -م . منوف -الومٌتال ، بجهة : فشا الكبرى 

عن  22869برلم  21191411، لٌد فى  21111.111حسام ابراهٌم عبد الحمٌد على غربٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 بملن / ابراهٌم عبد الحمٌد على غرٌب -امام مصنع زجاج حمزة  -غسٌل وتشحٌم سٌارات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مصنع  22921برلم  21191418، لٌد فى  511110111مصطفً ابراهٌم العفٌفً الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 بملن / هانى حسن دمحم مرعى -الطرٌك االللٌمى ورش الصناعٌه الخامسه  - 131لطعه رلم  -هة : السادات البالستٌن ، بج

عن سوبر ماركت  22843برلم  21191418، لٌد فى  551110111وائل صبحى على لبٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 بملن / جبر دمحم شرف الدٌن -ش الجٌش  -، بجهة : منوف 

عن مصنع  22921برلم  21191418، لٌد فى  511110111مصطفً ابراهٌم العفٌفً الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

بغرض بٌع وشراء خامات  -بملن / العفٌفى ابراهٌم العفٌفى  -ش الشٌخ فؤاد  -البالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة تال 

 8933برلم  وممٌد  2118/  7/  3افتتح فى  -بالستٌن 

عن  22946برلم  21191423، لٌد فى  111110111مصطفى رجب عبدربه شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 حظٌره مواشى ، بجهة : منشأه غمرٌن مركز منوف بملن عبدالرحمن ابراهٌم محمود سالم

عن بٌع عباٌات حرٌمى  22964برلم  21191428لٌد فى ،  51110111فهٌمه بدر دمحم الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بملن / صالح طنطاوى عامر -شارع مصطفى كامل  -وتحاجٌب ، بجهة : سرس اللٌان 

عن  22819برلم  21191414، لٌد فى  5111110111حسام عبد الرافع دمحم غباشى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19حاصالت الزراعٌة واالستٌراد ) فٌما عدا المجموعه تجارة وتوزٌع وتورٌد وتصدٌر ال

 بملن / امام خضرجى عبد المنعم -شارع الروضه  -منوف 

عن مطعم فول  22882برلم  21191415، لٌد فى  121110111دمحم شولى حسن الحشاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 سرس اللٌان شارع الجمهورٌه بملن صابر امام عٌسىوطعمٌه ، بجهة : 

عن عدد وادوات  22886برلم  21191415، لٌد فى  11110111عبدالرحمن دمحم ابوالفتوح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

  ابوالفتوح دمحمبالسوق المنطمه السكنٌه الثانٌه مول ابنى بٌتن بملن عبدالرحمن دمحم 14مصانع ، بجهة : السادات محل رلم 

عن مكتب  22915برلم  21191417، لٌد فى  111110111ماجد شحات عبد المادر السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بملن / فوزٌه زكى على -بجوار المرور  -تورٌد وتشغٌل عمال ، بجهة : منوف 

عن حظٌرة  22933برلم  21191421، لٌد فى  1111110111حسنى دمحم عبد المجٌد حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بملن / عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد حشاد -م . منوف  -مواشى ، بجهة : غمرٌن 

عن  22928برلم  21191418، لٌد فى  251110111رضا عوض دمحم عوض الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

وحدة  -تعبئة وتغلٌف وتجاره وتورٌد مستلزمات ورش ومصانع ، بجهة : السادات  مكتب تجارة وتورٌد ورق كرتون ودشت ومواد

 بملن / جمال ابراهٌم عطاهللا -اعلى محالت سوق المنطمة السكنٌة الثانٌة  - 14مهنٌة رلم 



 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

وتعبئة عن خلط  22871برلم  21191411، لٌد فى  411110111احمد مشحوت دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 بملن / دمحم فوزى دمحم حسب هللا - 7محور ص  -123لطعه رلم  -وبودر ، بجهة : السادات  NPKاسمده ومخصبات 

عن تجاره ادوات  22862برلم  21191411، لٌد فى  111110111منى عادل جوده عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 المنطمه السكنٌه الثانٌه ابنى بٌتن بملن بشرى عبدالمسٌح بسطا 12منزلٌه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : السادات محل 

عن بمالة تمونٌة ، بجهة :  22859برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 بملن / احمد دمحم احمد الشٌمى -م . منوف  -شبرا بلولة 

عن الامة  22782برلم  21191411، لٌد فى  1111110111ادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم ٌس عبد اله -  97

المنطمه الصناعٌة  -مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه  168وتشغٌل مصنع لتصنٌع بطاطس نصف مملٌه ، بجهة : وحده رلم 

 بملن / ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى -السادات  -المطورٌن 

عن الامة  22782برلم  21191411، لٌد فى  1111110111س عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم ٌ -  98

 -اخر فٌصل  -مصرف اللبٌنى  -ش احمد نجٌب  3وتشغٌل مصنع لتصنٌع بطاطس نصف مملٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة 

 2119/  6/  18بتارٌخ  194149بغرض استٌراد وتصدٌر  وممٌد برلم 

عن ممهى ، بجهة :  22812برلم  21191413، لٌد فى  111110111صبرى جابر دمحم نباٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 بملن / اشرف ابراهٌم غنٌم -ش ابو خرٌزه  -منوف 

ره عن حظٌ 22931برلم  21191421، لٌد فى  511110111ابوطالب احمد ابوطالب عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مواشى ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عنتر حافظ امام الباسوسى

عن  22819برلم  21191414، لٌد فى  511110111محمود عبد الموى عبد النبى شٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ملن / عبد الموى عبد النبى عبد ب -م . منوف  -تورٌد وتركٌب الواح جبس بورد ودٌكورات ستائر واسمف معلمه ، بجهة : جزى 

 الموى شٌحه

عن تورٌدات )  22815برلم  21191414، لٌد فى  1111110111احمد ٌسن سلٌمان هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 -منطمه الثالثه ال -ب  212لطعه  -فٌما ٌخص التركٌبات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌه ( وتركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه ، بجهة : السادات 

 بملن / ٌسن سلٌمان هاشم

عن تجارة  22874برلم  21191414، لٌد فى  51110111عادل زكى عبد الحمٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بملن / عادل زكى عبد الحمٌد شلبى -بمنطمه محرت الصناعٌه السادسه  7/  6144لطعه  -مستلزمات زراعٌه ، بجهة : السادات 

عن ورشه حداده ،  22885برلم  21191415، لٌد فى  211110111دمحم على دمحم عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : منوف شارع ابوزٌد كم شارع السماٌه بملن امال خلٌل محمود

عن بماله ، بجهة :  22911 برلم 21191416، لٌد فى  91110111دمحم ابراهٌم شولى تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن / سعٌد دمحم عبد الرؤف جاد -م . منوف  -زاوٌة رازٌن 

عن  22918برلم  21191417، لٌد فى  11111110111سعد هللا مرزوق كرٌم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

اعمال الصرف الصحى ، بجهة : السادات  -رصف وصٌانه الطرق   -معدات الحفر -مماوالت وتورٌدات عمومٌه فى مواد البناء 

 شارع عمرو بن العاص بملن دمحم صالح جاب هللا 16عماره  6شمه رلم 

عن  22971برلم  21191428، لٌد فى  5111110111الصافى ٌسرى هاشم الهاشمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

شمه رلم )  -والمبٌدات فى حدود ما تمره التعلٌمات ، بجهة : السادات  االستثمار واالستٌراد والتصدٌر للخضروات والفواكه واالسمده

 بملن / وردة دمحم سعد المغربى -المنطمه التاسعه  - 223( النصف الخلفى لمطعه 1

عن مركز  22863برلم  21191411، لٌد فى  511110111سامى محمود عبد الفتاح حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 بملن / اسامة جابر فتح هللا -م . منوف  -اول ادوٌة بٌطرٌة ، بجهة : زاوٌة رازٌن بٌع وتد



 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  22784برلم  21191411، لٌد فى  111110111مصطفى كرٌم احمد على حسن الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بملن / كرٌم احمد على -المنطمه الرابعه  -السوق التجارى  - 46محل  -مملة وتسالى ، بجهة : السادات 

عن ورشه حداده ،  22849برلم  21191419، لٌد فى  251110111دمحم دمحم عبدالمجٌد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : برهٌم مركز منوف بملن عمران دمحم سٌد احمد عبٌد

عن بٌع  22797برلم  21191413، لٌد فى  551110111منى مجدى دمحم العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / حسن مجدى دمحم -شارع االنجبى  -مفروشات ، بجهة : منوف 

عن مشغل  22811برلم  21191413، لٌد فى  211110111مٌخائٌل عرٌان جرجس عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 المنطمه التاسعه 337، بجهة : السادات المطعه 

عن مشغل  22811برلم  21191413، لٌد فى  211110111ل عرٌان جرجس عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌخائٌ -  113

شارع بن الكورانى روض الفرج بغرض توزٌع مستحضرات تجمٌل ولوزم الصٌدلٌات  43، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الماهره 

 سجل شمال الماهره 18167ولٌد برلم سجل  2111/ 12/ 1فٌما عدا االدوٌه افتتح فى 

عن  22935برلم  21191421، لٌد فى  251110111على مصطفى على عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بملن / صبحى دمحم شاهٌن -ش داٌر الناحٌه البحرى  68 -تسوٌك عمارى ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  16638برلم  21191417، لٌد فى  511111.000اشرف بدر نصر البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

بمجمع الصناعات  48وحده رلم  -كراس وكشكول وتصنٌع ظرف ولص وتجهٌز ورق تصنٌع سجالت ودفاتر ، بجهة : السادات 

 بملن / اشرف بدر نصر البربرى -الصغٌرة والمتوسطة منطمة الصناعٌة المطورٌن 

عن تصنٌع  16638برلم  21191417، لٌد فى  5111110111د ، رأس ماله ،  اشرف بدر نصر البربرى  ، تاجر فر -  116

وحده مهنٌة  -كراس وكشكول وتصنٌع ظرف ولص وتجهٌز ورق تصنٌع سجالت ودفاتر ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

وازم ورش مصانع والبالستٌن بملن / فدوى دمحم بغرض مكتب تورٌدات عمومٌة فى مجال ادوات مكتبٌه ول - 11سوق المنطمه  8

 16638والكارتون والمنسوجات والغزل والنسٌج ولٌد 

عن  22829برلم  21191417، لٌد فى  311110111مصطفى عبد الحكٌم مصطفى اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بملن / عبد الحكٌم مصطفى اٌوب -م . منوف  -ورشة نجارة ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن مماالوالت عزل  22875برلم  21191414، لٌد فى  511110111سند مختار دمحم  خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ملن / اسماء دمحم ٌوسف الشناوى -السادات  -طه سوٌلم  -اساسات ، بجهة : كفر داود 

عن حظٌرة  22841برلم  21191418فى  ، لٌد 551110111نوح معوض خلف هللا البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 بملن / ٌحٌى صبحى دمحم درغام -م . منوف  -مواشى ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن مكتب  22922برلم  21191418، لٌد فى  111110111محمود عادل شفٌك لشموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

بملن / عادل  -ش المعداوى  -طرٌك برهٌم  -داخل ، بجهة : منوف تورٌدات فى مجال ) مستلزمات المصانع ( وتورٌد عماله بال

 شفٌك محمود

عن كافٌترٌا ، بجهة  22951برلم  21191423، لٌد فى  211110111سعٌد شولى دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 : مٌت ربٌعه مركز منوف بملن دمحم شولى دمحم شحاته

عن بٌع  22959برلم  21191424، لٌد فى  2511110111الهنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خمٌس دمحم عمر احمد  -  122

 المنطمه الثالثه بملن مصطفى اسماعٌل السٌد موسى 53لطعه  11وتجاره وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : السادات محل 

عن مماوالت  22788برلم  21191412د فى ، لٌ 251110111احمد صالح حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 الدور الثالث المنطمه السكنٌه الثانى عشر بملن سلوى جمال الدٌن عبدالحمٌد 9لطعه  6عامه ، بجهة : السادات وحده 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 تجاره اطارات  22792برلم  21191412، لٌد فى  511110111دمحم احمد صوفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

وما علٌها من مبانى ومنشأت بأرض محالت المنطمه  615/  6144ٌوت وبطارٌات ، بجهة : السادات لطع االرض الصناعٌه وز

 الصناعٌه السادسه بملن احمد ابوالخٌر معوض / محمود ابوالخٌر معوض

عن بٌع عدد  22814برلم  21191414، لٌد فى  111110111احمد عبدالمتعال احمد الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 خدمات الحى الثانى بملن عادل عبدالفتاح دمحم سٌد 46لطعه  3وادوات ومستلزمات مصانع ، بجهة : السادات محل رلم 

عن تجاره اسمده  22816برلم  21191414، لٌد فى  511110111كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

الحى السادس بملن اٌمان مصطفى  1أ شمه  9ومنزلٌه واداره المشروعات الزراعٌه ، بجهة : السادات عماره رلم ومبٌدات زراعٌه 

 ابراهٌم وسعد ناجى سعد

عن تصنٌع  22846برلم  21191418، لٌد فى  111110111محمود محمود عطٌه عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

ورش الصناعٌه السادسه بملن محمود محمود عطٌه عبدالعال وبصفته  6153: السادات لطعه بسكوٌت جو فرٌت وٌفر ، بجهة 

 وكٌال عت ماهر على عزو ووفاء فرج عبدالمجٌد شاهٌن ودمحم حسن عبدالرؤف مشعل

رة عن حظٌ 22896برلم  21191416، لٌد فى  511110111عبد العزٌز دمحم عوٌضه عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ملن / سعدٌه مبارن السنوسى -عزبة الشمنمٌرى  -مواشى ، بجهة : منوف 

عن  22975برلم  21191431، لٌد فى  1111110111حماده جالل عبدالمجٌد الشٌخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 حظٌره مواشى ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن اٌمن عادل عبدالمجٌد الشٌخه

عن لحام كاوتش ،  22833برلم  21191417، لٌد فى  511110111د دمحم شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سعٌ -  131

 بملن / دمحم سعٌد دمحم حسن -م . منوف  -بجهة : سدود 

عن  22917برلم  21191417، لٌد فى  1511110111دمحم عبد المرضى عبد الفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بملن/ فرج غرٌب معوض نصر -م . منوف  -رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر السنابسة  مكتب

عن  22942برلم  21191422، لٌد فى  511110111هدى عبد العزٌز عبد الحمٌد شرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 توفٌك عبد الممصود بملن / على -م . السادات  -مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : كفر داود 

عن فرز وتجهٌز  22956برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

وتعبئه وحفظ الخضروات والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌد ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه دروه مركز اشمون بملن دمحم على محمود على 

 اشمون 11117ولٌد برلم  2115/ 1/ 27تتح فى بغرض موبٌالت اف

عن فرز وتجهٌز  22956برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

ن وتعبئه وحفظ الخضروات والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌد ، بجهة : السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌ

 بملن دمحم على محمود على 181وحده رلم 

عن فرز وتجهٌز  22956برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

بٌع وتعبئه وحفظ الخضروات والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌد ، بجهة : له فرع بناحٌه دروه مركز اشمون بملن جاد دمحم جاد ونشاطه 

 اشمون 11117موبٌالت اجهزه محمول لٌد برلم تابع 

عن فرز وتجهٌز  22956برلم  21191424، لٌد فى  511110111دمحم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

احمد على وتعبئه وحفظ الخضروات والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌد ، بجهة : له محل رئسى اخر بناحٌه دروه مركز اشمون بملن 

 11117ولٌد برلم تابع  2118/ 11/ 8محمود ونشاطه فرز وتجهٌز وتعبئه وحفظ الخضروات والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌد افتتح فى 

 اشمون

عن حضانه ، بجهة  22865برلم  21191411، لٌد فى  511110111فاطمه فؤاد دمحم زعزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 منوف بملن حسن شبل ناجى : فٌشا الكبرى مركز



 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 ورشة نشارة  22852برلم  21191411، لٌد فى  451110111احمد السٌد عالم رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 بملن / كمال خالد كمال شرف -السادات كفر داود  -منطمة الجزار الطرٌك االللٌمى  -خشب ، بجهة : السادات 

عن  22848برلم  21191419، لٌد فى  1511110111فى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم رضا مصط -  139

 عطاره ، بجهة : سدود مركز منوف بملن رجب محمود الغمراوى

عن  22781برلم  21191411، لٌد فى  111110111احمد عبدالممصود كمال ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لٌان طرٌك سروهٌت بملن عفاف السٌد عوٌضهحالق ، بجهة : سرس ال

، لٌد فى  511110111عبدالفتاح رضا عبدالفتاح البٌومى )البٌومى لتجاره المواد الغذائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

الول بملن محور خدمات الحى ا 11بالعمار رلم  2عن تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : السادات محل رلم  22815برلم  21191413

 محمود دمحم دمحم الفمى

عن  22912برلم  21191416، لٌد فى  311110111دمحم احمد عبدالخالك احمد عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ب مول دار مصر المنطمه السابعه عشر بملن ابوزٌد دمحم دٌاب 17ب /  16مطعم ، بجهة : السادات محل 

عن  22981برلم  21191431، لٌد فى  11110111صطفى عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء عبدالراضى م -  143

 المنطمه السادسه بملن اشرف دمحم على احمد 181اعداد وتجهٌز وجبات ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن مالبس جاهزة  22821 برلم 21191414، لٌد فى  111110111حنان عبده محمود عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بملن / طارق ٌحٌى دمحم العلوى -برج الدون تاون  -ش الجندى -) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منوف 

عن تجاره حبوب ،  22821برلم  21191417، لٌد فى  1111110111طه عمر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ت بملن ربٌع عمر احمد دمحمبجهة : االخماس مركز السادا

عن  22835برلم  21191417، لٌد فى  511110111احمد عبد الحمٌد احمد ابو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 بملن / فوزٌه نصر دمحم سالم -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : سروهٌت 

عن ورشه  22895برلم  21191416، لٌد فى  511110111اٌهاب صبرى نجٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مٌنا صبرى نجٌب سلٌمان

عن تخرٌز  22914برلم  21191417، لٌد فى  511110111حازم مصطفى دمحم حربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

بملن / عبد الرحمن  -السادات  -مجمع  الصناعات الصغٌرة الصناعٌة الرابعه  - 238وحدة  -هوالن للبالستٌن ، بجهة : السادات 

 عٌد ابراهٌم

عن  22963برلم  21191428، لٌد فى  511110111احمد عبد الرحمن انور حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 بملن / مدحت على محمود مشمة -ش الجندى  -صٌدلٌة ، بجهة : منوف 

عن تربٌه  22976برلم  21191431، لٌد فى  511110111احمد ابراهٌم عبدالحكٌم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مواشى ، بجهة : جزى مركز منوف بملن ابراهٌم عبدالحكٌم دمحم البربرى

عن حظٌره  22864برلم  21191411، لٌد فى  211110111صفاء دمحم عبدالمجٌد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مواشى ، بجهة : سرس اللٌان شارع مصطفى كامل بملن مصطفى عبدالرشٌد الجزار

عن مزرعة  22871برلم  21191411، لٌد فى  111110111دمحم عبد العزٌز على حالوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 سلٌمان وتامر عبد العزٌز علىبملن / سامى و -م . السادات -دواجن ، بجهة : الخطاطبه 

عن ورشه  22853برلم  21191411، لٌد فى  451110111خالد سعد عبدالهادى مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 سمكره سٌارات ودوكو سٌارات ، بجهة : كفر داود بجوار كمٌن العجٌزى الطرٌك االللٌمى مركز السادات بملن جمال دمحم عبدالنبى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كافتٌرٌا  22858برلم  21191411، لٌد فى  2111110111دمحم رضا بغدادى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 بملن / حسن عبد السالم عبد الرحمن - 11المنطمه  -ب  62محل رلم  -للمشروبات والمأكوالت ، بجهة : السادات 

