
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ٌولٌو شهر  منوف  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن محل  23332برلم  21101111، لٌد فى  11111.111صدفه عبدالعاطى عبدالعاطى هكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 حالله ، بجهة : سدود مركز منوف بملن عبدالمنعم السٌد عٌسى

عن  23345برلم  21101113، لٌد فى  111111.111ل عبدالنبى عبدالعزٌز لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام -  2

 مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال الحدٌد واالستلس واالدوات الكهربائٌه ، بجهة : هٌت مركز منوف بملن حمدى لطب راغب

عن تجاره فاكهه  23151برلم  21101114، لٌد فى  12111.111امال نجٌب صالح ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 وخضروات ، بجهة : سنجرج مركز منوف بملن دمحم عبدالسمٌع متولى

عن تجاره فاكهه  23151برلم  21101114، لٌد فى  12111.111امال نجٌب صالح ضبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 2110/ 5/ 6ج مركز منوف بملن دمحم عبدالسمٌع متولى بغرض حالله افتتح فى وخضروات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سنجر

 منوف 23151ولٌد برلم 

عن بماله ، بجهة :  23316برلم  21101111، لٌد فى  11111.111لٌلى ٌسرى سعٌد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 منوف شارع محطه المٌاه بملن سلمى محب متولى

عن حداٌد  23421برلم  21101111، لٌد فى  21111.111فاطمه محروس سعد عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 وبوٌات ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن حنان محروس على شرف الدٌن

عن حظٌره مواشى  23424برلم  21101111، لٌد فى  51111.111سمٌر جابر دمحم الطنطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ، بجهة : منوف بجوار محطه المجارى لطرٌك كفر السنابسه بملن سعدٌه عبدالمنعم احمد الطنطى

عن تورٌدات فٌما عدا  23444برلم  21101116، لٌد فى  51111.111دمحم احمد سعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

اعلى محالت سوق المنطمه الثانٌه الدور الثانى بملن عبداالحد  1لسادات مكتب رلم المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ، بجهة : ا

 شولى عبدالحلٌم

عن مطعم فول  23451برلم  21101116، لٌد فى  13111.111السٌد فاٌز معوض شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 وطعمٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن مصطفى معوض ابوٌوسف

عن  23411برلم  21101118، لٌد فى  251111.111عبد العظٌم عبد الفتاح دمحم محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن / جمال عبدهللا غنٌمى -( 6( شمه ) 1لطعه ) -محور خدمات الحى السادس  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : السادات 

عن ورشه  23552برلم  21101131، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  مٌنا اسرى ابراهٌم جرجس  ، تاجر فرد ، ر -  11

 خٌاطه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : تتا مركز منوف بملن اسرى ابراهٌم جرجس

عن  23564برلم  21101131، لٌد فى  61111.111احمد جمال عبدالناصر دمحم وهٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 هة : سرس اللٌان شارع ترعه السرساوٌه بملن جمال دمحم وهٌبحظٌره مواشى ، بج

عن اعالف ، بجهة :  23328برلم  21101111، لٌد فى  13111.111دمحم مختار دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم عبدالنبى الشافعى

عن كافٌترٌا ومطعم ،  23511برلم  21101131، لٌد فى  35111.111ماله ،   دمحم جوده دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس -  14

 ببالسوق التجارى المنطمه السكنٌه السابعه بملن عبدالرازق عبدالفتاح ابوالحدٌد رمضان 35بجهة : السادات محل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن بماله ،  23355برلم  21101114، لٌد فى  13111.111صبحٌه السٌد عبدالفتاح سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن حٌاه فهٌم شحاته

عن تجاره لطع  23311برلم  21101111، لٌد فى  5111.111خالد جمعه دمحم جمعه عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ل الزهور بملن جنا ونرمٌن دمحم مصطفى الدور االرضى محور المركزه مو 165غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : السادات محل رلم 

 عصمت

عن فرارجى  23380برلم  21101118، لٌد فى  51111.111نعناعه محمود عبدالحمٌد البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن ثروت صالح عبدالحمٌد

عن  23414برلم  21101110، لٌد فى  51111.111س ماله ،  صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأ -  18