عن بماله ،  22917برلم  21191417، لٌد فى  111110111له ،  نسمه جابر دمحم السٌد ابوموسى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  155

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عاطف الصاوى فضالى

عن  22977برلم  21191431، لٌد فى  131110111عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بملن حسن معوض حسن لندٌل حداٌد وبوٌات ، بجهة : منوف عزبه برٌن صنصفط

عن اعالف  22981برلم  21191431، لٌد فى  1111110111شرٌف عامر شعبان السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن رمضان مبرون احمد

عن كهربائى  22823برلم  21191417، لٌد فى  111110111دمحم ابوبكر دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 سٌارات ، بجهة : منوف خلف مجلس المدٌنه بملن ابراهٌم دسولى الصعٌدى

عن خدمة  22825برلم  21191417، لٌد فى  211110111احمد صالح حامد دمحم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

بملن /  -( المنطمه الصناعٌه السادسه  6252المطعه رلم )  -دات دوكو ( ، بجهة : السا -كهرباء  -سمكرة  -سٌراتن ) مٌكانٌكا 

 حسٌن دمحم عبد المنعم الدٌب

عن بٌع  22845برلم  21191418، لٌد فى  511110111احمد حمزه عبدالفتاح ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

التورٌدات العمومٌه فٌما عدا خدمات الطباعه واالنترنت وتورٌد المستلزمات الزراعٌه وتورٌد انظمه الحماٌه االمان والتكٌٌف و

محور خدمات الحى االول الدور الثانى بملن  3واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : السادات المطعه 

 ابراهٌم شبل دمحم

عن مصنع  22872برلم  21191411فى  ، لٌد 1111110111محمود صابر دمحم الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

بملن /   -بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  116الوحده رلم  -العمال االلومٌتال باب وشبان وواجهات ومطابخ ، بجهة : السادات 

 محمود صابر دمحم الروبى

عن مصنع  22872لم بر 21191411، لٌد فى  1111110111محمود صابر دمحم الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

العمال االلومٌتال باب وشبان وواجهات ومطابخ ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كفر المصلحه شبٌن الكوم بملن / دمحم مصطفى دمحم 

 2118/  4/  22بتارٌخ  88834الروبى بغرض ورشة الومٌتال وممٌد برلم 

عن نفخ ولحام  22878برلم  21191414، لٌد فى  61110111كرٌم شحاته عطٌه عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 بملن / هناوة عفٌفى عبد العزٌز مجاهد -شارع بور سعٌد  -كاوتش ، بجهة : سرس اللٌان 

عن تصنٌع  22889برلم  21191415، لٌد فى  111110111دمحم كامل مصطفى تمراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

بملن / دمحم  -محور المنطمه الصناعٌه السابعه  - 176المطعه  -( شنط غٌر مطبوعه ، بجهة : السادات  منتجات بالستٌكٌه ) اكٌاس

 رشاد عبد الشافى خلف

عن مستلزمات طبٌه  22952برلم  21191423، لٌد فى  511110111هبه فتحى رشاد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 هانى فتحى على دٌابشارع البستان بملن  6، بجهة : منوف 

عن كشن لبٌع  22866برلم  21191411، لٌد فى  251110111ازهار شعبان عٌسى النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 السجائر والحلوى ، بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن الحده المحلٌه لمدٌنه سرس اللٌان

عن  22869برلم  21191411، لٌد فى  211110111اجر فرد ، رأس ماله ،  حسام ابراهٌم عبدالحمٌد على غربٌه  ، ت -  167

 غسٌل وتشحٌم سٌارات ، بجهة : سرس اللٌان امام مصنع زجاج حمزه بملن ابراهٌم عبدالحمٌد على غرٌب

عن بٌع  22857برلم  21191411، لٌد فى  511110111شٌماء عبد هللا عبد العظٌم غزٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 بملن / عاٌده زكى اندراوس -ش عٌسى هاشم طرٌك برهٌم  -زجاج ، بجهة : منوف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل  22777برلم  21191411، لٌد فى  211110111صالح محمود حسن الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 حسنبملن / احمد صالح محمود  -ش اربعٌن  -جزارة جملة ولطاعى ، بجهة : سرس اللٌان 

عن لماله ، بجهة :  22779برلم  21191411، لٌد فى  551110111هبه احمد ٌوسف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 سروهٌت مركز منوف بملن حنان السٌد متولى

ٌا عن هد 22936برلم  21191421، لٌد فى  251110111هاجر مجاهد عبد السالم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

بالمحور  -بالدور االرضى داخلى  بمول الزهور  - 26محل رلم  -واكسسورات وخردوات ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : السادات 

 بملن / احمد ابراهٌم زكى ابراهٌم -المركزى 

ٌرة عن حظ 22949برلم  21191423، لٌد فى  511110111ساره عبدالحمٌد جاد العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 منوف بملن / رمضان صدٌك على الحصرى -مواشى ، بجهة : منشاة سلطان مركز 

عن انتاج سلم منزلى  22822برلم  21191417، لٌد فى  511110111جمال ٌحٌى دمحم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

بملن /  -المطورٌن   38الوحدة رلم  -دات وكرسى ومناشٌر غسٌل ومطبمٌه استنلس استٌل وتربٌزة مكوه معدنٌه ، بجهة : السا

 جمال ٌحٌى دمحم هالل

عن انتاج سلم منزلى  22822برلم  21191417، لٌد فى  511110111جمال ٌحٌى دمحم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 -م. الشهداء  -ٌة كفر السوالمٌة وكرسى ومناشٌر غسٌل ومطبمٌه استنلس استٌل وتربٌزة مكوه معدنٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناح

 2118/  8/  3بتارٌخ  651321ولٌد رلم  -بغرض تجارة اجهزة كهربائٌة واستٌراد وتصدٌر -بملن / ٌحٌى دمحم دمحم هالل 

عن ترزى ،  22837برلم  21191418، لٌد فى  111110111جالل خلٌفه حسن الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ٌه رزٌن مركز منوف بملن سناء عبدالرؤف عبدالمنطلببجهة : زاو

عن تصنٌع  22915برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم مسعد ابراهٌم الشٌشٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 -اعٌة الخامسه مرحله اولى ورش مشروعات الشباب امتداد الصن  - 92لطعه رلم  -خراطٌم الرى من البالستٌن ، بجهة : السادات 

 بملن / خالد محمود سامى عبد العزٌز - -السادات 

عن تجارة موبٌلٌا  21116برلم  21191418، لٌد فى  211110111مجدى حنفً دمحم الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 بملن / ستوته فهمى عبده -م . منوف  -، بجهة : سروهٌت 

عن ماكٌنة طحٌن  22939برلم  21191422، لٌد فى  51110111اجر فرد ، رأس ماله ،  نعمه سعٌد مصطفى عطاٌا  ، ت -  178

 بملن / السٌد محمود على سلٌمان -م . منوف  -، بجهة : طمالى 

عن بمالة ،  22968برلم  21191428، لٌد فى  121110111احمد زكى عبد الحمٌد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 بملن / عالء رضا دمحم المصرى -م . منوف  -ازٌن بجهة : زاوٌة ر

عن حظٌره  22982برلم  21191431، لٌد فى  211110111سهٌر عبد الفتاح حافظ جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مواشى ، بجهة : سدود مركز منوف بملن دمحم عبد الفتاح حافظ

عن محل  22891برلم  21191415، لٌد فى  411110111، رأس ماله ،  دمحم عبدالحمٌد مبرون المدٌم  ، تاجر فرد  -  181

 زجاج ، بجهة : كفر السنابسه مركز منوف بملن سعد عبدالعظٌم نصر

عن تجارة موبٌلٌا  21116برلم  21191418، لٌد فى  211110111مجدى حنفً دمحم الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

وممٌد برلم  -بغرض ورشة نجاره ٌدوٌه   -بملن / لمر السٌد معارن  -م . منوف  -ٌة سروهٌت ، بجهة : له محل رئٌسى بناح

 2118/  1/  29بتارٌخ  21116

عن مفروشات  22927برلم  21191418، لٌد فى  51110111سامٌه دمحم دمحم ابراهٌم مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 م بملن عماد سعد غطاس، بجهة : منوف حاره اٌوب مولف برهٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  22861برلم  21191411، لٌد فى  11111110111سلٌمان صالح سلٌمان العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

المنطمه  - 7مكتب رلم  -تورٌدات مستلزمات مصانع والملح الصناعى للمواد الغذائٌه واستغالل واستخرج الملح ، بجهة : السادات 

 بملن / عبد االحد شولى عبد الحلٌم عبد المغٌث -المجاورة االولى  -ق التجارى بالسو -الثانٌه 

عن تجارة  22775برلم  21191411، لٌد فى  51110111اسراء اشرف الصٌاد الزلٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

بملن / اشرف الصٌاد مهدى  -ٌة االولى بالسوق التجارى المنطمة السكن -1112محل رلم  -اجهزة كهربائٌة ، بجهة : السادات 

 الزلٌطى

برلم  21191412، لٌد فى  1111110111رضا مصطفى احمد البنا ) مكتب البنا للمماوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

بالسوق  -ة االولى  بالمجاور - 7مكتب رلم  -عن مماوالت وتورٌدات ) فى مجال مواد البناء والمعمار ( ، بجهة : السادات  22787

 بملن / عبد االحد شولى عبد الحلٌم -التجارى بالمنطمه الثامنه 

عن كاوتش ، بجهة :  22793برلم  21191413، لٌد فى  511110111دمحم حسن دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 بملن / صالح عبد الحمٌد عبد المجٌد -م . منوف  -زاوٌة رازٌن 

عن بٌع منظفات  22817برلم  21191414، لٌد فى  1111110111 فتحى كامل رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  188

 بملن / فتحى كامل رزق -شارع الصعٌدى طرٌك برهٌم  -صناعٌه ، بجهة : منوف 

عن  22932برلم  21191421، لٌد فى  511110111عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 حظٌره مواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن جمال عبدالعزٌز ابراهٌم

عن مصنع  22943برلم  21191422، لٌد فى  111110111نصر برسوم سلٌمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

بملن  -المنطمه الصناعٌه الخامسة  -المجموعه ط  - 61 و 79لطعه  -تشكٌل وتشغٌل معادن وجمالون معدنى ، بجهة : السادات 

 شركه دمحم حامد دمحم عثمان وشرٌكه

عن  22831برلم  21191417، لٌد فى  511110111دمحم عبد هللا الشرٌف ) الشرٌف فاٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، مكتب تورٌدات عمومٌة واعمال الدفاع المدنى والتكٌٌف المركزى ) 

 بملن / دمحم نبهان دمحم  -م . السدات  -بجهة : الخطاطبه 

عن تجارة  22899برلم  21191416، لٌد فى  211110111اسامه على مصطفى ابو المجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بملن / احمد صدٌك كاشف -نهدٌن شارع بٌن ال -وتوزٌع هدٌا ، بجهة : منوف 

عن بٌع مالبس  22951برلم  21191423، لٌد فى  151110111احمد جابر احمد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى محمود شعبان

عن تجارة  22953برلم  21191423، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  على عبدالفتاح محمود ناجى  ، ت -  194

 اعلى محالت المنطمة الثامنه بملن / عوض ضٌف هللا عوض 24اسمدة زراعٌة ، بجهة : السادات وحدة رلم 

عن  16241رلم ب 21191424، لٌد فى  111110111ابراهٌم بكرى عبدالعاطى ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

محور المنطمه  98تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزماتها ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه 

 16241الصناعٌه السابعه بملن / الشركة العربٌه للتحدٌث وتنمٌه ادارة المشروعات بنشاط تصنٌع لوحات معدنٌه وممٌد برلم تابع 

 2119/  2 / 6منوف بتارٌخ 

عن  16241برلم  21191424، لٌد فى  111110111ابراهٌم بكرى عبدالعاطى ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /  134تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزماتها ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 ابراهٌم بكرى عبدالعاطى

عن  16241برلم  21191424، لٌد فى  111110111ابراهٌم بكرى عبدالعاطى ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

محور المنطمه  217تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزماتها ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى السادات لطعه رلم 



 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

 -كركدٌه -دالعاطى ابوعمر بنشاط عصائر وفاكهة طبٌعٌه ومشروبات محلٌه تمر هندى الصناعٌه السابعه بملن / ابراهٌم بكرى عب

 2115/  11/  4منوف  16241مشروبات مختلفه وممٌد برلم 

عن تصنٌع بالتات  22967برلم  21191428، لٌد فى  511110111خالد دمحم دمحم الجٌزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 بملن / هانى دمحم دمحم الجٌزاوى -المنطمه الصناعٌة الرابعة  - 11لطعه رلم  -ادات خشبٌة ، بجهة : الس

عن مكتب تورٌد  22879برلم  21191415، لٌد فى  351110111احمد السٌد مسعد دٌبون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

بملن / السٌد جابر  -منطمه اولى  -بن ابى طالب  شارع على - 24الدور الثانى عمارة  - 4وحدة رلم  -عمال ، بجهة : السادات 

 حامد دمحم

عن بٌع  22847برلم  21191419، لٌد فى  51110111هند الشحات اسماعٌل بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن  / اٌمن كمال احمد خضر -مركز السادات   -منظفات ، بجهة : كفر داود  

عن بتزا  17377برلم  21191417، لٌد فى  311110111م البهنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌحًٌ عبدالوهاب سال -  211

 بملن / فٌصل عبد الحلٌم عبد الحى الفمى -محور الصناعٌة السابعه  214 -لطعة االرض الصناعٌة  -ومخبوزات ، بجهة : السادات 

عن بتزا  17377برلم  21191417، لٌد فى  311110111،   ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  212

بغرض  -بملن / ٌحى عبد الوهاب سالم البهنسى  -م. شبٌن الكوم  -ومخبوزات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شبرا باص 

 2116/  1/  21بتارٌخ   81661وممٌد برلم  -مخبزبلدى نصف آلى ملدن 

عن صناعات  22814برلم  21191413، لٌد فى  5111110111فرد ، رأس ماله ،   رمضان احمد رمضان عٌد  ، تاجر -  213

 بملن / ممدوح جمال خاطر -مجمع الصناعات الثالثه  - 1عمار  -بالستٌكٌه ، بجهة : السادات 

بتزا  عن 17377برلم  21191417، لٌد فى  311110111ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

بغرض خدمات محمول )  -السوق التجارى المنطمه السكنٌه  4محل رلم  -ومخبوزات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

 2116/  5/  22بتارٌخ  17377ماعدا خدمات االنترنت ( وممٌد برلم 

عن بتزا  17377برلم  21191417فى  ، لٌد 311110111ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

بورش مشروعات الشباب بالمنطمه الصناعٌة الخامسه  74المنطمه رلم  -ومخبوزات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

 2117/  8/  23بتارٌخ  17377وممٌد برلم  -بغرض انتاج فرم جبس باشكال مختلفة  -

عن  22947برلم  21191423، لٌد فى  1111110111نبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم سراج الدٌن على على عبدال -  216

تورٌدات مكتبٌه وغذائٌه وفندلٌه وكهربائٌه وادوات صحٌه ، بجهة : السادات مول الزهور المنطمه الخامسه بملن عبدهللا السٌد 

 ٌوسف

عن بٌع  22826برلم  21191417، لٌد فى  251110111ٌسرى عبدالرحمن عبدالعزٌز حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 مالبس جاهزه واحذٌه ، بجهة : منوف شارع الحصوه بملن مصطفى عبدالمنعم الجعار

عن ورشه  22827برلم  21191417، لٌد فى  111110111سمٌره فرج عطا هللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ملن سعد عبدالمالن حلٌمنجاره ، بجهة : هٌت مركز منوف ب

عن تجارة خٌش  22873برلم  21191414، لٌد فى  511110111احمد نبٌل عبده الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بملن / محمود عبد المنعم الصباوى -ش بور سعٌد  -بالستٌن ، بجهة : سرس اللٌان 

عن جرش  7777برلم  21191415، لٌد فى  511110111له ،  فاطمه فتحى سعد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  211

 بملن / رانٌا عبد المعطى ابراهٌم الشرلاوى -م . منوف  -حبوب ، بجهة : بالمشط 

عن محل لبٌع  22898برلم  21191416، لٌد فى  111110111ابراهٌم جابر خالد ابوفرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 شارع ماكٌنه الطحٌن عزبه المغربى بملن صابر جابر خالد 17: منوف  السلع الغذائٌه ، بجهة



 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  22961برلم  21191424، لٌد فى  111110111مدحت صابر عبدالموجود الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مكتبه وادوات تجمٌل ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن الشافعى صابر الشافعى

عن  22965برلم  21191428، لٌد فى  211110111جمال الدٌن جابر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جماالت -  213

 مخبز عٌش ، بجهة : سرس اللٌان شارع سٌدى حمزه بملن احمد دمحم عبدالحمٌد البهنساوى

عن تجاره اجهزه  22979رلم ب 21191431، لٌد فى  51110111محاسن دمحم ابراهٌم زعزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 سوق المنطمه الثامنه بملن دمحم حسنى حامد ابو رحٌل 53كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : السادات محل رلم 

عن جرش  7777برلم  21191415، لٌد فى  511110111فاطمه فتحى سعد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

وممٌد برلم  -بغرض تجارة اعالف  -بملن / سعٌد دمحم عبد الحمٌد نصر  -المشط م . منوف حبوب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة ب

 2115/  4/  13بتارٌخ  7777

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نٌع لوحات تحكم كهربائٌة   ،رأس مالها   شركة دمحم نجاح الشنتناوى الرفاعى الوحش وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع بالستٌن وتص -  1

 -، عن تصنٌع بالستٌن وتصنٌع لوحات تحكم كهربائٌة ، بجهة : السادات  22918برلم  21191417،لٌدت فى  511110111

 بملن / امانى صالح عبد الفتاح -محور الصناعٌة السابعه  - 137لطعه رلم 

،  الامه وتشغٌل واداره المدارس التعلٌمٌه وتأهٌل وتدرٌب الكوادر التعلٌمٌه   شركه دالٌا حسنىسعد المارح وشركاها   شركة -  2

واالدارٌه فٌما )عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌه باعمالها او التى لد 

 ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه

،  22832برلم  21191417 ،لٌدت فى 2511110111الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لممارسه نشاطها   ،رأس مالها   

عن الامه وتشغٌل واداره المدارس التعلٌمٌه وتأهٌل وتدرٌب الكوادر التعلٌمٌه واالدارٌه فٌما )عدا االنترنت وبعد الحصول على 

التراخٌص الالزمه( وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعمال 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها  شبٌه

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لممارسه 

 شارع الحداد بملن هشام حمدى عبدالسالم جمعه 18 نشاطها ، بجهة : منوف

شركه عبدالفتاح دمحم ومجدى عبدالغنى وشرٌكهم   شركة  ،  المٌام بتصنٌع جمٌع انواع البالستٌن من خراطٌم الرى بالتنمٌط  -  3

،لٌدت فى  1111110111 ومستلزماتها والتجاره فٌها التورٌدات فى مجال الرى ومستلزماتها والمماوالت العامه  ،رأس مالها  

، عن المٌام بتصنٌع جمٌع انواع البالستٌن من خراطٌم الرى بالتنمٌط ومستلزماتها والتجاره فٌها  22929برلم  21191418

بملن على ذكى  4التورٌدات فى مجال الرى ومستلزماتها والمماوالت العامه ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه الثانٌه لطعه رلم 

 عبدهللا

شركه مراد دمحم كمال دغٌم وشرٌكه   شركة  ،   تورٌد االنظمه االمنٌه واجهزه السالمه والحماٌه المدنٌه وصٌانتها والتورٌدات  -  4

العمومٌه )فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات االسلكٌه واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(  ،رأس مالها   

، عن تورٌد االنظمه االمنٌه واجهزه السالمه والحماٌه المدنٌه وصٌانتها  22799برلم  21191413 ،لٌدت فى 1111110111

والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات االسلكٌه واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

 بملن ابوالفتوح احمد ابوالفتوح زٌدانشارع ابوبكر الصدٌك مول دار مصر   312السادات مكتب 

شركه محمود مبرون طلبه حشٌش وشرٌكه   شركة  ،  تركٌب وصٌانه وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌه والمعدات البٌه  -  5

لف ومحطات معالجه مٌاه الصرف الصحى وتورٌد وتركٌب وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات العامه و



 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

وصله( وادوات واكٌاس وشنط بالستٌن    -المحركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات الرى من البالستٌن )كوع 

، عن تركٌب وصٌانه وتشغٌل وتورٌد اللوحات الكهربائٌه  22931برلم  21191418،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

الصرف الصحى وتورٌد وتركٌب وصٌانه االعمال المٌكانٌكٌه والمماوالت العامه والتورٌدات  والمعدات البٌه ومحطات معالجه مٌاه

وصله( وادوات واكٌاس  -العامه ولف المحركات الكهربائٌه وتجاره االدوات الكهربائٌه ومستلزمات الرى من البالستٌن )كوع 

ولى المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن فتوح فوزى محٌى ورش شباب المرحله اال 66وشنط بالستٌن ، بجهة : السادات ورشه رلم 

 الدٌن

شركه شعبان سامى عبدالعزٌز النجار وشرٌكه   شركة  ،  تجاره السٌارات والممطورات والمعدات  ،رأس مالها    -  6

ود لرٌه ، عن تجاره السٌارات والممطورات والمعدات ، بجهة : كفر دا 22913برلم  21191417،لٌدت فى  1111110111

 الرحمه الطرٌك االللٌمى  مركز السادات بملن خالد عبدالعزٌز ابراهٌم

شركه حسام احمد حسنٌن سالمه وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامه واالنشاءات والتسوٌك العمارى واالستثمار العمارى  -  7

،لٌدت  1111110111رٌاضٌه والصحٌه  ،رأس مالها   واداره النوادى الرٌاضٌه والصحٌه والتورٌدات فى مواد البناء واالجهزه ال

، عن المماوالت العامه واالنشاءات والتسوٌك العمارى واالستثمار العمارى واداره النوادى الرٌاضٌه  22776برلم  21191411فى 

لمنطمه الثامنه بملن حسن سوق ا 31والصحٌه والتورٌدات فى مواد البناء واالجهزه الرٌاضٌه والصحٌه ، بجهة : السادات وحده رلم 

 حامد دمحم

شركه اٌمن دمحم محفوظ ٌونس وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال المماوالت العامه وخدمات النظافه  ،رأس مالها    -  8

، عن المٌام باعمال المماوالت العامه وخدمات النظافه ، بجهة : السادات  22851برلم  21191411،لٌدت فى  1111110111

 ورش المنطمه الصناعٌه الثانٌه بملن ابراهٌم عبدالحمٌد حسن 9رلم لطعه 

شركه احمد فوزى احمد السٌد نصار وشرٌكه )الشركه الوطنٌه للخدمات الزراعٌه والتورٌدات العمومٌه(   شركة  ،  مبٌدات  -  9

 22818برلم  21191414فى  ،لٌدت 11111110111وخدمات زراعٌه وتورٌدات مستلزمات رى حدٌث ومبٌدات  ،رأس مالها   

الدور الثانى  1، عن مبٌدات وخدمات زراعٌه وتورٌدات مستلزمات رى حدٌث ومبٌدات ، بجهة : السادات الوحده المهنٌه رلم 

 المنطمه السكنٌه الثالثه بملن احمد محمود الغباشى 72عماره 

وبٌع لطع غٌار المعدات الثملٌة والسٌارت وتجارة وبٌع شركة على عبد النور عبد النبى غنٌم وشركاه   شركة  ،  تجارة  -  11

، عن تجارة وبٌع لطع غٌار المعدات  22914برلم  21191416،لٌدت فى  5111110111الكاوتش والبطارٌات   ،رأس مالها   

 -الصناعٌة السادسة بالمنطمه  - 7/  6144المطعه رلم  -الثملٌة والسٌارت وتجارة وبٌع الكاوتش والبطارٌات ، بجهة : السادات 

 بملن / عادل زكى عبد الحمٌد شلبى

 -نماط   -شركة عصام عاطف دمحم الغلبان وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة مصنع لتصنٌع مستلزمات الرى الحدٌث ) خراطٌم  -  11

زمات الرى ، عن الامة مصنع لتصنٌع مستل 22945برلم  21191422،لٌدت فى  181110111وصلة (   ،رأس مالها    -كوع 

 -الدور االول علوى مجمع الصناعات الصغٌرة  - 42وحده رلم  -وصلة ( ، بجهة : السادات  -كوع  -نماط   -الحدٌث ) خراطٌم 

 بملن / حسام الدٌن كمال عبد الواحد -المنطمه الثالثه الصناعٌه 

مصانع تخلٌل الزٌتون والمحاصٌل الزراعٌه شركه السٌد دمحم السٌد صمٌده وشرٌكه   شركة  ،  انشاء وتشغٌل واداره  -  12

،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     6من المجموعه  36والفمره  19االخرى والتصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

د ، عن انشاء وتشغٌل واداره مصانع تخلٌل الزٌتون والمحاصٌل الزراعٌه االخرى والتصدٌر واالستٌرا 22811برلم  21191414

، بجهة : الخطاطبه بجوار شركه دلتا مصر مركز السادات بملن السٌد دمحم  6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه 

 السٌد صمٌده

شركة دالٌا رمضان ابراهٌم عبد العزٌز وشرٌكها   شركة  ،   فرز وتعبئه وحفظ وتبرٌد وتجمٌد وتصنٌع المنتجات الزراعٌه  -  13

 22941برلم  21191422،لٌدت فى  1111110111لتصدٌر ونملها وتداولها فى حدود ماتمره التعلٌمات  ،رأس مالها   والغذائٌه وا

، عن فرز وتعبئه وحفظ وتبرٌد وتجمٌد وتصنٌع المنتجات الزراعٌه والغذائٌه والتصدٌر ونملها وتداولها فى حدود ماتمره التعلٌمات ، 

 بملن / صبحى سعٌد صباح رزق -م . السادات  -بجهة : الخطاطبه 



 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

شركه مبرون حامد محمود الباجورى وشرٌكه   شركة  ،   المماوالت العامه واالستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  14

 1، عن المماوالت العامه واالستثمار العمارى ، بجهة : السادات الشمه رلم  12796برلم  21191413،لٌدت فى  1111110111

 المنطمه الثانٌه عشر بملن رزق صادق حمزه 172مامى المطعه رلم الدور االرضى ا

من المجموعه  36والفمره  19شركة احمد جالل توفٌك وشرٌكه   شركة  ،  عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  -  15

التوكٌالت التجارٌة    -ى الغٌر تجارة وتوزٌع وتورٌد اضافات االعالف ومكمالتها واستٌرادها وتصدٌرها وتصنٌعها لد -(  6

 19، عن عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه  22778برلم  21191411،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها   

 -تجارة وتوزٌع وتورٌد اضافات االعالف ومكمالتها واستٌرادها وتصدٌرها وتصنٌعها لدى الغٌر  -(  6من المجموعه  36والفمره 

محافظة المنوفٌة بملن / دالٌا  -منوف  -شارع المدارس  -كٌالت التجارٌة ، بجهة : الوحده الكائنه بالدور االرضى ببرج الفارس التو

 عبد الصمد عبد الغنى ابو الفضل

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    459سمٌر كمال دمحم حسام الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفه المٌد للوفاه

تم محو/شطب السجل     21191412وفى تارٌخ ،    11392فتحى عبٌد سعٌد جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191412، وفى تارٌخ    22279سماح امام دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191412، وفى تارٌخ    3298تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  زٌنب صالح الدٌن عبدالشافً  ،    - 4

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

   21191412، وفى تارٌخ    8121عادل حسن على خروب ) خروب للنمل و التجاره (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 فة المٌد لالستغناء عنهتم محو/شطب السجل  شطبت صحٌ

تم محو/شطب    21191413، وفى تارٌخ    11631سعد عبد المالن حكٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21191413، وفى تارٌخ    16621عبد اللطٌف محمود عبد اللطٌف مشحوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    12643هشام مدبولى دمحم عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا



 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

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    21412ى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هدٌر على دمحم بحٌر   - 9

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191414، وفى تارٌخ    21311امال شرٌف عبد المنصف طاحون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزال التجارة نهائٌا السجل  شطبت صحٌفة المٌد

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    13197السٌد احمد دمحم حواش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    15672احمد دمحم عبد الجواد ضٌف هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191417، وفى تارٌخ    9416اٌمان عبد اللطٌف عبد البالً نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191417، وفى تارٌخ    9724ن شمندى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حس   - 14

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191418، وفى تارٌخ    15655اسامة السٌد على  عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاشطبت صح

تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    21197دمحم رمضان عبدالحمٌد مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

   21191418، وفى تارٌخ    14963،  سبك لٌده برلم :  كرٌم عالء دمحم رشاد الصواف الماصر بوالٌة والدة  ،  تاجر فرد    - 17

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191419، وفى تارٌخ    3976عصام صبري دروٌش عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 اشطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌ

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    12915هانى مصطفى عبد الحمٌد النعا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   21191411، وفى تارٌخ    3192احمد عبد المنعم احمد علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجاة نهائٌا

، وفى    3192،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   1تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد عبد المنعم احمد فتح الباب    - 21

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجاة نهائٌا   21191411تارٌخ 

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    14436احمد احمد حسانٌن فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سٌد   - 22

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191411، وفى تارٌخ    16565نٌفٌن فتحى زكرٌا ربٌع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا شطبت

تم    21191414، وفى تارٌخ    16441مصطفى عبد الجٌد عبد العاطى زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191414، وفى تارٌخ    5429ٌده برلم : امٌنه دمحم كمال السٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 25

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا



 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

تم    21191414، وفى تارٌخ    15636دمحم دمحم ابراهٌم لابٌل ) لابٌل للرحالت (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التج

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    2633جمال اسماعٌل خالد لشموش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

محو/شطب السجل   تم   21191415، وفى تارٌخ    17155حسن شولى حسن الحشاش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    16311عزة عٌد احمد عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191415، وفى تارٌخ    19614ٌده برلم : سعٌد دمحم سلٌمان عوٌضة  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 31

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21191416، وفى تارٌخ    12443اسماعٌل سعٌد احمد الناظلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191416، وفى تارٌخ    21911دمحم سعٌد السٌد شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

شطب تم محو/   21191416، وفى تارٌخ    21922شعبان سعٌد عبد العاطى هارون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  شطتب صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191416، وفى تارٌخ    2727فولٌه اسماعٌل هداٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    19854: مصطفى حسن على حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 35

 تم شطب المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مصنع خراطٌم بالستٌن وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21191417، وفى تارٌخ    16919دمحم فكرى دمحم عبدالداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 مٌد العتزال التجاره نهائٌاشطبت صحٌفه ال

تم محو/شطب    21191418، وفى تارٌخ    16571عماد رزق الٌاس عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191421خ ، وفى تارٌ   4574خالد انور احمد زٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191422، وفى تارٌخ    2878رمضان ابراهٌم بكر ضبٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191422، وفى تارٌخ    19637،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌمن كمال دمحم مرسى رضوان     - 41

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21191422، وفى تارٌخ    16591منصور السٌد منصور ابو ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 عتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفة المٌد ال

تم محو/شطب السجل     21191423، وفى تارٌخ    5985السٌد دمحم السٌد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا



 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    21191423ارٌخ ، وفى ت   3813عبدالموي سعٌد عبد الموي الجناٌنً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191428، وفى تارٌخ    17563عفاف ابوالنجا عزالدٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21191431، وفى تارٌخ    8388تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ٌسري جابر عشرٌه  ،    - 45

 صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411فً تارٌخ ، و  17545جابر ابراهٌم جابر الحداد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   18117احمد صابراحمد خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم عبدالناصر مبرون الدٌب )الدٌب للمماوالت والتشطٌبات العامه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191412وفً تارٌخ ،   21346برلم 

 جنٌه   511110111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191412وفً تارٌخ ،   21346دمحم عبدالناصر مبرون الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191412وفً تارٌخ ،   16586مصطفى محمود عبدالرازق على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   22419ناهد عبدالرحٌم حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

  جنٌه  51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   9213دمحم محمود ابراهٌم الجزٌري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191413 وفً تارٌخ ،  16621عبداللطٌف محمود عبداللطٌف مشحوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191413وفً تارٌخ ،   21896عصام دمحم محمود الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191413وفً تارٌخ ،   22517سمٌر عبدالنبى حسن ابراهٌم الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   211110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   16681احمد احمد ابراهٌم عبداللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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



 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 تعدٌل   21191414وفً تارٌخ ،   14197دمحم ابراهٌم مصطفى حماد ) حماد  للرحالت(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111110111س المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   6964السٌد عبد الفتاح السٌد دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   22159بك لٌده برلم حسن سعٌد حسن جمعه  تاجر فرد ،، س -  14

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

اسامه انسان عبد العزٌز الجروانى ) الجراونى لتجارة االسمده والمبٌدات والبذور الزراعٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

  251110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191418ً تارٌخ ، وف  11163

 جنٌه 

وفً تارٌخ ،   17817عالء الدٌن مسعد ابراهٌم ابو كبشه ) ابو كبشه للرخام والجرانٌت (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   551110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف ا  21191419

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   6116حمدي عبد الحمٌد محمود العكفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191419وفً تارٌخ ،   21993اهٌم هندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ابراهٌم ابر -  18

 جنٌه   151110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   21526رزق عبدالعزٌز رزق نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   22158احمد فوزى احمد عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   21716ونى الشهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شولى محمود بسٌ -  21

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

رأس المال , تم تعدٌل   21191419وفً تارٌخ ،   8222فاطمه عبد الرحمن دمحم زٌن الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   6767عبد اللطٌف دمحم عبد الغنً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبداللطٌف دمحم عبدالغنى )عبداللطٌف للهندسة الهٌدرولٌكٌة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

  511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191419وفً تارٌخ ،   6767

 جنٌه 

ى لٌصبح عبد اللطٌف دمحم عبد الغنى على ) مركز عبد اللطٌف سلطان للهٌدرولٌن (  تاجر فرد ،، سبك تم تعدٌل االسم التجار -  25

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191419وفً تارٌخ ،   6767لٌده برلم 

 جنٌه   511110111،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191419وفً تارٌخ ،   12264ر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود عٌد عبد العزٌز ابو الغٌط  تاج -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   16497وفاء دمحم ٌوسف المزاز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 



 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 ,   21191411وفً تارٌخ ،   12911حسنى فهمى ابراهٌم الشهالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   15415اجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى بكار مصطفى غانم  ت -  29

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   21212اسالم عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191411وفً تارٌخ ،   17622ناصر على احمد منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191411وفً تارٌخ ،   22387ى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسام حسٌن عبد العاط -  32

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

دٌل رأس تم تع  21191411وفً تارٌخ ،   21526ابراهٌم السٌد عبدالواحد ابوطالب خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191414وفً تارٌخ ،   21381دمحم على مصطفى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191414وفً تارٌخ ،   22246الم عبدالنبى سند عبدالوهاب شمس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اس -  35

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

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  21191414وفً تارٌخ ،   14445احمد لطفى احمد غربٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191414وفً تارٌخ ،   18385هوٌدا دمحم كمال احمد على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 ٌه جن  511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   12621تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   1سلوى ابراهٌم دمحم كرش  -  38

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   22736رضا عبدالحمٌد السٌد حمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مؤسسة حمزه لالستٌراد و التصدٌر و المماوالت ) عبد الفتاح دمحم على عبد السٌد حمزه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

  5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال ,   21191415وفً تارٌخ ،   12354

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191415وفً تارٌخ ،   9113مجدي دمحم احمد نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191416وفً تارٌخ ،   19596فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  هدى سعٌد ابراهٌم على -  42

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

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191417وفً تارٌخ ،   9892سامح سلٌمان دمحم التومً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   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 االسم التجارى لٌصبح سامح سلٌمان دمحم التومى )التومى لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة واالستٌراد(  تاجر  -  44

ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس تم تعدٌل رأس المال , وص  21191417وفً تارٌخ ،   9892فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   5111110111ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191417وفً تارٌخ ،   22114ابتسام مصطفى احمد الشاذلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم   21191417وفً تارٌخ ،   17729ابو زمزم )زمزم للتنمٌه الزراعٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم عامر حسن -  46

 جنٌه   611110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191417وفً تارٌخ ،   19933محمود مكاوى زاٌد الجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   2116لٌلً رمضان عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 ٌه جن  511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191418وفً تارٌخ ،   21848دمحم كمال رشاد بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  21191421وفً تارٌخ ،   8121عادل حسن علً خروب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191421وفً تارٌخ ،   21211صفاء عادل لطفى مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191421وفً تارٌخ ،   22839عماد رافت عبدالواحد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191421وفً تارٌخ ،   18834عبدهللا عبدالجابر عبدهللا فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191423وفً تارٌخ ،   14199سعٌد عبد العزٌز رٌاض عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 نٌه ج  2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سعٌد عبد العزٌز رٌاض عالم )سعٌد عالم لتجاره البطاطس (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

  2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191423وفً تارٌخ ،   14199

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191423وفً تارٌخ ،   21654شعٌب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم الشرلاوى  -  56

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال تم تعدٌل رأس   21191424وفً تارٌخ ،   13352صبحى صبرى عبدالعظٌم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /صبحى صبرى عبدالعظٌم  سٌد احمد دروٌش) دروٌش للرحالت الداخلٌة (  تاجر فرد ،،  -  58

ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش  21191424وفً تارٌخ ،   13352سبك لٌده برلم 

 جنٌه   111110111،



 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

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /صبحى صبرى عبدالعظٌم  سٌد احمد دروٌش) دروٌش للرحالت الداخلٌة (  تاجر فرد ،،  -  59

لمال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا  21191424وفً تارٌخ ،   13352سبك لٌده برلم 

 جنٌه   111110111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191428وفً تارٌخ ،   9118علً جابر علً دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191431وفً تارٌخ ،   9231سبك لٌده برلم احمد ابو العال حسن ابو العال  تاجر فرد ،،  -  61

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22781    احمد عبدالممصود كمال ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان طرٌك سروهٌت بملن عفاف السٌد عوٌضه

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  21691عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد رخٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 المالن لٌصبح بملن ناصر ابراهٌم عبدالحمٌد رخٌه وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22817محمود عبد هللا محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن / دمحم رمضان عبد العزٌز -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22774ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم نجٌب عبدالعلٌم  -  4

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بوسعٌد بملن طمان دمحم عبدالحمٌد

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 21191411وفً تارٌخ  22779هبه احمد ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ، سروهٌت مركز منوف بملن حنان السٌد متولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22775اسراء اشرف الصٌاد الزلٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 مهدى الزلٌطى بملن / اشرف الصٌاد  -بالسوق التجارى المنطمة السكنٌة االولى  -1112محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