بملن / صبرى  -المنطمه السكنٌة السابعه  -بالسوق التجارى  - 38المحل رلم  -ادوات صحٌه وحداٌد وبوٌات ، بجهة : السادات 

 عبد الحكٌم احمد مصطفى

عن مزرعه  23421برلم  21101111لٌد فى ،  211111.111دمحم العشرى دمحم مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 دواجن ، بجهة : كفر بالمشط مركز منوف بملن عالء العشرى دمحم مطاوع

عن مكتب تورٌد  23456برلم  21101111، لٌد فى  151111.111مسعود خلٌفه عٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الم ناجى سلٌمان ابوعجٌلهعماله )نظافه( ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن عبدالس

عن بٌع  23458برلم  21101111، لٌد فى  31111.111رجب عبدالغفار عبدالسالم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لطع غٌار االت زراعٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم سامى دمحم

عن تجاره سٌارات ،  23481برلم  21101122، لٌد فى  411111.111رفعت جاد على جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : جزى مركز منوف بملن ٌاسر رفعت جاد

عن بماله ، بجهة  23558برلم  21101131، لٌد فى  11111.111هٌثم رضا احمد ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن ٌاسر ابوزٌد على الشٌخ

عن مزرعه  23324برلم  21101111، لٌد فى  3111111.111دمحم احمد السٌد شباٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 مواشى ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن حامد حلمى عبدالسالم

عن مزرعه  23324برلم  21101111، لٌد فى  3111111.111دمحم احمد السٌد شباٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر ابوالحسن مركز لوٌسنا بملن نهى احمد السٌد بغرض مكتب مماوالت متكامله افتتح فى 

 بركه السبع 13231ولٌد برلم  2111/ 8/ 28

عن ورشه  23353برلم  21101114، لٌد فى  211111.111مصطفى دمحم على ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 تصنٌع اخشاب ، بجهة : منوف طرٌك منوف كمشوش بملن سامى سٌد اٌون

عن بماله ، بجهة :  23311برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دٌنا اشرف توفٌك لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 منوف شارع دمحم فرٌد بملن دمحم صالح الطنطى

عن  23315برلم  21101111، لٌد فى  51111.111جرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  موسى عبدالمحسن موسى الح -  28

 حظٌره مواشى ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن عفاف عبدالونٌس عبدالمنعم

عن حظٌره  23381برلم  21101118، لٌد فى  51111.111سماح حامد عبدالمعز حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 : سروهٌت مركز منوف بملن معتز على دمحم مواشى ، بجهة

عن بٌع  23418برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عصام عبد المادر ابراهٌم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ادوات دش وصٌانه ، بجهة : سدود بملن حازم سعد عبد الوهاب

عن بوفٌه ،  23423برلم  21101111، لٌد فى  25111.111له ،  عبدالعلٌم ناصر عبدالعلٌم خلف  ، تاجر فرد ، رأس ما -  31

 بجهة : دبركى مركزمنوف بملن عبدالعلٌم ناصر عبدالعلٌم عبدالسالم خلف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن مصنع  2118برلم  21101115، لٌد فى  51111.111ماهر مصطفى احمد ابو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 اللٌان بملن ماهر مصطفى احمد ابو احمدحالوه طحٌنٌه ، بجهة : طرٌك سرس 

عن مصنع  2118برلم  21101115، لٌد فى  51111.111ماهر مصطفى احمد ابو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 2118ولٌد برلم تابع  2115/11/25حالوه طحٌنٌه ، بجهة : منوف شارع حسب النبى نشاطه سرجه افتتح فى 

عن مصنع  2118برلم  21101115، لٌد فى  51111.111بو احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهر مصطفى احمد ا -  34

ولٌد برلم تابع  1001/8/15حالوه طحٌنٌه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف طرٌك سرس اللٌان نشاطه بماله افتتح فى 

2118 

عن لطع غٌار  23451برلم  21101116، لٌد فى  13111.111صالح دمحم عامر ابوزمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 سٌارات ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر ابوحجازى

عن اعالف ، بجهة :  23415برلم  21101121، لٌد فى  5111.111رباب دمحم زكى السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 منوف شارع ترعه الحشاشه بملن فتحى سالم دمحم