وفً تارٌخ  22783محمود جابر صابر محارٌك )محارٌك للدعاٌه واالعالن والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن فتحٌه عبدالمختار احمد عبدالحلٌم 21191411

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22785برغشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم عبدالمنعم -  8

 سوق المنطمه الرابعه بملن نورا حلٌم سالم 81الـتأشٌر:   ، السادات باكٌه 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21191411وفً تارٌخ  9758مرعً احمد مرعً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن صبحى دمحم دمحم مصطفى بناحٌه الطرانه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22742احمد سلٌمان الزناتى حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ى حشاد بناحٌه غمرٌنالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مصطفى سلٌمان الزنات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22781مهدى محمود مهدى الزعلون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالمنعم عطا المشطاوى



 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 العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22782ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

بملن / ٌاسر دمحم  -السادات  -المنطمه الصناعٌة المطورٌن  -مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه  168الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

 ٌس عبد الهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22782ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

بغرض استٌراد وتصدٌر  وممٌد برلم  -اخر فٌصل  -مصرف اللبٌنى  -ش احمد نجٌب  3الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة 

 2119/  6/  18بتارٌخ  194149

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22784مصطفى كرٌم احمد على حسن الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن / كرٌم احمد على  -المنطمه الرابعه  -السوق التجارى  - 46محل  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22777صالح محمود حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن / احمد صالح محمود حسن  -ن ش اربعٌ -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22773عبدالعزٌز صالح دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن دمحم سامى دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  22791ه برلم    دمحم ابراهٌم حسٌن بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  17

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجالء بملن منٌر ابراهٌم غانم ربٌعه

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  22786فتحى عبد المحسن على السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بملن / دمحم عبد الراضى السٌد دمحم  -فاٌمه  عزبة -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  11187احمد صالح الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ضه الزراعٌهش الرو -بناحٌة منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / سها عبد هللا عبد الفتاح عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  22789عماد حسن عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

بملن / احمد  -المنطمه الصناعٌه الخامسه  -بورش مشروعات الشباب المرحله االولى  - 89لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 محمود السٌد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  22168مروه صالح فتح هللا رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مركز السادات بملن الدمرداش عبدالعزٌز دمحم 84الكٌلو  29الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عدنان المدنى لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191412وفً تارٌخ  22791جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعاطى عبدالوهاب لمر ، تا -  22

 بالمنطمه محور خدمات الحى الثانى بملن احمد عبدالعاطى عبدالوهاب لمر  24وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191412وفً تارٌخ  22792دمحم احمد صوفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

وما علٌها من مبانى ومنشأت بأرض محالت المنطمه الصناعٌه السادسه بملن احمد  615/  6144، السادات لطع االرض الصناعٌه 

 ابوالخٌر معوض / محمود ابوالخٌر معوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412رٌخ وفً تا 22788احمد صالح حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الدور الثالث المنطمه السكنٌه الثانى عشر بملن سلوى جمال الدٌن عبدالحمٌد  9لطعه  6الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191412وفً تارٌخ  8121عادل حسن علً خروب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

ٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط تجارة وتوزٌع حدٌد واسمنت واستٌراد وتم تعدٌل نشاطه لٌصبح تجارة الـتأش

  2112/  3/  15فى  458الحداٌد والبوٌات ومواد البناء بناحٌة السادات المنطمه الصناعٌة الرابعه والمودع برلم 

تم  21191412وفً تارٌخ  22787للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا مصطفى احمد البنا ) مكتب البنا  -  26

بملن / عبد  -بالسوق التجارى بالمنطمه الثامنه  -بالمجاورة االولى   - 7مكتب رلم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات 



 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

 االحد شولى عبد الحلٌم 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22794د ،  سبك لٌده برلم    كرٌمه السٌد اسماعٌل شبل ، تاجر فر -  27

 بملن / السٌد اسماعٌل عبد الحمٌد شبل  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

 تم تعدٌل العنوان , 21191413وفً تارٌخ  22811اسماء شعبان سعد ابوزٌد الحارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن عبدالصمد عبدالسالم الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191413وفً تارٌخ  22793دمحم حسن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 بملن / صالح عبد الحمٌد عبد المجٌد  -م . منوف  -، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22795ى احمد عبدالوهاب جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناد -  31

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع بورسعٌد البحرى بملن عبدالمنعم زكى عبدالنبى المال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22812صبرى جابر دمحم نباٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن / اشرف ابراهٌم غنٌم  -ش ابو خرٌزه  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان  21191413وفً تارٌخ  16621عبداللطٌف محمود عبداللطٌف مشحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن / امل الطٌب على السٌد  -سادات م . ال -, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود 

تم تعدٌل العنوان  21191413وفً تارٌخ  16621عبداللطٌف محمود عبداللطٌف مشحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

حوت بملن / ظرٌف محمود عبد اللطٌف مش -, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر بناحٌة االخماس م . السادات 

 وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22811مٌخائٌل عرٌان جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المنطمه التاسعه  337الـتأشٌر:   ، السادات المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413خ وفً تارٌ 22811مٌخائٌل عرٌان جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

شارع بن الكورانى روض الفرج بغرض توزٌع مستحضرات تجمٌل ولوزم  43الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الماهره 

 سجل شمال الماهره 18167ولٌد برلم سجل  2111/ 12/ 1الصٌدلٌات فٌما عدا االدوٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22816تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احسان عبدالحمٌد على خلٌفه ، -  36

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن وفاء عبدالحمٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413وفً تارٌخ  22797منى مجدى دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 بملن / حسن مجدى دمحم  -شارع االنجبى  - الـتأشٌر:   ، منوف

وفً تارٌخ  22815عبدالفتاح رضا عبدالفتاح البٌومى )البٌومى لتجاره المواد الغذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

ول بملن محمود محور خدمات الحى اال 11بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم  21191413

 دمحم دمحم الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191413وفً تارٌخ  22813امل احمد دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 بملن / ٌحٌى ابراهٌم ملٌجى -ش فاضل  -، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191413فً تارٌخ و 22814رمضان احمد رمضان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن / ممدوح جمال خاطر  -مجمع الصناعات الثالثه  - 1عمار  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  16237امال شرٌف عبد المنصف طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن / امال شرٌف عبد المنصف طاحون  -المنطمه الصناعٌة السابعه  - 211لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السدات 



 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 ,  21191414وفً تارٌخ  16237امال شرٌف عبد المنصف طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 -بملن / كارم عبد العظٌم عبد الغفار  -انٌه محور خدمات الحى الث - 31وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

  2115/  11/  4منوف بتارٌخ  16237وممٌد برلم  -بغرض تجارة اعالف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22821حنان عبده محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن / طارق ٌحٌى دمحم العلوى  -ن برج الدون تاو -ش الجندى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22811السٌد احمد دمحم احمد المتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن / ثناء عبد الحارث فهٌم  -م .السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  16237،  سبك لٌده برلم    امال شرٌف عبدالمنصف طاحون ، تاجر فرد  -  45

بملن / امال شرٌف  -المنطمه الصناعٌه السابعه  - 211لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات 

 2119/  4/  4بتارٌخ  16237ولٌد برلم  -بغرض نشاط مصنع اعالف -عبد المنصف طاحون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22816كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الحى السادس بملن اٌمان مصطفى ابراهٌم وسعد ناجى سعد 1أ شمه  9الـتأشٌر:   ، السادات عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191414وفً تارٌخ  22817برلم    دمحم فتحى كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  47

 بملن / فتحى كامل رزق -شارع الصعٌدى طرٌك برهٌم  -، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  22819حسام عبد الرافع دمحم غباشى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن / امام خضرجى عبد المنعم  -شارع الروضه  -منوف وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  22819محمود عبد الموى عبد النبى شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 بملن / عبد الموى عبد النبى عبد الموى شٌحه  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، جزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  15761محمود العنترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جابر -  51

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه بالمشط مركز منوف بملن السٌد دمحم عبدالصادق

تم تعدٌل العنوان ,  21191414فً تارٌخ و 22812رشا عبدالمؤمن عبدهللا ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن زكرٌا امٌن ابوالعز سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22814احمد عبدالمتعال احمد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ات الحى الثانى بملن عادل عبدالفتاح دمحم سٌدخدم 46لطعه  3الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22815احمد ٌسن سلٌمان هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن / ٌسن سلٌمان هاشم -المنطمه الثالثه  -ب  212لطعه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22829اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى عبد الحكٌم مصطفى -  54

 بملن / عبد الحكٌم مصطفى اٌوب  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22834احمد السٌد احمد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ماكٌنه الجندى بملن السٌد احمد دمحم حواش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22827سمٌره فرج عطا هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن سعد عبدالمالن حلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22828، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم فوزى على عرفه -  57

 ، كفر فٌشا مركز منوف بملن حسن على دمحم عرفه



 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 الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22822جمال ٌحٌى دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 بملن / جمال ٌحٌى دمحم هالل  -المطورٌن   38الوحدة رلم  -لسادات ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22822جمال ٌحٌى دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

بغرض تجارة اجهزة كهربائٌة واستٌراد  -ل بملن / ٌحٌى دمحم دمحم هال -م. الشهداء  -، له محل رئٌسى بناحٌة كفر السوالمٌة 

 2118/  8/  3بتارٌخ  651321ولٌد رلم  -وتصدٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191417وفً تارٌخ  22821طه عمر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 االخماس مركز السادات بملن ربٌع عمر احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  16638در نصر البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف ب -  61

بملن / اشرف بدر  -بمجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة منطمة الصناعٌة المطورٌن  48وحده رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 نصر البربرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  16638،  سبك لٌده برلم    اشرف بدر نصر البربرى ، تاجر فرد  -  62

بملن / فدوى دمحم بغرض مكتب تورٌدات عمومٌة  - 11سوق المنطمه  8وحده مهنٌة  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة السادات 

  16638لغزل والنسٌج ولٌد فى مجال ادوات مكتبٌه ولوازم ورش مصانع والبالستٌن والكارتون والمنسوجات وا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  16638اشرف بدر نصر البربري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

بمجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطه منطمة المطورٌن  48الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات وحده رلم 

ر نصرالبربرىبغرض تصنٌع كراس وكشكول وتصنٌع ظرف ولص وتجهٌز ورق تصنٌع سجالت ودفاتر ولٌد برلم بملن/اشرف بد

16638  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22833احمد سعٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 حسن بملن / دمحم سعٌد دمحم  -م . منوف  -، سدود 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لٌصبح مطعم وكافتٌرٌا  وتحوٌله الى فرع 6تم تعدٌل النشاط بالنسبه للمحل الرئٌسى االخر محل رلم  -1، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  21132د ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فر -  66

 لٌصبح مطعم وكافتٌرٌا  وتحوٌله الى فرع 7تم تعدٌل النشاط بالنسبه للمحل الرئٌسى االخر محل رلم  -2، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22831رانٌا دسولى محمود خرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن عبدالفتاح احمد احمد عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22825احمد صالح حامد دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بملن / حسٌن دمحم عبد المنعم الدٌب -الصناعٌه السادسه ( المنطمه  6252المطعه رلم )  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  22823دمحم ابوبكر دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ، منوف خلف مجلس المدٌنه بملن ابراهٌم دسولى الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22826مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى عبدالرحمن عبدالعزٌز ح -  71

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع الحصوه بملن مصطفى عبدالمنعم الجعار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  21526رزق عبدالعزٌز رزق نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 :   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن رزق عبدالعزٌز رزق نصرالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  9724دمحم حسن شمندي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 مندى دمحمورش المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن دمحم حسن ش 169، تم تعدٌل العنون لٌصبح السادات لطعه 



 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 الـتأشٌر:    21191417وفً تارٌخ  9724دمحم حسن شمندي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 منوف   9724، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط تجاره ادوات كهربائٌه الممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22831اٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد هللا الشرٌف ) الشرٌف ف -  74

 بملن / دمحم نبهان دمحم  -م . السدات  -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191418وفً تارٌخ  22845احمد حمزه عبدالفتاح ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 محور خدمات الحى االول الدور الثانى بملن ابراهٌم شبل دمحم 3الـتأشٌر:   ، السادات المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22841نوح معوض خلف هللا البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 دمحم درغام بملن / ٌحٌى صبحى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22844ابراهٌم احمد على ابوعبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك برهٌم بملن مجاهد عبدالرحمن دمحم شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418ارٌخ وفً ت 22839عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 بملن دمحم ابراهٌم عبدالواحد 5الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه الثانٌه محور خدمات الحى الثانى لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  22841احمد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 بملن / ولٌد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى  -م . منوف  -، زاوٌة رازٌن    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  22838طارق عماد الدٌن فؤاد عباس شاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز منوف بملن عماد الدٌن فؤاد عباس شاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22842حمٌد سعٌد بدوى ابو سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ال -  81

 بملن / بدوى مبرون محمود لشطه  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، برهٌم 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21191418وفً تارٌخ  22846محمود محمود عطٌه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

ورش الصناعٌه السادسه بملن محمود محمود عطٌه عبدالعال وبصفته وكٌال عت ماهر على  6153الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

 عزو ووفاء فرج عبدالمجٌد شاهٌن ودمحم حسن عبدالرؤف مشعل

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  19182حسانٌن عبد الرازق حسانٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسانٌن عبدالرازق حسانٌن خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22837جالل خلٌفه حسن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 بملن سناء عبدالرؤف عبدالمنطلبالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22843وائل صبحى على لبٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 بملن / جبر دمحم شرف الدٌن  -ش الجٌش  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  16347برلم    تهانى غازى دمحم عبدالهادى الشاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  86

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن فخرى التهامى عبدالغنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  22849دمحم دمحم عبدالمجٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 نوف بملن عمران دمحم سٌد احمد عبٌدالـتأشٌر:   ، برهٌم مركز م

وفً تارٌخ  17817عالء الدٌن مسعد ابراهٌم ابو كبشه ) ابو كبشه للرخام والجرانٌت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مسعد ابراهٌم شعبان دمحم 21191419

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  12611 مختار عبد الحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  89

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / حماده عادل توفٌك حماده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191419وفً تارٌخ  22847هند الشحات اسماعٌل بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 بملن  / اٌمن كمال احمد خضر -مركز السادات   -الـتأشٌر:   ، كفر داود  

تم تعدٌل العنوان ,  21191419وفً تارٌخ  22848مصطفى دمحم رضا مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 غمراوىوصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن رجب محمود ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22852احمد السٌد عالم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 بملن / كمال خالد كمال شرف  -السادات كفر داود  -منطمة الجزار الطرٌك االللٌمى  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22855د ،  سبك لٌده برلم    لؤى عبد الحمٌد السٌد زاٌد ، تاجر فر -  93

 بملن / هادى زكى زاهر زٌن وشركاه  -بالمنطمه السكنٌه االولى  -بالسوق التجارى  -الـتأشٌر:   ، السادات 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191411وفً تارٌخ  4946حسن عبدالعزٌز احمد عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 م . منوف  -بناحٌة الحامول  -بملن / الطالب ) حسن عبد العزٌز احمد عبود (  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22853خالد سعد عبدالهادى مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 كفر داود بجوار كمٌن العجٌزى الطرٌك االللٌمى مركز السادات بملن جمال دمحم عبدالنبىالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22861سلٌمان صالح سلٌمان العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

بملن / عبد االحد شولى عبد الحلٌم  -المجاورة االولى  -تجارى بالسوق ال -المنطمه الثانٌه  - 7مكتب رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 عبد المغٌث

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191411وفً تارٌخ  22859دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 بملن / احمد دمحم احمد الشٌمى  -م . منوف  -شبرا بلولة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22861مدى محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ح -  98

 الـتأشٌر:   ، االخماس مركز السادات بملن دمحم حسنى دمحم عوض

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21191411وفً تارٌخ  16941محمود حموده عطوة صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

بملن / صبرى عبد  -مدٌنة السادات  -بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌه الرابعه  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده رلم 

 الحلٌم محمود شحاته 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22858دمحم رضا بغدادى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / حسن عبد السالم عبد الرحمن  - 11المنطمه  -ب  62محل رلم  -شٌر:   ، السادات الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22851دمحم رجب رزق عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن عمرو عبدالعزٌز دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22854دمحم اسماعٌل عبد الممصود عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / اشرف دمحم المنشاوى  -محور المنطمه الحادٌه عشر  - 2عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22872سبك لٌده برلم    محمود صابر دمحم الروبى ، تاجر فرد ،   -  113

 بملن /  محمود صابر دمحم الروبى  -بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  116الوحده رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191411وفً تارٌخ  22872محمود صابر دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر المصلحه شبٌن الكوم بملن / دمحم مصطفى دمحم الروبى بغرض ورشة الومٌتال وممٌد برلم 

  2118/  4/  22بتارٌخ  88834

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191411وفً تارٌخ  22862منى عادل جوده عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المنطمه السكنٌه الثانٌه ابنى بٌتن بملن بشرى عبدالمسٌح بسطا 12الـتأشٌر:   ، السادات محل 



 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 ,  21191411وفً تارٌخ  22863سامى محمود عبد الفتاح حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ن / اسامة جابر فتح هللا بمل -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

محور المنطمه الصناعٌه  - 151السادات لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان بالنسبه للمحل الرئٌسى االخر لٌصبح  

 بملن / هانم ابو شادى سعد  -السابعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22856امٌره عبدالحكٌم سلٌمان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عربى على محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22857،  سبك لٌده برلم    شٌماء عبد هللا عبد العظٌم غزٌه ، تاجر فرد  -  119

 بملن / عاٌده زكى اندراوس -ش عٌسى هاشم طرٌك برهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22871احمد مشحوت دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / دمحم فوزى دمحم حسب هللا  - 7محور ص  -123لطعه رلم  -، السادات    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22869حسام ابراهٌم عبد الحمٌد على غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 عبد الحمٌد على غرٌب بملن / ابراهٌم  -امام مصنع زجاج حمزة  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22864صفاء دمحم عبدالمجٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع مصطفى كامل بملن مصطفى عبدالرشٌد الجزار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  14116ه برلم    سمٌر فؤاد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  113

 م . منوف -بناحٌة سنجرج  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / لٌلى مرسى السٌد مسعودة 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191411وفً تارٌخ  22865فاطمه فؤاد دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن حسن شبل ناجى

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  22869حسام ابراهٌم عبدالحمٌد على غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان امام مصنع زجاج حمزه بملن ابراهٌم عبدالحمٌد على غرٌب

تم تعدٌل  21191411وفً تارٌخ  18519رفعت عبدالجٌد ابراهٌم حمد)حمد للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن / نعٌمه عبد الرحٌم حسن  -سوق التاسعه  4عمار  - 4مكتب  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22868دان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان السٌد راغب الهم -  117

 بملن / حسن لطفى حسن  -م . منوف -الـتأشٌر:   ، فشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22866ازهار شعبان عٌسى النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن الحده المحلٌه لمدٌنه سرس اللٌانالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191411وفً تارٌخ  22871دمحم عبد العزٌز على حالوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 على بملن / سامى وسلٌمان وتامر عبد العزٌز  -م . السادات -الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  18454صالح رجب مصباح مٌتخاطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

المنطمه الصناعٌه المطورٌن مجمع الصناعات الصغٌره  263وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

 طرىوالمتوسطه بملن صالح رجب مصباح مٌتخا

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  17411عبد العزٌز احمد عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / دمحم نبوى كرشه  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة سنجرج 



 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 , وصف  21191411وفً تارٌخ  22867ه برلم    وسام نبوى احمد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  122

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن نبوى احمد جابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22874عادل زكى عبد الحمٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 بملن / عادل زكى عبد الحمٌد شلبى  -بمنطمه محرت الصناعٌه السادسه  7/  6144لطعه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22878كرٌم شحاته عطٌه عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن / هناوة عفٌفى عبد العزٌز مجاهد -شارع بور سعٌد  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  14445احمد لطفى احمد غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن  / ٌاسر دمحم سعد -مول دار مصر  -( ب  316مكتب رلم )  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22877بك لٌده برلم    مبروكه دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  س -  126

 بملن / ابراهٌم دمحم مبرون سعد -كٌلو الخطاطبة  2خارج زمام  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  16112سحر نصر شولى ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 ٌر:   ، سروهٌت م منوف بملن عماد الدٌن ابراهٌم احمدالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  16112سحر نصر شولى ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 -نشاط بٌع بسطرمه ب -شارع فرٌد عبد الفتاح خضر الوٌلى الكبٌر  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة حدائك المبه 

 ولٌد برلم       مكتب سجل تجارى رمسٌس 2119/  4/  9افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191414وفً تارٌخ  22876مؤمن عاطف عبد النبى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 بى البسطوٌسى بملن / ٌوسف عاطف عبد الن -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22873احمد نبٌل عبده الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / محمود عبد المنعم الصباوى  -ش بور سعٌد  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

وفً تارٌخ  11538تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحى رٌاض محمود عبد اللطٌف لٌله ) ابولٌله للرحالت ( ،  -  131

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناعٌة تابع للمركز الرئٌسى بحافظة المنوفٌة والممٌد برلم سجل  21191414

 ونشاطه مكتب رحالت داخلٌه  -الجٌزه  -اكبابه  -والفرع عنوانه بنى سالمه - 11538تجارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191414وفً تارٌخ  22875ند مختار دمحم  خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  132

 ملن / اسماء دمحم ٌوسف الشناوى  -السادات  -طه سوٌلم  -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22882دمحم شولى حسن الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الجمهورٌه بملن صابر امام عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22889دمحم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 بملن / دمحم رشاد عبد الشافى خلف  -سابعه محور المنطمه الصناعٌه ال - 176المطعه  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22891دمحم عبدالحمٌد مبرون المدٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز منوف بملن سعد عبدالعظٌم نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22888،  سبك لٌده برلم    خالد حسٌن العبد سلٌمان ، تاجر فرد  -  136

بملن / خالدحسٌن  -المرحله الثانٌه ورش مشروعات الشباب بامتداد الصناعٌه الخامسه  - 41لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 العبد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  22884ٌده برلم    ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  137

 ب بالسوق التجارى المنطمه السكنٌه الثامنه بملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبدالحلٌم 43وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل 



 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

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191415وفً تارٌخ  22881طارق فتحى دمحم العكفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 بملن / ناصر السٌد احمد العشماوى  -ش االسمالل  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  22881دمحم على مصطفى على االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 بملن / هدى عبد المعبود دمحم  -لجامعه مول ا - 422لطعه  -  26محل  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  7777فاطمه فتحى سعد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بملن / رانٌا عبد المعطى ابراهٌم الشرلاوى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، بالمشط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  7777تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه فتحى سعد الشرلاوى ،  -  141

وممٌد برلم  -بغرض تجارة اعالف  -بملن / سعٌد دمحم عبد الحمٌد نصر  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة بالمشط م . منوف 

  2115/  4/  13بتارٌخ  7777

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22886، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن دمحم ابوالفتوح دمحم  -  142

 بالسوق المنطمه السكنٌه الثانٌه مول ابنى بٌتن بملن عبدالرحمن دمحم ابوالفتوح دمحم 14الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  7777فاطمه فتحً سعد الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

ولٌد  -بنشاط جرش حبوب  -بملن / رنٌا عبد المعطى الشرلاوى  -بالمشط  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف 

  2119/  4/  15بتارٌخ  7777برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191415وفً تارٌخ  22879   احمد السٌد مسعد دٌبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  144

بملن / السٌد جابر حامد  -منطمه اولى  -شارع على بن ابى طالب  - 24الدور الثانى عمارة  - 4وحدة رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191415وفً تارٌخ  22885دمحم على دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ، منوف شارع ابوزٌد كم شارع السماٌه بملن امال خلٌل محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21191415وفً تارٌخ  22887مشحوت فتحى عبدالتواب زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 داود زٌدان وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن فتحى عبدالتواب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22913عمر عطٌه السٌد طرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 بملن / عمر عطٌه السٌد  -بالمنطمه السكنٌه الثانٌه عشر  - 15محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  21975ٌده برلم    دمحم ابراهٌم فرج على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  148

ارضى داخلى بالعمار الممام على المطعه  78بالدور االرضى خارجى  23الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 

 بدون محور خدمات المحور المركزى مبنى مول البنون بملن دمحم ابراهٌم فرج على

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  22891شوربجى على شوربجى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش مركز منوف بملن على شوربجى على العربى

ل العنوان , تم تعدٌ 21191416وفً تارٌخ  22891شوربجى على شوربجى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

/ 28وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كمشوش مركز منوف بملن على شوربجى العربى بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

 وهذا للعلم. 2116/ 2/ 23وتم شطبه بتارٌخ  15719ولٌد برلم  2115/ 4

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416 وفً تارٌخ 16928صابر حامد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن جمعه دمحم حماد جوٌلى بناحٌه عزبه مٌخائٌل كفر داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22895اٌهاب صبرى نجٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ن مركز منوف بملن مٌنا صبرى نجٌب سلٌمانالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌ



 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  21191416وفً تارٌخ  19596هدى سعٌد ابراهٌم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

وممٌد  -سن بملن / ابتسام لطب ح -شارع المالكى المتفرع من شارع المحطه البحرى  -الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى سرس اللٌان 

  2117/  11/  13بتارٌخ  19596برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  19596هدى سعٌد ابراهٌم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بملن / امٌنه دمحم دمحم ابو دنٌا  -سكة العمارة  -الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22893وح مصطفى المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى ن -  155

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالعال مبرون عبدالعال الفرماوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  18926هانم رجب عبد السمٌع شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 م . منوف  -بناحٌة تتا  -بملن / ناهد سالم الشافعى  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  14465عبد النبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

بنشاط مكتب رحالت  -بملن / فرج خلٌفه عبٌه سعٌد  -م .  السادات  -لرٌة الجزار  -حٌة كفر داود الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بنا

  14465ولٌد برلم تابع  2119/  4/  15افتتح فى  -داخلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22839عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

والممٌد برلم  وذلن بنشاط  2119/  4/  16المودع برلم     فى  -الجٌزه  -منشأة المناطر  -لـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة المطا ا

 تورٌد محاصٌل زراعٌة وفاكهه 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191416وفً تارٌخ  14465عبد النبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 بملن / مصطفى شعبان على  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى  طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  14465عبد النبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لن / فرج خلٌفه عبٌه سعٌد  بم -م . السادات  -لرٌة الجزار  -الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع كفر داود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  22899اسامه على مصطفى ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن / احمد صدٌك كاشف  -شارع بٌن النهدٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191416وفً تارٌخ  22911برلم     بسمه اشرف عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  162

 بملن / احمد غازى مبرون  -المنطمه العاشرة  - 3عمار رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22894احمد على ٌالوت بداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 بملن / على ٌالوت بداوى  -م . منوف  -دبركى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  6171وائل طلعت احمد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

لدٌن الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ورثه المرحوم طلعت احمد اشرف وهم راوٌه امٌن عرفه ودمحم وعصام وعماد ا

 واسامه طلعت احمد شرف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22898ابراهٌم جابر خالد ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 شارع ماكٌنه الطحٌن عزبه المغربى بملن صابر جابر خالد 17الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  19596سبك لٌده برلم      هدى سعٌد ابراهٌم على فاٌد ، تاجر فرد ، -  166

بغرض نشاط مركز خدمات تعلٌمٌه  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة سرس اللٌان سكة العمارة بملن / امٌنه دمحم دمحم ابو دنٌا 

 (  edu - funٌدٌو فن وسمته التجارٌة ) ا  2119/  4/  17بتارٌخ  19596وحضانة ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22911دمحم ابراهٌم شولى تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 بملن / سعٌد دمحم عبد الرؤف جاد  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 



 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 ,  21191416وفً تارٌخ  22912سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبدالخالك احمد عطا هللا ، تاجر فرد ،   -  168

 ب مول دار مصر المنطمه السابعه عشر بملن ابوزٌد دمحم دٌاب 17ب /  16وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21191416وفً تارٌخ  22896عبد العزٌز دمحم عوٌضه عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 ملن / سعدٌه مبارن السنوسى  -عزبة الشمنمٌرى  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191416وفً تارٌخ  22897جالل محمود السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن محمود جالل محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22917 عبد المرضى عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  171

 بملن/ فرج غرٌب معوض نصر  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22918سعد هللا مرزوق كرٌم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 شارع عمرو بن العاص بملن دمحم صالح جاب هللا 16عماره  6وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

وفً تارٌخ  11538صبحى رٌاض محمود عبد اللطٌف لٌله ) ابولٌله للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 شٌر:   ، زاوٌة رزٌن م منوف بملن / ولٌد رٌاض محمود لٌلهتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ 21191417

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  19854مصطفى حسن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 منطمه المخازن بملن حسن على حسٌن 1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  19854صطفى حسن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  175

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مصنع خراطٌم بالستٌن وذلن لالستغناء عنه

 21239مواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمادة عبدالعاطى عبدالرحمن الماضى )الماضى لتعبئة الزٌوت وال -  176

بالمنطمه  175تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات وحده رلم  21191417وفً تارٌخ 

 الصناعٌه المطورٌن بملن حماده  عبدالعاطى عبدالرحمن الماضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  5472اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    د/ نصر هللا مختار حسٌن آدم ، ت -  177

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ابتسام عٌد السٌد ٌحٌى بناحٌه كفر داود

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191417وفً تارٌخ  19854مصطفى حسن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 مرحله اولى امتداد الصناعٌه الخامسه بملن دمحم على سعد الشربٌنى 66الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22914حازم مصطفى دمحم حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 بملن / عبد الرحمن عٌد ابراهٌم -السادات  -مجمع  الصناعات الصغٌرة الصناعٌة الرابعه  - 238وحدة  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  19846عالء صبحى دمحم مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

نوف بملن مجدى دمحم فتح هللا خلٌل ونشاطه مستحضرات الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منشأه سلطان مركز م

 منوف 19846ولٌد برلم تابع 2119/ 4/ 17تجمٌل ولٌس له سمه تجارٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22911احمد دمحم شعبان الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 بملن / سحر دمحم محمود صلٌحه  -ش بور سعٌد   -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  16322بادى على احمد سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ٌوسف خٌرى ٌوسف ابوالعنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  21296سبك لٌده برلم    برٌن عوض عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،   -  183

 -السادات  - 17محل رلم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مول الجامعه المنطمه الحادٌة عشر محور خدمات الحى السابع 

 بملن / شولى ابراهٌم دمحم كامل 



 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 ,  21191417وفً تارٌخ  22917فرد ،  سبك لٌده برلم    نسمه جابر دمحم السٌد ابوموسى ، تاجر  -  184

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عاطف الصاوى فضالى

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22916دمحم عبد المنعم عبد الباسط عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

بملن / عبد الرحمن  -المنطمه الصناعٌة الرابعه  -مجمع الصناعات االصغٌرة  - 231وحده رلم  -ـتأشٌر:   ، السادات وصف ال

 عطٌه ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  17377ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 بملن / فٌصل عبد الحلٌم عبد الحى الفمى  -محور الصناعٌة السابعه  214 -لطعة االرض الصناعٌة  - وصف الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  17377ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

بغرض  -بملن / ٌحى عبد الوهاب سالم البهنسى  -ٌن الكوم م. شب -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شبرا باص 

  2116/  1/  21بتارٌخ   81661وممٌد برلم  -مخبزبلدى نصف آلى ملدن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  17377ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

بغرض خدمات محمول )  -السوق التجارى المنطمه السكنٌه  4محل رلم  -ى اخر بناحٌة السادات وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌس

 2116/  5/  22بتارٌخ  17377ماعدا خدمات االنترنت ( وممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  17377ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 -بورش مشروعات الشباب بالمنطمه الصناعٌة الخامسه  74المنطمه رلم  -صف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات و

  2117/  8/  23بتارٌخ  17377وممٌد برلم  -بغرض انتاج فرم جبس باشكال مختلفة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22911دمحم عبد الحمٌد السٌد المزعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بملن / عبد الحمٌد السٌد عبد الحمٌد  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  16696عاطف صبرى كامل المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 م . منوف  -بناحٌة زاوٌة رازٌن  -ح كرٌم سعٌد دمحم امام الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصب

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22919دمحم عبدهللا دمحم محمود النشرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 شرٌفط المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن ٌاسر احمد غازى ال 75وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191417وفً تارٌخ  22916احمد حسن خالد على خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 برج الصفوه محور خدمات الحى الثانى بملن خالد حسن خالد خٌر الدٌن 3وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22912سبك لٌده برلم      حنان دمحم اسماعٌل مرسى ، تاجر فرد ، -  194

 الـتأشٌر:   ، كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن سعد عبدالنبى عبدالنبى

تم تعدٌل العنوان  21191417وفً تارٌخ  16711ابراهٌم عبد الحلٌم عبد اللطٌف عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 م . منوف  -بناحٌة زاوٌة رازٌن  -صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / مبرون عبد الموجود مبرون الطمالوى , و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22915دمحم مسعد ابراهٌم الشٌشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

بملن / خالد  - -السادات  -مرحله اولى ورش مشروعات الشباب امتداد الصناعٌة الخامسه   - 92م لطعه رل -الـتأشٌر:   ، السادات 

 محمود سامى عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  22915ماجد شحات عبد المادر السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 بملن / فوزٌه زكى على  - بجوار المرور -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191417وفً تارٌخ  19846عالء صبحى دمحم مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن مجدى فتح هللا خلٌل



 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  21191417وفً تارٌخ  19846عالء صبحى دمحم مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 2117/ 11/ 9الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن على سعٌد بغرض الدعاٌه واالعالن افتتح فى 

 منوف 19846ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  16719امل صالح محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه تتا مركز منوف بملن مجدى بهاء الدٌن عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22923علٌاء شاكر السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 طحه بملن حماده السٌد احمدالـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعه الب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22924احمد عبد المجٌد محمود لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

ظ ابو بملن / على عبد الحمٌد عبد الحفٌ -بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌة الثانٌة عشر  - 58المحل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 المجد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  21116مجدى حنفً دمحم الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن / ستوته فهمى عبده  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سروهٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  21116مجدى حنفً دمحم الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

وممٌد برلم  -بغرض ورشة نجاره ٌدوٌه   -بملن / لمر السٌد معارن  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سروهٌت 

  2118/  1/  29بتارٌخ  21116

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  13454أٌمن عبدالحمٌد عبدالغنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم مبرون عرفه

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191418وفً تارٌخ  21116مجدى حنفى دمحم الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

ولٌد برلم  -بنشاط تجارة موبٌلٌا  -بملن / ستوته فهمى عبده  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سروهٌت 

 2119/  4/  18بتارٌخ  - 21116

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  7777فاطمه فتحى سعد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن رضا عبدالمعطى ابراهٌم الشرلاوى بناحٌه منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22922محمود عادل شفٌك لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 بملن / عادل شفٌك محمود  -معداوى ش ال -طرٌك برهٌم  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22919سالى صالح حسن الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 بملن / رجب ابراهٌم عبد العزٌز  -امتداد شارع المارح  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22921بك لٌده برلم    وفاء فرٌد ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  س -  211

 شارع على بن ابى طالب بملن دمحم حسٌن صالح 28الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22926سماح صالح معروف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 فط مركز منوف بملن رمضان مبرون احمدالـتأشٌر:   ، صنص

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  22928رضا عوض دمحم عوض الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

  بملن / جمال ابراهٌم عطاهللا -اعلى محالت سوق المنطمة السكنٌة الثانٌة  - 14وحدة مهنٌة رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191418وفً تارٌخ  22921مصطفً ابراهٌم العفٌفً الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن / هانى حسن دمحم مرعى  -الطرٌك االللٌمى ورش الصناعٌه الخامسه  - 131لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 



 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 ,  21191418وفً تارٌخ  22921خطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً ابراهٌم العفٌفً ال -  214

بغرض بٌع وشراء خامات  -بملن / العفٌفى ابراهٌم العفٌفى  -ش الشٌخ فؤاد  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة تال 

 8933وممٌد برلم   2118/  7/  3افتتح فى  -بالستٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191418وفً تارٌخ  22927 دمحم ابراهٌم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌه دمحم -  215

 الـتأشٌر:   ، منوف حاره اٌوب مولف برهٌم بملن عماد سعد غطاس

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191421وفً تارٌخ  22933حسنى دمحم عبد المجٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن / عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد حشاد  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، غمرٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  19278اسامه حمدى عبد المنعم المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

ونشاطه مصنع تعبئة  -بملن / احمد دمحم عبد الحمٌد  -شارع السماٌه  - وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة منوف

  2119/  4/  21بتارٌخ  19278ولٌد برلم تابع  -وتغلٌف مواد غذائٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  19278اسامه حمدى عبدالمنعم المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 بملن / احمد دمحم احمد عبد الحمٌد  -شارع السماٌه  -، منوف   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  19278اسامه حمدى عبدالمنعم المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 19278وممٌد برلم  -ض بماله بغر -بملن / حسن دمحم حسٌن  -ش الشٌخ طه  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة منوف 

  2117/  8/  31بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  22934احمد عبد هللا عبد الحمٌد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / عبد هللا عبد الحمٌد ابو عمر -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191421وفً تارٌخ  22931احمد ابوطالب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابوطالب -  221

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عنتر حافظ امام الباسوسى

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191421وفً تارٌخ  22936هاجر مجاهد عبد السالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

بملن / احمد ابراهٌم زكى  -بالمحور المركزى  -بالدور االرضى داخلى  بمول الزهور  - 26محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

 ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  22935على مصطفى على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 بملن / صبحى دمحم شاهٌن  -ش داٌر الناحٌه البحرى  68 -أشٌر:   ، منوف وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  22932عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن جمال عبدالعزٌز ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191421وفً تارٌخ  22147اسالم ابراهٌم على الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

بغرض  -بملن / اٌهاب عبد اللطٌف ابولوره  -م . شبٌن الكوم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر باحٌة البتانون 

 ولٌد برلم      2119/  4/  21ودع برلم    فى تجارة االسمده والمخصبات الزراعٌة ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22944حماده ابو بكر احمد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بملن / ابراهٌم على العباسى  -ش المحطه  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

وفً تارٌخ  15114الملٌجى للرحالت ونمل عماله ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رافت السٌد مصطفى الملٌجى ) -  227

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / فؤاد السٌد مصطفى الملٌجى  21191422

تم تعدٌل العنوان ,  21191422ٌخ وفً تار 22738ابراهٌم رمضان ابراهٌم ضبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 بملن / رمضان ابراهٌم بكر ضبٌش -م.منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة منشأة غمرٌن 