عن بٌع  23461برلم  21101118، لٌد فى  5111.111اٌمن ابراهٌم معوض الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن / ابراهٌم معوض عبد المجٌد الدسولى -م . منوف  -زٌوت وشحومات ، بجهة : كفر فٌشا 

عن تصنٌع بالستٌن  23411برلم  21101118، لٌد فى  31111.111لى دمحم على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  38

 ملن / السٌد عبد الحمٌد عبد الخالك -ورش الشباب  -منطمه الصناعٌه الخامسه  -(  81لطعه ) -خرطوم رى ، بجهة : السدات 

عن محل مالبس  23482برلم  21101122، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  سماح دسولى السٌد زهانه  ، تاجر فرد ، ر -  30

 ، بجهة : منوف بجوار لهوه ٌحى بملن فوزى زكى النشار

عن صٌدلٌه ،  23516برلم  21101125، لٌد فى  11111.111طاهر حامد ابراهٌم البش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لن سعد عبد المنعم محمود الجعاربجهة : الحصوه شارع عبد هللا الندٌم بم

عن  23512برلم  21101125، لٌد فى  111111.111ابراهٌم فهمى ابراهٌم ابو سعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 حظٌره مواشى ، بجهة : عزبه السرجانى بملن اٌهاب مرسى ابراهٌم ابوسعده

عن بماله ، بجهة :  23401برلم  21101124، لٌد فى  11111.111دمحم على السٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 زاوٌه رازٌن بملن خالد صابر دمحم ابو حجازى

عن  23563برلم  21101131، لٌد فى  51111.111حسنى شفٌك عبدالرحمن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 فى بملن نجالء محمود ابراهٌمورشه تصنٌع اخشاب غرفه نوم وسفره ، بجهة : منوف شارع ٌوسف لط

 23331برلم  21101111، لٌد فى  111111.111مصطفى عبدالسمٌع عفٌفى معوض داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 عن مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : منوف عماره االولاف بملن دمحم رفعت عبدالعزٌز سالم

عن مكتب  23350برلم  21101114، لٌد فى  41111.111س ماله ،  نضال عادل عٌد دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأ -  45

تورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت وتورٌد عماله ونظافه ، بجهة : منشٌه النور كفر داود مركز 

 السادات بملن دمحمى صابر اسماعٌل

عن مصنع  23388برلم  21101118، لٌد فى  11111.111،  احمد رجب احمد حسن الزٌدٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  46

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن سمٌر دمحم على 35لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

ممهى ، عن  23308برلم  21101118، لٌد فى  11111.111احمد احمد ابوالعنٌن مصرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بجهة : منوف السرساوٌه بملن وائل رشاد شبل

عن محل باله  23431برلم  21101114، لٌد فى  51111.111سعاد كرم عبده المخرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 مالبس ، بجهة : شارع المحطه الرئٌسى بملن احمد دمحم دمحم طه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن بماله ، بجهة :  23441برلم  21101115، لٌد فى  11111.111اله ،  هناء عالم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس م -  40

 سدود مركز منوف بملن نادٌه عبدالنبى على صمر

عن تجاره  23481برلم  21101124، لٌد فى  511111.111دمحم عبد العزٌز رٌاض عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 معوض بطاطس ، بجهة : كفر السنابسه بملن سعدٌه سعد

عن ورشه  23518برلم  21101125، لٌد فى  0111.111هشام رضا عبد السٌد الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 نجاره ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن كارم عبد الهادى سعفان

عن حظٌره  23511برلم  21101128، لٌد فى  11111.111عبدهللا مصطفى على حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مواشى ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن عمر فؤاد عمر حشاد

عن بماله ، بجهة :  23553برلم  21101131، لٌد فى  11111.111نهى صبرى السٌد عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 منوف شارع المالح بملن نادٌه ابراهٌم محمود الشعراوى

برلم  21101131، لٌد فى  111111.111عبدالحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالحمٌد صالح عبدالصادق -  54

 عن حظٌره مواشى ، بجهة : الكوم االحمر مركز منوف بملن صالح عبدالصادق عبدالحمٌد سالم 23561

تورٌدات وتجاره عن  23562برلم  21101131، لٌد فى  1111.111عصام سعٌد بكر عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 شارع منى المنطمه االولى بملن هشام دمحم معوض الخولى 2وحدات معالجه المٌاه ، بجهة : السادات 

عن  23334برلم  21101112، لٌد فى  51111.111شعبان عبدالغفار عبدالموجود مدٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 عبدالغفار عبدالموجود مدٌنهفورم جبس ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن 

عن تجارة  11114برلم  21101111، لٌد فى  51111.111سامح رجب فتوح شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 محور خدمات الحى الثانى بملن / فاروق دمحم غرٌب حسن 55لطعه  4لطع غٌار سٌارات ، بجهة : السادات محل رلم 

عن  23385برلم  21101118، لٌد فى  111111.111ى حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبداللطٌف محمود عل -  58

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن عزه عبدالفتاح على

عن تجارة  11114برلم  21101111، لٌد فى  51111.111سامح رجب فتوح شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

ٌارات ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى السادات شارع المدٌنه المنوره منطمه اولى بملن / رجب فتوح شرف الدٌن لطع غٌار س

 2116/  3/  6منوف بتارٌخ  11114بنشاط مكتب نمل رحالت داخلٌه وممٌد برلم 

عن  23412برلم  21101110، لٌد فى  511111.111فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بملن / فهمى  -منوفٌه  -بالمنطمه المطورٌن  - 64لطعه رلم  -فرز وتجهٌز وتعبئة وحفظ بالتبرٌد فاكهة وخضار ، بجهة : السادات 

 ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله

عن  23412برلم  21101110، لٌد فى  511111.111فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -شارع بور سعٌد واحمد ماهر  -فرز وتجهٌز وتعبئة وحفظ بالتبرٌد فاكهة وخضار ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة مٌت غمر 

 6216وممٌد برلم  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -بملن / فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله 

 23410برلم  21101111، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،   حمدى مرسى عبدالوارث رضوان عماره  ، تاجر -  62

 والمنطمه الثانٌه ابنى بٌتن بملن هٌثم مبرون محمود االنصارى 141عن توزٌع مبٌدات واسمده ، بجهة : السادات لطعه 

عن غذائى  13113برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مكرم السٌد مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

بالمنطمه الصناعٌه ورش الصناعٌه السادسه بملن مكرم السٌد  6161- 6150)مربات عصائر نكتار( ، بجهة : السادات المطعه رلم 

 مصطفى عمر

عن غذائى  13113برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مكرم السٌد مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

طرٌك السادات االللٌمى بغرض مستودع  15)مربات عصائر نكتار( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات عزبه الجزار ن 

 منوف 13113ولٌد برلم  2112/ 12/ 0توزٌع بوتاجاز افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن تصنٌع  21214برلم  21101121، لٌد فى  111111.111عمرو فتحى جابر االهبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مواد التعبئه والتغلٌف ، بجهة : منوف شارع الثمانٌات بملن نادٌه عبدالعظٌم ابراهٌم

عن تصنٌع  21214برلم  21101121، لٌد فى  111111.111عمرو فتحى جابر االهبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

مواد التعبئه والتغلٌف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن نادٌه عبدالعظٌم عسله بغرض بماله 

 منوف 21214ولٌد برلم 2118/ 0/ 4ومستلزمات تعبئه وتغلٌف افتتح فى 

عن تصنٌع  21214برلم  21101121، لٌد فى  111111.111رأس ماله ،   عمرو فتحى جابر االهبل  ، تاجر فرد ، -  61

مواد التعبئه والتغلٌف ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن بجوار محطه المجارى بغرض مخزن 

 منوف 21214ولٌد برلم تابع  2118/ 0/ 13لتجاره المنتجات الورلٌه افتتح فى 

عن تصنٌع  21214برلم  21101121، لٌد فى  111111.111و فتحى جابر االهبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر -  68

مواد التعبئه والتغلٌف ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن بجوار محطه المجارى بغرض مخزن 

 منوف 21214د برلم تابع ولٌ 2118/ 0/ 13لتجاره المنتجات الورلٌه افتتح فى 

عن محل  23468برلم  21101118، لٌد فى  5111.111شٌماء عبدالظاهر ابوالسعود شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 بملن / مهدى عبد الحمٌد ابراهٌم -م . منوف  -كبابجى ، بجهة : كمشوش 