 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 , وصف  21191422وفً تارٌخ  22943نصر برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 بملن شركه دمحم حامد دمحم عثمان وشرٌكه  -المنطمه الصناعٌه الخامسة  -المجموعه ط  - 61و  79لطعه  -سادات الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  15872فؤاد السٌد مصطفى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 بناحٌة سرس اللٌان خلف مصنع زجاج حمزه  -محمود عبد الممصود نصار الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  19817نورا امٌر على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / ناصر عبد الرحمن ٌوسف خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  22942زٌز عبد الحمٌد شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى عبد الع -  232

 بملن / على توفٌك عبد الممصود  -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191422وفً تارٌخ  14811رمضان على عبدالوهاب البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / بدرٌه ابراهٌم عبد المحسن اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  15342دمحم عبدالنبى ناصف عابد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 مدى جمعه مبرون عابدالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22941شرٌف عبد السالم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 بملن / نجالء شولى دمحم االشمونى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22937ٌده برلم    دمحم احمد عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  236

 بملن / ٌحٌى احمد عبد العزٌز عامر -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22938شادٌه سعد اسماعٌل عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 بملن / شرٌف كمال مصطفى موسى  -م . منوف  -شأة سلطان الـتأشٌر:   ، من

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  22939نعمه سعٌد مصطفى عطاٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 بملن / السٌد محمود على سلٌمان  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، طمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191422وفً تارٌخ  21176، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد ناصر دمحم لطفى مدكور -  239

 بملن / دٌنا عبد السالم دمحم مبرون  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن بالنسبه للمحل الرئٌسى لٌصبح الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  18734لم    عمرو هاشم زكرٌا مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  241

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدهللا رفعت عبدالرازق االشمونى بناحٌه صنصفط

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  22947كرٌم سراج الدٌن على على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 صف الـتأشٌر:   ، السادات مول الزهور المنطمه الخامسه بملن عبدهللا السٌد ٌوسفو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22952هبه فتحى رشاد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 شارع البستان بملن هانى فتحى على دٌاب 6الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  15641دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى كامل -  243

مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطة المنطمه الصناعٌة المطورٌن بملن / مصطفى  217وصف الـتأشٌر:   ، السادات وحدة رلم 

 كامل دمحم دمحم حسن احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  15641 حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى كامل دمحم دمحم -  244

سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن / مكرم السٌد مصطفى بنشاط  48وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى السادات محل رلم 

 تجارة الخضروات والفاكهة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22953تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عبدالفتاح محمود ناجى ،  -  245

 اعلى محالت المنطمة الثامنه بملن / عوض ضٌف هللا عوض 24الـتأشٌر:   ، السادات وحدة رلم 

م تعدٌل العنوان , ت 21191423وفً تارٌخ  15641مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

مجمع الصناعات الصغٌرة والمتوسطه المنطمه  217وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات وحدة رلم 

الصناعٌة المطورٌن بملن / مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد بنشاط انتاج زٌتون اخضر واسود ومخلل وتخلٌل انواع لخضروات 

 ومخلل طرشى مختلفة

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد )الدفراوى لتجاره الخضروات والفاكهه( ، تاجر فرد ،   -  247

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة  21191423وفً تارٌخ  15641سبك لٌده برلم    

ناعات الصغٌرة والمتوسطه المنطمه الصناعٌة المطورٌن بملن / مصطفى كامل دمحم دمحم حسن مجمع الص 217السادات وحدة رلم 

 احمد بنشاط انتاج زٌتون اخضر واسود ومخلل وتخلٌل انواع لخضروات ومخلل طرشى مختلفة

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191423وفً تارٌخ  18814ولٌد مبارن عالم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود عبدالباسط عبدهللا موسى دروٌش

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  22946مصطفى رجب عبدربه شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 ن ابراهٌم محمود سالموصف الـتأشٌر:   ، منشأه غمرٌن مركز منوف بملن عبدالرحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22949ساره عبدالحمٌد جاد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 منوف بملن / رمضان صدٌك على الحصرى  -الـتأشٌر:   ، منشاة سلطان مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22951  احمد جابر احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  251

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى محمود شعبان

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  22955نجالء رمضان اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

  عبدالعظٌم دمحموصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  22951سعٌد شولى دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعه مركز منوف بملن دمحم شولى دمحم شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423تارٌخ وفً  22954احمد رشاد السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى على فوده

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  11541فاضل عبد اللطٌف احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

  على الفرماوى بناحٌه ابونشابهوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن كرٌمه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21191423وفً تارٌخ  11541فاضل عبد اللطٌف احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن كرٌمه دمحم على الفرماوى بناحٌه ابونشابه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191423وفً تارٌخ  14815ز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد الوهاب محر -  257

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه برهٌم مركز منوف بملن دمحم رمضان عبدالباسط

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191423وفً تارٌخ  22948دمحم طلعت حسن شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 بملن عبدالمنعم ابراهٌم احمد 48الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه الصناعٌه الخامسه ورش الشباب لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  22961مدحت صابر عبدالموجود الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 ركز منوف بملن الشافعى صابر الشافعىوصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  21387نعٌمه عٌد على شتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ربٌع السٌد مصطفى طه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  16241لٌده برلم     ابراهٌم بكرى عبدالعاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك -  261

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / الشركة العربٌه للتحدٌث  98وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه 

  2119/  2/  6خ منوف بتارٌ 16241وتنمٌه ادارة المشروعات بنشاط تصنٌع لوحات معدنٌه وممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  16241ابراهٌم بكرى عبدالعاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / ابراهٌم بكرى عبدالعاطى  134وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  16241طى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم بكرى عبدالعا -  263

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / ابراهٌم بكرى  217وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى السادات لطعه رلم 

 16241مشروبات مختلفه وممٌد برلم  -كركدٌه -هندى  عبدالعاطى ابوعمر بنشاط عصائر وفاكهة طبٌعٌه ومشروبات محلٌه تمر

  2115/  11/  4منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22957امل على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى دروه مركز اشمون بملن على محمود على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22957محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل على  -  265

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن امل على محمود على 293الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  14417شعبان جبر عبدالسٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 السادات بملن / عبدالفتاح دمحم الزناتى  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن حسنى ابراهٌم احمد ابراهٌم  17أشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات وحده مهنٌه وصف الـت

 منوف  15523ولٌد برلم تابع  2119/ 4/ 23بنشاط ممر ادارى للنشاط افتتح فى 

وفً تارٌخ  15523سبك لٌده برلم      احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌه )ابو عالٌه لتدوٌر المخلفات( ، تاجر فرد ، -  268

سوق المنطمه الحادٌه عشر  17تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات وحده مهنٌه  21191424

 منوف  15523ولٌد برلم تابع  2119/ 4/ 23بملن حسنى ابراهٌم احمد ابراهٌم بنشاط ممر ادارى للنشاط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22961عالء رضا دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا دمحم المصرى

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191424وفً تارٌخ  21715صالح دمحم عبدالحمٌد مغٌزل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن السٌد حسٌن الماصد بناحٌه سرس اللٌان

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  22959خمٌس دمحم عمر احمد الهنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 بملن مصطفى اسماعٌل السٌد موسى المنطمه الثالثه 53لطعه  11وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  16241ابراهٌم بكرى عبد العاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

هٌم محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / ابرا 134وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف  16241ولٌد برلم تابع  2133بكرى عبدالعاطى بنشاط تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزماتها اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن حسنى ابراهٌم احمد ابراهٌم 17ع السادات وحده مهنٌه وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفر

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ى بملن جمال دمحم عبدالنبىوصف الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى كفر داود مركز السادات كمٌن العجٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21191424وفً تارٌخ  13352صبحى صبرى عبدالعظٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالفتاح عبدالمهدى عبدالفتاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رى عبدالعظٌم  سٌد احمد دروٌش) دروٌش للرحالت الداخلٌة ( ، تاجر فرد ،  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /صبحى صب -  276

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالفتاح  21191424وفً تارٌخ  13352سبك لٌده برلم    

 عبدالمهدى عبدالفتاح

لعظٌم  سٌد احمد دروٌش) دروٌش للرحالت الداخلٌة ( ، تاجر فرد ،  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /صبحى صبرى عبدا -  277

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالفتاح  21191424وفً تارٌخ  13352سبك لٌده برلم    

 عبدالمهدى عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22958   صابر دمحم على الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  278

 الـتأشٌر:   ، منوف امام مولف مصر بملن / عصمت شكرى عبدالعاطى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22956دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

ولٌد  2115/ 1/ 27مركز اشمون بملن دمحم على محمود على بغرض موبٌالت افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه دروه 

 اشمون 11117برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22956دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 بملن دمحم على محمود على 181المطورٌن وحده رلم الـتأشٌر:   ، السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22956دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 11117ع الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌه دروه مركز اشمون بملن جاد دمحم جاد ونشاطه بٌع موبٌالت اجهزه محمول لٌد برلم تاب

 اشمون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191424وفً تارٌخ  22956دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

الـتأشٌر:   ، له محل رئسى اخر بناحٌه دروه مركز اشمون بملن احمد على محمود ونشاطه فرز وتجهٌز وتعبئه وحفظ الخضروات 

 اشمون 11117ولٌد برلم تابع  2118/ 11/ 8د افتتح فى والفاكهه بالتبرٌد والتجمٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  22965جماالت جمال الدٌن جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سٌدى حمزه بملن احمد دمحم عبدالحمٌد البهنساوى

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  22972 سلٌمان على ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  284

 بملن / اٌمان حسن محمود   -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  15442عبد الحمٌد مرعى عبد الغفار صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / رضا لطفى احمد عبد اللطٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22422على دمحم محمود حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 الخطاطبه  -محمود حماد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن  / على دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  22963احمد عبد الرحمن انور حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 بملن / مدحت على محمود مشمة  -ش الجندى  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  22973برلم     حسن ابراهٌم عبد الصادق على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  288

 بملن / حسن ابراهٌم عبد الصادق  -سوق المنطمه السابعة  -(  78محل رلم )  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191428وفً تارٌخ  15414ممدوح بكار مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / سعٌد عبد المرضى عبد الحكم الحجرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22968احمد زكى عبد الحمٌد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 رى بملن / عالء رضا دمحم المص -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 
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 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 ,  21191428وفً تارٌخ  22969عادل محمود عبد العزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 بملن / عبد هللا عبد الناصر اسماعٌل  -م . السادات  -وصف الـتأشٌر:   ، االخماس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22912حنان دمحم اسماعٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / الطالب ) حنان دمحم اسماعٌل مرسى ( 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22966فكرى عاطف ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 بملن / عاطف ابراهٌم موسى  -. منوف م  -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22967خالد دمحم دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 بملن / هانى دمحم دمحم الجٌزاوى  -المنطمه الصناعٌة الرابعة  - 11لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  11954حى موسى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موسى فت -  295

 مركز منوف  -بناحٌة طمالى  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / مشحوته سالمه دمحم خضر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191428وفً تارٌخ  9356شعبان فتحً عبد الحمٌد الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن شعبان فتحى عبدالحمٌد الجوهرى بناحٌه سرس اللٌان شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22964فهٌمه بدر دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 بملن / صالح طنطاوى عامر  -شارع مصطفى كامل  -لـتأشٌر:   ، سرس اللٌان ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191428وفً تارٌخ  22971الصافى ٌسرى هاشم الهاشمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 بملن / وردة دمحم سعد المغربى  -ه المنطمه التاسع - 223( النصف الخلفى لمطعه 1شمه رلم )  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  22975حماده جالل عبدالمجٌد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن اٌمن عادل عبدالمجٌد الشٌخه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  16537سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم صابر عٌسوى ، تاجر فرد ،   -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن كرٌم صابر احمد صابر بناحٌه سنجرج

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  22974عمرو مجدى عبد السالم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن سابك احمد مصطفى وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  22982سهٌر عبد الفتاح حافظ جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن دمحم عبد الفتاح حافظ  

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  22976م البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم عبدالحكٌ -  313

 وصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن ابراهٌم عبدالحكٌم دمحم البربرى

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191431وفً تارٌخ  22981عالء عبدالراضى مصطفى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 المنطمه السادسه بملن اشرف دمحم على احمد 181وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  22981شرٌف عامر شعبان السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن رمضان مبرون احمد 

تم تعدٌل  21191431وفً تارٌخ  13779عاطف زغلول سعد زٌدان )زٌدان للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن بكر محمود عجمى

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  22977،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الغنام ، تاجر فرد  -  317

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف عزبه برٌن صنصفط بملن حسن معوض حسن لندٌل
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191431وفً تارٌخ  22978عٌد حلمى عبدالعاطى سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 زى مركز منوف بملن السٌد عبدالموى الرصاصىوصف الـتأشٌر:   ، ج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  17251دمحم جمال فتح هللا عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

شاط رحالت الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برج العرب مساكن تعمٌر الصحارى بجوار مسجد الصحابه بغرض ن

 سجل برج العرب  8191داخلٌه لٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191431وفً تارٌخ  22979محاسن دمحم ابراهٌم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 سوق المنطمه الثامنه بملن دمحم حسنى حامد ابو رحٌل  53الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191411وفً تارٌخ  18117احمد صابراحمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافه نشاط استٌراد الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  21183لم   عاطف غرٌب دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  2

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تصدٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل 21191411وفً تارٌخ  22732ولٌد حمدى احمد شرف )شرف لتوزٌع االلبان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 الى النشاط االصلىالنشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تجمٌع البان 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  17545جابر ابراهٌم جابر الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات عمومٌه )تورٌد اخشاب ومستلزمات مصانع(

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191412وفً تارٌخ  22644ه برلم   عاطف ولٌم زكى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  5

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشط لٌصبح ورشة موبٌلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413وفً تارٌخ  21481دمحم عبد الحفٌظ ابراهٌم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 نشاط االصلىالتأشٌر:  تماضافة نشاط ماكوالت ومشروبات الى ال

تم تعدٌل النشاط , 21191413وفً تارٌخ  16621عبداللطٌف محمود عبداللطٌف مشحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة وتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191413ً تارٌخ وف 21927اٌهاب سلٌمان زٌدان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تصنٌع ممرمشات سناكس وتجهٌز وفرز وتعبئة بمولٌات وتعبئة ارز وسكر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191414وفً تارٌخ  18561معاذ عبدهللا ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 ٌاه غازٌه وعصائر والتصدٌر والتشغٌل للغٌر من الطاله الفائضهتم تعدٌل النشاط لٌصبح تعبئه م

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح مطعم وكافتٌرٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191417وفً تارٌخ  21132ده برلم   دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح مطعم وكافتٌرٌا
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 46 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:  تم 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح مطعه وكافتٌرٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح مطعه وكافتٌرٌا

تم   تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:21191417وفً تارٌخ  9724دمحم حسن شمندي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل النشاط لٌصبح تشغٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191417وفً تارٌخ  7955سهام سلٌمان غالى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع شبان وباب ومطابخ خشبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191418وفً تارٌخ  15166   بدوى دمحم بدوى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  16

 اضافه نشاط مجرشه حبوب الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21191418وفً تارٌخ  17643محمود دمحم عبد الرحمن عبد الجواد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 زمات ورش مصانع اخشاب الى النشاط االصلىوصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌد مستل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191418وفً تارٌخ  22817دمحم فتحى كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافه نشاط منتجات ورلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191411وفً تارٌخ  19362جماالت دمحم صالح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مخبز بلدى ملدن

تم تعدٌل النشاط , 21191411وفً تارٌخ  17643محمود دمحم عبد الرحمن عبد الجواد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 عمارٌة وتورٌد مستلزمات ورش ومصانع وتجارة اخشاب وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب خدمات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  19348هناء دمحم مصطفى الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اجهزه ولطع غٌار تبرٌد وتكٌٌف وسٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  16941اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حموده عطوة صمر ، ت -  22

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات عمومٌه ) تورٌدات صناعٌه ( وتوكٌالت تجارٌه واستٌراد وتصدٌر ) فٌماعدا 

 ( وصٌانة وتركٌبات خاصه بالمصانع 6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191411وفً تارٌخ  18454صالح رجب مصباح مٌتخاطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب خدمات عمارٌه

, وصف  تم تعدٌل النشاط21191411وفً تارٌخ  14116سمٌر فؤاد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191414وفً تارٌخ  22861سلٌمان صالح سلٌمان العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

ستغالل واستخراج الملح التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح تورٌدات مستلزمات مصانع والملح الصناعى والمواد الغذائٌة وا

 من المالحات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  14465عبد النبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191416تارٌخ  وفً 21975دمحم ابراهٌم فرج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافه نشاط سوبر ماركت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  21128ولٌد محمود السعٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 لىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط كاتشب وصوصات مختلفه الى النشاط االص
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 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191416وفً تارٌخ  14465عبدالنبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

صف تم تعدٌل النشاط , و21191417وفً تارٌخ  19854مصطفى حسن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع خراطٌم بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  19854مصطفى حسن على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تجاره وتورٌدات فى جمٌع  مستلزمات مواد البناء والمماوالت

 21239مادة عبدالعاطى عبدالرحمن الماضى )الماضى لتعبئة الزٌوت والمواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتعبئه زٌوت طعام مكرر وتعبئه سمنه21191417وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  22114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابتسام مصطفى احمد الشاذلى ، ت -  33

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تصنٌع حلوى المولد الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  21296برٌن عوض عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 نشاط لٌصبح تورٌدات فى مجال سن رمل وكشوم وتاجٌر معداتالتأشٌر:  تم تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  19933محمود مكاوى زاٌد الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191418وفً تارٌخ  16719لٌده برلم   امل صالح محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك  -  36

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191421وفً تارٌخ  18834عبدهللا عبدالجابر عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مالبس اطفال

تم تعدٌل النشاط , 21191421وفً تارٌخ  21618احمد عبداللطٌف على عبدالوهاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191422وفً تارٌخ  21386ثرٌا عاشور غرٌب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تم تعدٌل النشاط مكتب مماوالت وتورٌدات عمومٌة )  فى ماعدا مجاالت االنترنت وفى حدود ماتمره التعلٌمات  (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191423وفً تارٌخ  15481دمحم الهادى احمد اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 شٌر:  تم اضافه نشاط التصدٌر الى النشاط االصىالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191428وفً تارٌخ  9118علً جابر علً دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت وتورٌدات فى مجال مواد البناء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191428وفً تارٌخ  14531رد ،  سبك لٌده برلم   شرف سعٌد امام عامر ، تاجر ف -  42

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191428وفً تارٌخ  22912حنان دمحم اسماعٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 ورٌد عماله ) داخل جمهورٌة مصر العربٌة (التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ت
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 نوع الشركة    
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22773عبدالعزٌز صالح دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  22791حسٌن بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم  -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22814رمضان احمد رمضان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  22823فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابوبكر دمحم عثمان ، تاجر  -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22841نوح معوض خلف هللا البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22855بك لٌده برلم   لؤى عبد الحمٌد السٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  س -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22871دمحم عبد العزٌز على حالوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22887برلم    مشحوت فتحى عبدالتواب زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22913عمر عطٌه السٌد طرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22915دمحم مسعد ابراهٌم الشٌشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191421وفً تارٌخ  22932عبدالعزٌز جمال عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423ً تارٌخ وف 22948دمحم طلعت حسن شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  22961مدحت صابر عبدالموجود الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431ً تارٌخ وف 22975حماده جالل عبدالمجٌد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22777صالح محمود حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412 وفً تارٌخ 22786فتحى عبد المحسن على السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  16237امال شرٌف عبد المنصف طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص



 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

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21191414وفً تارٌخ  22821حنان عبده محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22844ابراهٌم احمد على ابوعبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  22852احمد السٌد عالم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22874عادل زكى عبد الحمٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  22885دمحم على دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22915ماجد شحات عبد المادر السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  19846عالء صبحى دمحم مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  22935على مصطفى على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22944حماده ابو بكر احمد البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  22964فهٌمه بدر دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22971الصافى ٌسرى هاشم الهاشمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  22815اح رضا عبدالفتاح البٌومى )البٌومى لتجاره المواد الغذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفت -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191413

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21191414وفً تارٌخ  22811السٌد احمد دمحم احمد المتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22853خالد سعد عبدالهادى مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22861سلٌمان صالح سلٌمان العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22866ازهار شعبان عٌسى النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  17377ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ر: خاصوصف التأشٌ
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22911دمحم عبد الحمٌد السٌد المزعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  22936هاجر مجاهد عبد السالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22943نصر برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  22951احمد جابر احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  22955رمضان اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء -  39

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22982سهٌر عبد الفتاح حافظ جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعد  -  41

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22775اسراء اشرف الصٌاد الزلٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  22792تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد صوفى عمر ، -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  22819محمود عبد الموى عبد النبى شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  21132فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر  -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  16638اشرف بدر نصر البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22842بك لٌده برلم   عبد الحمٌد سعٌد بدوى ابو سعد ، تاجر فرد ،  س -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22858دمحم رضا بغدادى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22869ٌده برلم   حسام ابراهٌم عبدالحمٌد على غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  7777فاطمه فتحى سعد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22911 بسمه اشرف عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22914حازم مصطفى دمحم حربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423ً تارٌخ وف 22946مصطفى رجب عبدربه شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  22959خمٌس دمحم عمر احمد الهنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22977عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22781مهدى محمود مهدى الزعلون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22782ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  22784مصطفى كرٌم احمد على حسن الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191417وفً تارٌخ  22831دمحم عبد هللا الشرٌف ) الشرٌف فاٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  22848مصطفى دمحم رضا مصطفى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416 وفً تارٌخ 22895اٌهاب صبرى نجٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  19596هدى سعٌد ابراهٌم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417 وفً تارٌخ 22919دمحم عبدهللا دمحم محمود النشرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  22954احمد رشاد السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191428وفً تارٌخ  22966فكرى عاطف ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191428وفً تارٌخ  22967خالد دمحم دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191412وفً تارٌخ  22789عماد حسن عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191413وفً تارٌخ  22813امل احمد دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 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 , 21191417وفً تارٌخ  22826ٌسرى عبدالرحمن عبدالعزٌز حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22845احمد حمزه عبدالفتاح ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22867وسام نبوى احمد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22891شوربجى على شوربجى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22916احمد حسن خالد على خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22912حنان دمحم اسماعٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  22951سعٌد شولى دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  16241ى عبدالعاطى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم بكر -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22974عمرو مجدى عبد السالم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  22819الرافع دمحم غباشى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عبد -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22838طارق عماد الدٌن فؤاد عباس شاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22862ى عادل جوده عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   من -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22873احمد نبٌل عبده الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22884ٌم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم مصطفى ابراه -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22898ابراهٌم جابر خالد ابوفرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  19278المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه حمدى عبدالمنعم -  84

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22941شرٌف عبد السالم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22981ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف عامر شعبان السعدن -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191412وفً تارٌخ  22791احمد عبدالعاطى عبدالوهاب لمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22816تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احسان عبدالحمٌد على خلٌفه ، -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22839عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22841ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المؤمن ابراهٌم عٌسى ، تاج -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22886عبدالرحمن دمحم ابوالفتوح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22917جر فرد ،  سبك لٌده برلم   نسمه جابر دمحم السٌد ابوموسى ، تا -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191417وفً تارٌخ  22916دمحم عبد المنعم عبد الباسط عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  21116اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى حنفً دمحم الطٌب ، ت -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191421وفً تارٌخ  22931ابوطالب احمد ابوطالب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  22961بك لٌده برلم   عالء رضا دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  س -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22976احمد ابراهٌم عبدالحكٌم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22774رد ،  سبك لٌده برلم   اسامه دمحم نجٌب عبدالعلٌم ابراهٌم ، تاجر ف -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22793دمحم حسن دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22817لٌده برلم   محمود عبد هللا محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22822جمال ٌحٌى دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22856لم   امٌره عبدالحكٌم سلٌمان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  112

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22857شٌماء عبد هللا عبد العظٌم غزٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22871  احمد مشحوت دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  22888خالد حسٌن العبد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416ً تارٌخ وف 22911دمحم ابراهٌم شولى تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22912دمحم احمد عبدالخالك احمد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191423وفً تارٌخ  22947   كرٌم سراج الدٌن على على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  118

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  22958صابر دمحم على الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417تارٌخ  وفً 21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22779هبه احمد ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191412وفً تارٌخ  22788احمد صالح حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  22812رشا عبدالمؤمن عبدهللا ابوالفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف التأشٌر: تم تعد21191417ٌوفً تارٌخ  22821طه عمر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191418وفً تارٌخ  22846محمود محمود عطٌه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22851دمحم رجب رزق عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  22854دمحم اسماعٌل عبد الممصود عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 لشركة , وصف التأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22872محمود صابر دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص
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 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21191414وفً تارٌخ  22877مبروكه دمحم مبرون سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22881دمحم على مصطفى على االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22911احمد دمحم شعبان الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  22934احمد عبد هللا عبد الحمٌد ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191422وفً تارٌخ  22942هدى عبد العزٌز عبد الحمٌد شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22963احمد عبد الرحمن انور حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191428وفً تارٌخ  22973حسن ابراهٌم عبد الصادق على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاصالشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22781احمد عبدالممصود كمال ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21191412وفً تارٌخ  22787رضا مصطفى احمد البنا ) مكتب البنا للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22794كرٌمه السٌد اسماعٌل شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة تم ت21191417وفً تارٌخ  22829مصطفى عبد الحكٌم مصطفى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22834احمد السٌد احمد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21191418وفً تارٌخ  22843وائل صبحى على لبٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22875سند مختار دمحم  خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  22882دمحم شولى حسن الحشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  22889دمحم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22921مصطفً ابراهٌم العفٌفً الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف 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 نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22927سامٌه دمحم دمحم ابراهٌم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191421وفً تارٌخ  22933حسنى دمحم عبد المجٌد حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191424وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22965جماالت جمال الدٌن جابر الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22972احمد دمحم سلٌمان على ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191431وفً تارٌخ  22978عٌد حلمى عبدالعاطى سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  22795هنادى احمد عبدالوهاب جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22812صبرى جابر دمحم نباٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22827سمٌره فرج عطا هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22828دمحم فوزى على عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22837ل خلٌفه حسن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جال -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191411وفً تارٌخ  22869حسام ابراهٌم عبد الحمٌد على غربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191415وفً تارٌخ  22891 عبدالحمٌد مبرون المدٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22919سالى صالح حسن الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22921ابراهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء فرٌد -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22926سماح صالح معروف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191418وفً تارٌخ  22928وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عوض دمحم عوض الششتا -  153

 , وصف 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 , وصف 21191424وفً تارٌخ  22956دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191431وفً تارٌخ  22979،  سبك لٌده برلم    محاسن دمحم ابراهٌم زعزع ، تاجر فرد -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191413وفً تارٌخ  22797منى مجدى دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22825لٌده برلم    احمد صالح حامد دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191411وفً تارٌخ  22859دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22861السٌد حمدى محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22868رمضان السٌد راغب الهمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416تارٌخ  وفً 14465عبد النبى بدوى بدوى دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22899اسامه على مصطفى ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423خ وفً تارٌ 22949ساره عبدالحمٌد جاد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191424وفً تارٌخ  22957امل على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191431وفً تارٌخ  22981عالء عبدالراضى مصطفى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  22783محمود جابر صابر محارٌك )محارٌك للدعاٌه واالعالن والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191411

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22785ه برلم   محمود دمحم عبدالمنعم برغشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22831رانٌا دسولى محمود خرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191419وفً تارٌخ  22847   هند الشحات اسماعٌل بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22878كرٌم شحاته عطٌه عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص



 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 21191415تارٌخ  وفً 22879احمد السٌد مسعد دٌبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22893حمدى نوح مصطفى المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191418وفً تارٌخ  22923علٌاء شاكر السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22924احمد عبد المجٌد محمود لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22968احمد زكى عبد الحمٌد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191428وفً تارٌخ  22969عادل محمود عبد العزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191413وفً تارٌخ  22811مٌخائٌل عرٌان جرجس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22816كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21191414وفً تارٌخ  22817دمحم فتحى كامل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191417وفً تارٌخ  22833احمد سعٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191411وفً تارٌخ  22865فاطمه فؤاد دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة 21191414وفً تارٌخ  22876مؤمن عاطف عبد النبى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191415وفً تارٌخ  22881طارق فتحى دمحم العكفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191416وفً تارٌخ  22894احمد على ٌالوت بداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191418وفً تارٌخ  22922محمود عادل شفٌك لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22937 احمد عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22938شادٌه سعد اسماعٌل عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 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 , 21191423وفً تارٌخ  22953فتاح محمود ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على عبدال -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191413وفً تارٌخ  22811اسماء شعبان سعد ابوزٌد الحارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191414وفً تارٌخ  22814متعال احمد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدال -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191414وفً تارٌخ  22815احمد ٌسن سلٌمان هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191419وفً تارٌخ  22849د الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عبدالمجٌ -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22863سامى محمود عبد الفتاح حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191411وفً تارٌخ  22864بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء دمحم عبدالمجٌد  -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22896عبد العزٌز دمحم عوٌضه عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191416وفً تارٌخ  22897، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل محمود السٌد الجحش  -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22917دمحم عبد المرضى عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191417وفً تارٌخ  22918ق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد هللا مرزوق كرٌم مرزو -  198

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191422وفً تارٌخ  22939نعمه سعٌد مصطفى عطاٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191423وفً تارٌخ  22952سبك لٌده برلم    هبه فتحى رشاد سلٌم ، تاجر فرد ،  -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191423وفً تارٌخ  15641مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد



 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

صف التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان المانونى  , و21191417وفً تارٌخ  21132دمحم سعد دمحم المالح ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الدلتا للتنمٌه  18117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191411،  فى تارٌخ :   -  1

 الزراعٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح جرٌن  22578بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 21191412،  فى تارٌخ :   -  2

 فودز  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح المهندس  16621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191413،  فى تارٌخ :   -  3

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الشرلٌه  21927التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21191413،  فى تارٌخ :   -  4

 لتصنٌع الممرمشات  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الشروق لبٌع  11575تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191413،  فى تارٌخ :   -  5

 البذور واالسمده والمبٌدات  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الروضه  22388تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191414فى تارٌخ :   ،  -  6

 للمماوالت العامه  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح وجود لتشغٌل  9724تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  7

 المعادن  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الٌونانى لتوزٌع  21975تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191416تارٌخ : ،  فى   -  8

 المواد الغذائٌه والسجائر  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  21296تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  9

 للتورٌدات  البرٌن 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح النٌل  19933تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  11

 للمماوالت العمومٌة  

 روضه  الى: تم تعدٌل السمه لتصبح ال 22114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191417،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الفا لتجاره االسمده والمبٌدات   21654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191423،  فى تارٌخ :   -  12

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16719تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191424،  فى تارٌخ :   -  13

 الشروق للرحالت  

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191418، وفى تارٌخ    15291شركة عبدالفتاح دمحم وحسام حمزه وشركاؤهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 ا ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعماله

تم محو/شطب    21191411، وفى تارٌخ    3447شركه نبٌل دمحم دمحم الموش وشرٌٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌه

تم محو/شطب    21191423، وفى تارٌخ    5221لٌل دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة طارق خ   - 3

 السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌس للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌه

تم محو/شطب    21191423ارٌخ ، وفى ت   2986شركه خلٌل دمحم خلٌل الفره وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 رأس  21191412فً تارٌخ   ،و 19591شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل رأس  21191412وفً تارٌخ   ، 19591شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111ال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ   ، 19319شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

وفً تارٌخ    19319حسن مغربى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل -  4

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191417،

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ   ، 19319شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

وفً تارٌخ    19319تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1111110111صبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ 21191417،

تم  21191414وفً تارٌخ   ، 18885شركه مجدى عبدالحمٌد احمدابوخلٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   11511110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191424وفً تارٌخ   ، 16182ى حسان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة عبد الممصود فوزى الصاو -  8

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191411وفً تارٌخ  14717رٌكٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم فتح هللا شاهٌن وش -  1

مساكن مصر لالسكان والتعمٌر  41بالدور الثامن بالعمار  15وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز العام للشركه لٌصبح شمه 

 الماهره -شٌراتون المطار النزهه 

 

تم تعدٌل  21191417وفً تارٌخ  19319ربى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه عبدالفضٌل حسن مغ -  2

 السادات  -المنطمه االولى   -ش عثمان بن عفان  1شمه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركة لٌصبح عماره 

وفً تارٌخ  19319سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه ، توصٌة ب -  3

المنطمه  -ش عثمان بن عفان  1شمه  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركة لٌصبح عماره  21191417

 السادات  -االولى  

تم تعدٌل  21191417رٌخ وفً تا 19319شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 السادات  -المنطمه االولى   -ش عثمان بن عفان  1شمه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركة لٌصبح عماره 

وفً تارٌخ  19319تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

المنطمه  -ش عثمان بن عفان  1شمه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركة لٌصبح عماره  تم تعدٌل 21191417

 السادات  -االولى  



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌصبح تصنٌع فٌلم واكٌاس وشنط بالستٌن ،  سبك شركة دمحم دمحم دمحم عبدالجواد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط ل -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191411وفً تارٌخ  15263لٌدها برلم   

دمحم فتح هللا شاهٌن وشرٌكٌة ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  خلط وتعبئة اسمدة ومخصبات زراعٌة واالتجار فى  -  2

تم 21191411وفً تارٌخ  14717الزراعٌة والتصدٌر فى حدود ما تمره التعلٌمات ،  سبك لٌدها برلم    االسمدة والمخصبات

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح الحلول المتكامله فى مجال الطاله  -  3

لمماوالت العامه والمتاكمله والمتخصصه والمماوالت الكهرو مٌكانٌكٌه والتورٌدات العمومٌه ) فى مجال الكهرباء والكهرباء وا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191417وفً تارٌخ  19319والطاله ومستلزمات المصانع  ( ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ل حسن مغربى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح الحلول المتكامله تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌ -  4

فى مجال الطاله والكهرباء والمماوالت العامه والمتاكمله والمتخصصه والمماوالت الكهرو مٌكانٌكٌه والتورٌدات العمومٌه ) فى 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191417وفً تارٌخ  19319  مجال الكهرباء والطاله ومستلزمات المصانع  ( ،  سبك لٌدها برلم 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح الحلول المتكامله فى مجال الطاله  -  5

والتورٌدات العمومٌه ) فى مجال الكهرباء  والكهرباء والمماوالت العامه والمتاكمله والمتخصصه والمماوالت الكهرو مٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191417وفً تارٌخ  19319والطاله ومستلزمات المصانع  ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ل المتكامله فى تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح الحلو -  6

مجال الطاله والكهرباء والمماوالت العامه والمتاكمله والمتخصصه والمماوالت الكهرو مٌكانٌكٌه والتورٌدات العمومٌه ) فى مجال 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191417وفً تارٌخ  19319الكهرباء والطاله ومستلزمات المصانع  ( ،  سبك لٌدها برلم   

 منشركة تضا

شركة عبد الممصود فوزى الصاوى حسان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط الامه وتشغٌل محطه لفرز وتدرٌج  -  7

ومعالجه وتبرٌد وتجمٌد وتجفٌف وتشمٌع وتعبئه وتغلٌف الخضر والفاكهه والحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه الى النشاط 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191424تارٌخ  وفً 16182االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191412وفً تارٌخ  19591ها برلم   شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه ، سبك لٌد -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191417وفً تارٌخ  19319شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 21191417وفً تارٌخ  19319حسن مغربى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل  -  3

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسمها لٌصبح  19319الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   21191417،  فى تارٌخ :   -  1

 عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه

الى: تم تعدٌل اسمها لٌصبح  19319توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191417،  فى تارٌخ :   -  2

 عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

  األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  1

ادارة  عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417ت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : التعامال

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  2

حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل 

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

هما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ول

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  3

ن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌ

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

طاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والم

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌن االول / عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الش -  4

عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

ت واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارا

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم -  5

عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

صالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والم

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /   حسن عبد الفضٌل حسن دمحم -  6

عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

اسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل ب

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319  برلم     21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  7

عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام 

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417الشركة ، تارٌخ :  التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  8

الحك فى ادارة عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما 

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417لتعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : ا

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد  -  9

ن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حس

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

ا حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهم

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد  -  11

الشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى و

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع  الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد  -  11

لفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة ا

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

ذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌ

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تولٌع من حك الشرٌن االول / عبد بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة وال -  12

الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

ة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌ

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة ب -  13

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع  والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   -  14

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع و

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

ركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الش

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   -  15

وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات  لدى البنون والتولٌع على الشٌكات

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

تصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن ال

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و -  16

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

الغٌر وكذلن حك بٌع والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون و

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  17

البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

ت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع والسٌارات والمنموال

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

عمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر ال

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  18

تندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المس

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

تلكات الشركة بدون حد الصى االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول ومم

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 
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السحب من حسابات الشركة  لدى حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك  -  19

البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى  االراضى

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  21

البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع  والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

ك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الح

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون  -  21

ن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذل

والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى 

ع والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌ

كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 19319برلم       21191417

 بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون -  22

والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات 

والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى 

والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 19319برلم       21191417

ضامن  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة ت -  23

والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات 

من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى  والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع 

تارٌخ : كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون  -  24

والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات 

المنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى و

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع 

لشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام ا

 19319برلم       21191417

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول  -  25

بى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة / عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغر

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

لعام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع ا

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 
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االول  عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن -  26

/ عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

االجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات و

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  27

/ عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

لمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات وا

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

عد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول عبدالفضٌل حسن دمحم س -  28

/ عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

تعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة وال

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  29

عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

ٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثل

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417اء حسابات الشركة ، تارٌخ : التعامالت البنكٌة وفتح والغ

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  31

ردان ولهما الحك فى ادارة عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منف

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

ة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشرك

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  31

ن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة عبد الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حس

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

مطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال وال

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول /  -  32

سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة  عبد الفضٌل حسن دمحم

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

دولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه لل

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

لشرٌن االول / عبد بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك ا -  33

الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع 

رات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع الوزا

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 
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تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم  -  34

الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

الح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمص

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

وح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد بدر عبدالحمٌد ابراهٌم ن -  35

الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع  الشركة وتمثلٌها امام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة ، تارٌخ : 

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع من حك الشرٌن االول / عبد  -  36

الفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى والشرٌن الثانى / حسن عبد الفضٌل حسن دمحم مجتمعان او منفردان ولهما الحك فى ادارة 

لتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والرسمٌة وجمٌع الشركة وتمثلٌها امام الغٌر وا

الوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعه للدولة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ولهما حك التولٌع عن الشركة فى جمٌع 