عن  23406برلم  21101124، لٌد فى  11111.111اله ،  عبد هللا مسعود احمد فرج السودانى  ، تاجر فرد ، رأس م -  11

 ورشه نجاره ، بجهة : شارع االشمونى بملن مسعود احمد فرج السودانى

عن  23543برلم  21101120، لٌد فى  151111.111رمضان دمحم عبدالفتاح الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 غاده محمود دمحم سلٌمان  حظٌره مواشى ، بجهة : بهواش مركز منوف بملن

عن مكتب  23325برلم  21101111، لٌد فى  11111.111على احمد على ابوحبسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن زٌنب دمحم احمد مشحوت

عن مصنع  23361برلم  21101114، لٌد فى  21111.111أس ماله ،  دمحم الشحات لطفى الصعٌدى  ، تاجر فرد ، ر -  13

لتصنٌع بالستٌن الموز والملشى والصوب الزراعٌه واعاده تدوٌر اللدائن وصناعه خراطٌم وعزل البالستٌن وتكسٌره ، بجهة : 

 السادات كفر داود مفارق التحرٌر بملن الشحات لطفى الصعٌدى

عن لحوم  23341برلم  21101113، لٌد فى  151111.111عز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على كمال الدٌن على ابوال -  14

 مجمده ، بجهة : منوف داٌر الناحٌه البحرى حاره ابونوارج بملن / طاهر فتحى ابراهٌم الزلزولى

عن لحوم  23341م برل 21101113، لٌد فى  151111.111على كمال الدٌن على ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

مجمده ، بجهة : عنوان المحل الرئٌسى شبٌن الكوم ش غرب االستاد بملن / دمحم صفاء دمحم ابراهٌم بنشاط تجارة دواجن وممٌد برلم 

 2113/  11/  4شبٌن الكوم بتارٌخ  51014

عن لحوم  23341برلم  21101113، لٌد فى  151111.111على كمال الدٌن على ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

مجمده ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم بملن / على كمال الدبن على ابو العز بنشاط تصنٌع تعبئة وتغلٌف لحوم 

 2110/ 8/  26شبٌن الكوم بتارٌخ  51014مجمده ومواد غذائٌه وممٌد برلم تابع 

عن تجاره  23412برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ماله ،  احمد مجدى بسٌونى حسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  11

 اخشاب ، بجهة : منوف شارع ماجور بملن دمحم فرٌد دمحم ابوفرو

عن مصنع  21145برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دٌنا دمحم عباس على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 صنصفط مركز منوف بملن عادل عبدالمنعم عبدالحمٌدلتعبئه المواد الغذائٌه ٌدوى ، بجهة : 

عن مصنع  21145برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دٌنا دمحم عباس على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

/ 3لبان افتتح فى لتعبئه المواد الغذائٌه ٌدوى ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان بملن عالء عبدالعاطى بنشاط بٌع منجات ا

 منوف 21145ولٌد برلم  2118/ 6

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن مصنع  21145برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دٌنا دمحم عباس على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ركت افتتح فى لتعبئه المواد الغذائٌه ٌدوى ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان بملن فارق عبدالعظٌم بغرض سوبر ما

 منوف 21145ولٌد برلم تابع  2118/ 8/ 14

عن بٌع مالبس  23425برلم  21101114، لٌد فى  0111.111ولٌد احمد عبدهللا الطمالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رجب احمد عبدهللا الطمالوى

عن مكتب  23431برلم  21101114، لٌد فى  1111.111محاسن بهجات عبد النبى نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 تورٌدات فٌما عدا االنترنت والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كمشوش بملن عماد زكى مصطفى

عن بٌع  23452برلم  21101116فى  ، لٌد 11111.111طاهره كمال عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : هٌت بملن احمد سعٌد احمد سالم

عن  23448برلم  21101116، لٌد فى  11111.111رضا عبدالحمٌد حمٌده عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 1ت وبذور ، بجهة : السادات محور خدمات المنطمه الثانٌه عماره الصفا رلمتورٌدات مستلزمات زراعٌه واسمده ومبٌدات ومخصبا

 بالدور الثانى بملن صبحى احمد على

عن خراطه  15216برلم  21101121، لٌد فى  51111.111شرٌف عباس على الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ٌه المطورٌن بملن شرٌف عباس على الغرٌببالمنطمه الصناع 12وتشغٌل معادن ، بجهة : السادات لطعه 

عن خراطه  15216برلم  21101121، لٌد فى  51111.111شرٌف عباس على الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

ورش الشباب مرحله ثانٌه المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن  43وتشغٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 15216ولٌد برلم 2115/ 1/ 8ٌل دمحم دمحم فرج بغرض تصنٌع بالستٌن افتتح فى نب

عن بٌع  23480برلم  21101124، لٌد فى  21111.111كرٌم عبد الممصود فتح هللا اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 منظفات ، بجهة : فٌشا الكبرى بملن سعٌد توفٌك اسماعٌل

عن بماله ،  23513برلم  21101125، لٌد فى  12111.111م ابو الحدٌد شتله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد السال -  88

 بجهة : دبركى بملن حسانٌن ابو الحدٌد عبد الممصود

عن  23538برلم  21101120، لٌد فى  151111.111نور فوزى حسن عماره ابوعماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : العامره مركز منوف بملن فوزٌه عبدالمجٌد على حواس مكتب رحالت

 21101112، لٌد فى  51111.111اكرم احمد سلٌمان التومى )التومى لالدوات المنزلٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 عام بملن اٌمان نبٌل عبدالعظٌمعن بٌع ادوات منزلٌه ، بجهة : منوف بجوار مستشفى منوف ال 23333برلم 

 23336برلم  21101112، لٌد فى  11111.111مصطفى عبداللطٌف عبداللطٌف رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

منوف بملن  -عن تجارة وتورٌد المواد الكٌمٌائٌه ومواد معالجه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : منشاة سلطان مركز 

 د عبداللطٌف عبداللطٌف رمضان/ محمو

عن مكتب  23344برلم  21101113، لٌد فى  5111.111احمد رجب عبدالمنعم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن صالح دمحم عبدهللا الخولى

عن زٌوت  23354برلم  21101114، لٌد فى  13111.111مختار السٌد عبدالفتاح سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 وشحومات ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن محمود ابراهٌم زمزم

 23361برلم  21101114، لٌد فى  11111.111محمود عبدالعزٌز دمحم عبدالحفٌظ ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 محور الحى السادس بملن احمد غازى مبرون 3لطعه رلم  3و 2عن بٌع سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : السادات محل رلم 

عن  23312برلم  21101111، لٌد فى  51111.111السٌد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ، بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن دمحم زكرٌا السٌد ابراهٌمرحالت ونمل عمال )  داخلٌه ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن سوبر  23301برلم  21101118، لٌد فى  51111.111امٌره صبرى جاب هللا الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ماركت ، بجهة : منوف شارع الحداد بملن نصره دمحم السٌد

عن بٌع  23416برلم  21101110، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  مرزوله حسن على عبد الرحمن  ، ت -  01

 منظفات ، بجهة : منوف درب الجٌزاوى بملن وفاء دمحم على

عن فرز وتعبئه  22830برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عماد رافت عبد الواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  08

الصناعٌه السادسه بملن  6128حاصٌل الزراعٌه والخضر والفاكهه ، بجهة : السادات لطعه رلم  وتبرٌد وتجمٌد وتصدٌر الم

 الشركه المصرٌه التركٌه لتصنٌع وتجهٌز اللحوم

عن فرز وتعبئه  22830برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عماد رافت عبد الواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

صدٌر المحاصٌل الزراعٌه والخضر والفاكهه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سوق المنطمه االولى الوحده المهنٌه وتبرٌد وتجمٌد وت

 22830وممٌد برلم  2110/4/8بملن احمد دمحم موسى عوض نشاط تورٌد محاصٌل زراعٌه وفاكهه افتتح فى  3رلم 

عن فرز  22830برلم  21101111، لٌد فى  51111.111  عماد رافت عبد الواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  111

وتعبئه وتبرٌد وتجمٌد وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه والخضر والفاكهه ، بجهة : له فرع بناحٌه المطا منشاه المناطر الجٌزه نشاطه 

 2110/4/16/تورٌد محاصٌل زراعٌه وفاكهه افتتح فى 

عن محل بٌع  23420برلم  21101114، لٌد فى  5111.111، رأس ماله ،  مها صبحى دمحم ابو العزم  ، تاجر فرد  -  111

 وتجاره اعالف ، بجهة : شارع المحطه الشرلى بملن دمحم فرج عٌسوى

عن  23485برلم  21101122، لٌد فى  11111.111احمد حمدى عبدالمعطى البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 رس اللٌان شارع عبده حمزه بملن احمد حمدى عبدالمعطى البربرىورشه نجاره موبٌلٌا ، بجهة : س

عن اعالف ، بجهة  23426برلم  21101124، لٌد فى  12111.111نادٌه طاهر دمحم بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 : درب الجٌزاوى بملن دمحم عبد المنعم االشمونى

عن اعالف ، بجهة  23426برلم  21101124، لٌد فى  12111.111ماله ،  نادٌه طاهر دمحم بصل  ، تاجر فرد ، رأس  -  114

 2110/1/11: له محل رئٌسى بناحٌه درب سلطان بملن عٌد رمضان اللطخ نشاطه ورشه نجاره افتتح فى 

 23510برلم  21101125، لٌد فى  111111.111حمٌده عبد الحمٌد عبد المعز ابو موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن خردوات ، بجهة : كفر السنابسه بملن عادل عبد الحمٌد عبد المعز

عن بٌع اعالف ،  23534برلم  21101120، لٌد فى  51111.111دمحم مختار دمحم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركزمنوف بملن دمحم عبدالرحمن المصرى

عن بٌع  23542برلم  21101120، لٌد فى  51111.111ٌم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب محمود ابراه -  111

 شارع بورسعٌد البحرى بملن دمحم جمال احمد البرعى 3وتجهٌز مأكوالت ومشروبات ، بجهة : منوف 

عن  23561برلم  21101131، لٌد فى  11111.111احمد عبدالعزٌز دمحم دمحم الغرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

مجمع الصناعات الصغٌره الصناعٌه الرابعه بملن احمد عٌد  12عنبر 36تصنٌع منتجات بالستٌكٌه ، بجهة : السادات وحده 

 عبدالنبى محروس

عن  23338برلم  21101112، لٌد فى  25111.111مصطفى جمال عبدالفتاح الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ، بجهة : منوف طرٌك برهٌم شارع صالح عشرٌه بملن / جمال عبدالفتاح عبده الشرٌفورشه نجارة 

 23341برلم  21101112، لٌد فى  111111.111الشاذلى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 منوف بملن / احمد عبدالعظٌم على -عن صٌدلٌة ، بجهة : سدود مركز 

عن ورشه  23343برلم  21101113، لٌد فى  2111111.111رعادل دمحم حمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌ -  111

 تصنٌع الومٌتال ، بجهة : منوف طرٌمترعه الثالثٌن بملن سمٌرعادل دمحم حمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن تجارة  23363برلم  21101114، لٌد فى  51111.111حسن عبدالعظٌم محمود ملٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مفروشات ، بجهة : منوف شارع الحصوة بجوار جمعٌه تحفٌظ المران الكرٌم بملن / جالل زكرٌا عبدالحمٌد

عن  23363برلم  21101114، لٌد فى  111111.111عبدهللا خالد رجب جاد عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / بالل السٌد حسن 25لم تصنٌع منتجات بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه ر

عن صالون  23366برلم  21101114، لٌد فى  11111.111محمود عادل دمحم جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 منوف بملن / حنان صبرى  زكى ابراهٌم -حاللة ، بجهة : دبركى مركز 

عن اعالف ،  14153برلم  21101121، لٌد فى  21111.111جر فرد ، رأس ماله ،  هناء جابر مبرون جابر  ، تا -  115

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم سعٌد محمود غٌطاس

عن اعالف ،  14153برلم  21101121، لٌد فى  21111.111هناء جابر مبرون جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 منوف 14153ولٌد برلم 2113/