 19319برلم       21191417، تارٌخ : التعامالت البنكٌة وفتح والغاء حسابات الشركة 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   -  37

 لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

لشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح ا

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   -  38

كات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات لدى البنون والتولٌع على الشٌ

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى  االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

ر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌ -  39

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

ن والغٌر وكذلن حك بٌع والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنو

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة   -  41

لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

المنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع والسٌارات و

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

لشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام ا

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  41

ات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتماد

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 
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صول وممتلكات الشركة بدون حد الصى االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع ا

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون  -  42

البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

 والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  43

البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات 

ا مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهم

االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى 

ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى  -  44

الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع 

الصى  االراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد

وتولٌع كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 19319برلم       21191417تارٌخ : 

لدى البنون  بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  -  45

والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات 

والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى 

اسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع والسٌارات والمنموالت ب

كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 19319برلم       21191417

نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون بدر عبدالحمٌد ابراهٌم  -  46

والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات 

المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع 

بعض ماذكر ، تارٌخ : كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او 

 19319برلم       21191417

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون  -  47

والسٌارات  والتولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات

والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع 

لشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : كافة العمود باسم ولصالح ا

 19319برلم       21191417

بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لدى البنون ولهم حك السحب من حسابات الشركة  لدى البنون  -  48

العتمادات المستندٌة واصدار خطابات الضمان وكذلن حك شراء االراضى والعمارات والسٌارات والتولٌع على الشٌكات وفتح ا

والمنموالت باسم الشركة ولهما مجتعان او منفردان حك ابرام عمود المرض والرهن من البنون والغٌر وكذلن حك بٌع االراضى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جمٌع اصول وممتلكات الشركة بدون حد الصى وتولٌع  والسٌارات والمنموالت باسم الشركة والتصرف فٌها وكذلن التصرف فى

كافة العمود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العمارى فٌما ٌخص ذلن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 19319برلم       21191417

 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1 عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  49

    21191417وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ :   -

 19319برلم   

 2 -صوله حصته فى راس المالخروجه  بعد ح - 1عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  51

    21191417وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ :   -

 19319برلم   

 2 -لمالخروجه  بعد حصوله حصته فى راس ا - 1عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  51

    21191417وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ :   -

 19319برلم   

 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1عبدالفضٌل حسن دمحم سعد الدٌن مغربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  52

    21191417رج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : وتم تخا  -

 19319برلم   

  - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  53

    21191417ٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌ

 19319برلم   

  - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  54

    21191417ل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌ

 19319برلم   

  - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   -  55

    21191417تهم فى راس المال ، تارٌخ : وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحما

 19319برلم   

  - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1حسن عبد الفضٌل حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   -  56

    21191417خ : وتم تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌ

 19319برلم   

وتم   - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج   -  57

برلم       21191417تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : 

19319 

وتم   - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج   -  58

برلم       21191417تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : 

19319 

وتم   - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1اهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن متخارج  بدر عبدالحمٌد ابر -  59

برلم       21191417تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : 

19319 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتم   - 2 -خروجه  بعد حصوله حصته فى راس المال - 1متخارج  بدر عبدالحمٌد ابراهٌم نوح  شركة تضامن  شرٌن  -  61

برلم       21191417تخارج ثالثه  شركاء  موصٌٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل بعد حصولهم على مستحماتهم فى راس المال ، تارٌخ : 

19319 

عدد شركاء موصٌٌن مذكورٌن  2ركة ضم الى عضوٌة الش - 1سامى ابو زٌد السٌد خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  61

    21191419شركاء موصٌٌن بعدحصولهم على كافة مستحماتهم ، تارٌخ :  2خرج من عضوٌة الشركة عدد - 2 -بعمد التعدٌل 

 21237برلم   

المتضامن  عبد الممصود فوزى الصاوى حسان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن -  62

عبدالممصود فوزى الصاوى حسان منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر 

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وجمٌع السفارات والمنصلٌات وكذلن التعامل مع جمٌع 

داع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات ول البنون والمصارف من سحب واٌ

 16182برلم       21191424ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء وله الحك ، تارٌخ : 

لٌع على عمود البٌع وعمود الكفاله وحك عبد الممصود فوزى الصاوى حسان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى التو -  63

االلتراض من البنون او الغٌر والتولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح وتوكٌل البنون او الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 16182برلم       21191424تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14717برلم       21191411 فتح هللا شاهٌن وشرٌكٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم -  1

برلم       21191411شركة دمحم دمحم دمحم عبدالجواد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

15263 

برلم       21191412شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم احمد دمحم البهواشى و -  3

19591 

برلم       21191412شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

19591 

برلم       21191412مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص و -  5

19591 

برلم       21191412شركة دمحم احمد دمحم البهواشى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

19591 

برلم       21191417ٌخ : شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تار -  7

19319 

تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

 19319برلم       21191417

برلم       21191417شركه عبدالفضٌل حسن مغربى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

19319 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل اسمها لٌصبح عبد الفضٌل حسن مغربى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 19319برلم       21191417

    21191418شركة عبدالفتاح دمحم وحسام حمزه وشركاؤهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 15291م   برل

برلم       21191419شركة سامى ابوزٌد خلٌل وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

21237 

    21191414شركه مجدى عبدالحمٌد احمدابوخلٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 18885برلم   

برلم       21191422ام جمٌل احمد دمحم وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة انغ -  14

22522 

شركة عبد الممصود فوزى الصاوى حسان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

 16182برلم       21191424

 ــــــــــــــــــــــ    

 ألحكام  ا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 459برلم       21191411، تارٌخ :  1577سمٌر كمال دمحم حسام الدٌن     -  1

 459برلم       21191411، تارٌخ :  1578سمٌر كمال دمحم حسام الدٌن     -  2

 459برلم       21191411، تارٌخ :  1579سمٌر كمال دمحم حسام الدٌن     -  3

 459برلم       21191411، تارٌخ :  1581سمٌر كمال دمحم حسام الدٌن     -  4

، تارٌخ :  1573  2123/ 4/ 13صالح ابراهٌم شعبان ابو كبشه)ابو كبشة للسٌرامٌن والتوكٌالت التجارٌة(  ج فى  -  5

 9474برلم       21191411

 9758برلم       21191411، تارٌخ :  1569  2123/ 11/ 11مرعً احمد مرعً شاهٌن  ج فى  -  6

 11111برلم       21191411، تارٌخ :  1574  2124/  4/  14 -لؤلؤة جابر على حسن  ج  -  7

 13827برلم       21191412، تارٌخ :  2195هالل مسعد ابوزٌد سمٌنه     -  8

 3298برلم       21191412، تارٌخ :  1614  2123/ 7/ 24زٌنب صالح الدٌن عبدالشافً  ج فى  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3298برلم       21191412، تارٌخ :  1615زٌنب صالح الدٌن عبدالشافً     -  11

 14172برلم       21191412، تارٌخ :  1591  2119/  1/  15 -ضٌاء سعٌد جابر عبدالرحمن  ج  -  11

 9712برلم       21191412، تارٌخ :  1617  2123/ 9/ 1اسامه حامد ابراهٌم مصطفً  ج فى  -  12

 11392برلم       21191412، تارٌخ :  1592  2114/  9/  31 -فتحى عبٌد سعٌد جرجس  ج  -  13

 11113م   برل    21191413، تارٌخ :  1621  2114/  2/  15 -ولٌد فوزي عبد الواحد هالل  ج  -  14

 11113برلم       21191413، تارٌخ :  1622  2119/  2/  15 -ولٌد فوزي عبد الواحد هالل  ج  -  15

 9213برلم       21191413، تارٌخ :  1636  2112/  11/  3-دمحم محمود ابراهٌم الجزٌري  ج  -  16

 9213برلم       21191413ٌخ : ، تار 1637  2117/  11/  3 -دمحم محمود ابراهٌم الجزٌري  ج  -  17

 13222برلم       21191414، تارٌخ :  1659  2118/  1/  1 -احمد مصطفى ابو الٌزٌد نصار  ج  -  18

 14412برلم       21191414، تارٌخ :  1641  2124/ 4/ 2عمرو احمد على احمد  التجدٌد التالى فى  -  19

 12643برلم       21191414، تارٌخ :  1651  2117/ 5/  26 -هشام مدبولى دمحم عبد الوهاب  ج  -  21

 14172برلم       21191414، تارٌخ :  1661  2118/ 12/ 8محروس جالل عبد الواحد خمٌس  ج فى  -  21

 11679برلم       21191417، تارٌخ :  1681  2121/ 4/ 18خاطر للرحالت )دمحم كمال دمحم على خاطر (  ج فى  -  22

 9416برلم       21191417، تارٌخ :  1663  2113/  3/  4 -اٌمان عبد اللطٌف عبد البالً نجم  ج  -  23

 9416برلم       21191417، تارٌخ :  1664  2118/  3/  4 -اٌمان عبد اللطٌف عبد البالً نجم  ج  -  24

 14147برلم       21191417، تارٌخ :  1686  2119/  1/  7 -مصطفى حمدى مصطفى ابو عوف  ج  -  25

 14353برلم       21191417، تارٌخ :  1675  2124/ 3/ 19انتصار السٌد دمحم الشرلاوى  ج فى  -  26

 9724برلم       21191417، تارٌخ :  1987  2118/9/8 -دمحم حسن شمندي دمحم  ج -  27

 14418برلم       21191417 ، تارٌخ : 1693  2124/ 4/ 8تمى سٌد بدوى محمود الغرٌب  ج فى  -  28

 11119برلم       21191418، تارٌخ :  1711  2124/ 2/ 17دمحم ابراهٌم السٌد البهنسً  ج فى  -  29

 6767برلم       21191419، تارٌخ :  1731  2118/  6/  31-عبد اللطٌف دمحم عبد الغنً علً  ج  -  31

،  1731  2118/  6/  31-دمحم عبدالغنى )عبداللطٌف للهندسة الهٌدرولٌكٌة (  ج  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبداللطٌف -  31

 6767برلم       21191419تارٌخ : 

/  6/  31-تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبد اللطٌف دمحم عبد الغنى على ) مركز عبد اللطٌف سلطان للهٌدرولٌن (  ج  -  32

 6767رلم   ب    21191419، تارٌخ :  1731  2118

 11388برلم       21191419، تارٌخ :  1728  2121/ 1/ 11احمد فكرى سعد عطا  ج فى  -  33

 3976برلم       21191419، تارٌخ :  1732  2114/  4/  18 -عصام صبري دروٌش عمار  ج  -  34

 3976لم   بر    21191419، تارٌخ :  1733  2119/  4/  18 -عصام صبري دروٌش عمار  ج  -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191419، تارٌخ :  1713  2116 2/  29-رجائى صلٌب ٌوسف الجمل )مكتب الجمل للرحالت الداخلٌة (  ج  -  36

11464 

 7153برلم       21191411، تارٌخ :  1753  2124/ 3/ 19ابراهٌم دمحم مصطفً ابو فرو  ج فى  -  37

 12915برلم       21191411، تارٌخ :  1762  2117/  9/  17 -هانى مصطفى عبد الحمٌد النعا  ج  -  38

 2334برلم       21191411، تارٌخ :  1741  2112/  8/  3 -عبد الفتاح حسن دمحم حتحوت  ج  -  39

 2334برلم       21191411، تارٌخ :  1741  2117/  8/  3 -عبد الفتاح حسن دمحم حتحوت  ج  -  41

 2334برلم       21191411، تارٌخ :  1742  2122/  8/  3 -دمحم حتحوت  ج عبد الفتاح حسن  -  41

 14331برلم       21191411، تارٌخ :  1759  2124/ 3/ 12احمد محمود عبدالخالك على  ج فى  -  42

 14394برلم       21191411، تارٌخ :  1796  2119/  4/  1 -ابراهٌم مصطفى بدوى حماد  ج  -  43

 13757برلم       21191411، تارٌخ :  1819  2123/ 7/ 13 دمحم على الشاٌب  ج فى دمحم -  44

 14116برلم       21191411، تارٌخ :  1791  2118/  12/  23 -سمٌر فؤاد دمحم عبد الجواد  ج  -  45

 8114برلم       21191411، تارٌخ :  1781  2118/  6/  4 -صالح حسٌن عبدالبالى دمحم  ج  -  46

 13214برلم       21191411، تارٌخ :  1784  2117/  12/  31 -دمحم أحمد عبدالعظٌم نصار  ج  -  47

 14436برلم       21191411، تارٌخ :  1798سٌد احمد احمد حسانٌن فرج     -  48

 14313برلم       21191414، تارٌخ :  1814  2119/  3/  2 -اسامة عبدالسالم عبدالممصود شرف الدٌن  ج  -  49

 5429برلم       21191414، تارٌخ :  1811  2116/  3/  21 -امٌنه دمحم كمال السٌد ابراهٌم  ج  -  51

 5429برلم       21191414، تارٌخ :  1812  2111/  3/  21 -امٌنه دمحم كمال السٌد ابراهٌم  ج  -  51

 5429برلم       21191414، تارٌخ :  1813  2116/  3/ 21-امٌنه دمحم كمال السٌد ابراهٌم  ج  -  52

 6262برلم       21191414، تارٌخ :  1819  2122/  8/  3 -ٌحًٌ سعٌد فهٌم نصار  ج  -  53

برلم       21191414، تارٌخ :  1796  2119/  5/  6 -محمود ناصف دمحم زغلول ) مكتب زغلول للمماوالت (  ج  -  54

14495 

 13159برلم       21191414، تارٌخ :  1811  2117/  11/  31 -ج   1امٌن محمود السٌد سعٌد  -  55

 12485برلم       21191415، تارٌخ :  1816  2122/ 3/ 17سمٌره عبد البالى الجارحى سعد  سارى حتى  -  56

 6974م   برل    21191415، تارٌخ :  1821  2118/  11/  21 -حنان دمحم كمال علً ابو طالب  ج -  57

 6974برلم       21191415، تارٌخ :  1822  2113/  11/  21 -حنان دمحم كمال علً ابو طالب  ج  -  58

 6974برلم       21191415، تارٌخ :  1823  2118/  11/  21-حنان دمحم كمال علً ابو طالب  ج  -  59

 2633برلم       21191415رٌخ : ، تا 1841  2112/  11/  14 -جمال اسماعٌل خالد لشموش  ج  -  61

 2633برلم       21191415، تارٌخ :  1841  2117/  11/  14 -جمال اسماعٌل خالد لشموش  ج  -  61



 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

،  1827  2117/ 1/  29 -مؤسسة حمزه لالستٌراد و التصدٌر و المماوالت ) عبد الفتاح دمحم على عبد السٌد حمزه (  ج -  62

 12354م   برل    21191415تارٌخ : 

 12354برلم       21191415، تارٌخ :  1835  2117/  8/  8 -عبد الفتاح دمحم على عبد السٌد حمزه  ج -  63

 7777برلم       21191415، تارٌخ :  1832  2115/  4/  15 -فاطمه فتحً سعد الشرلاوي  ج  -  64

 9113برلم       21191415: ، تارٌخ  1817  2112/  9/  11 -مجدي دمحم احمد نصر  ج  -  65

 9113برلم       21191415، تارٌخ :  1818  2117/  9/  11 -مجدي دمحم احمد نصر  ج  -  66

 12697برلم       21191416، تارٌخ :  2865  2122/ 6/ 21سامى دمحم الطنطاوى عبد ربه شتا  ج فى  -  67

 14465برلم       21191416، تارٌخ :  1857  2119/  4/  26 -عبد النبى بدوى بدوى دره  ج  -  68

 2727برلم       21191416، تارٌخ :  1851فولٌه اسماعٌل هداٌه     -  69

 2727برلم       21191416، تارٌخ :  1851فولٌه اسماعٌل هداٌه     -  71

 2727برلم       21191416، تارٌخ :  1852فولٌه اسماعٌل هداٌه     -  71

 13973برلم       21191417، تارٌخ :  1872  2123/ 11/ 31عٌد ابراهٌم ابو سٌف  التجدٌد التالى فى ناصر س -  72

 13916برلم       21191417، تارٌخ :  1913  2123/ 9/ 29امٌمة دمحم عطٌة رضوان  التجدٌد التالى فى  -  73

 6922برلم       21191417تارٌخ : ،  1878  2118/  9/  23 -دمحم عبد العاطً طه شهاب الدٌن  ج  -  74

 6922برلم       21191417، تارٌخ :  1879  2113/  9/  23 -دمحم عبد العاطً طه شهاب الدٌن  ج  -  75

 6922برلم       21191417، تارٌخ :  1881  2118/  9/  23 -دمحم عبد العاطً طه شهاب الدٌن  ج  -  76
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 9118برلم       21191428، تارٌخ :  2153  2117/  7/  17 -علً جابر علً دمحم سالم  ج  -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11861برلم       21191428، تارٌخ :  2149  2116/  6/  25 -صبرى دمحم سلٌمان محفوظ  ج  -  114
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14165برلم       21191413، تارٌخ :  1611  2123/ 12/ 7ء حمدى سٌد احمد وشركاة  ج فى شركة نجال -  1
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/  6 -تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة ورثة حامد ابراهٌم احمد ابو عبٌد ) دٌنا حامد ابراهٌم احمد ابو عبٌد وشركاها (  ج  -  11

 3585برلم       21191414، تارٌخ :  1818  2118/  11

، تارٌخ :  1818  2118/  11/  6 -د ابراهٌم احمد ابو عبٌد وشركاه  ج تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة / ورثة حام -  12
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/  6 -تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة ورثة حامد ابراهٌم احمد ابو عبٌد ) دٌنا حامد ابراهٌم احمد ابو عبٌد وشركاها (  ج  -  13

 3585 برلم      21191414، تارٌخ :  1818  2118/  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1818  2118/  11/  6 -تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة / ورثة حامد ابراهٌم احمد ابو عبٌد وشركاه  ج  -  14
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 2986برلم       21191423، تارٌخ :  2117لٌل دمحم خلٌل الفره وشرٌكه    شركه خ -  21

 2986برلم       21191423، تارٌخ :  2118شركه خلٌل دمحم خلٌل الفره وشرٌكه     -  22
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 2986برلم       21191423، تارٌخ :  2111الفره وشرٌكه     شركه خلٌل دمحم خلٌل -  24

برلم       21191431، تارٌخ :  2169  2124/ 1/ 7ج فى   1شركه هلكون لالنشاءات ) ابراهٌم عثمان حلمً وشركاه ( -  25
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 368برلم       21191431، تارٌخ :  2169  2124/ 1/ 7شركة هلكون لالنشاءات ) شركه مساهمه مصرٌة (  ج فى  -  26

برلم       21191431، تارٌخ :  2169  2124/ 1/ 7ج فى   1شركه هلكون لالنشاءات ) ابراهٌم عثمان حلمً وشركاه ( -  27
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 368برلم       21191431، تارٌخ :  2169  2124/ 1/ 7شركة هلكون لالنشاءات ) شركه مساهمه مصرٌة (  ج فى  -  28

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191414لصالح البنن االهلى المصرى ش.م.م ، تارٌخ :  329كرٌمة لرنى على دمحم  حافظه لٌد رهن رلم  -  1

21512 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

لصالح البنن التجارى الدولى )مصر( ش.م.م ، تارٌخ :  328رٌجٌنا للصناعات الغذائٌه  حافظه لٌد رهن تجارى رلم  -  1

 3852برلم       21191411

لصالح بنن  257رهن تجارى رلم  شركه المهتد لالعمال الخشبٌه والمعدنٌه/ دمحم حسن شمندي وشركاه  حافظه شطب لٌد -  2

 4615برلم       21191415التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


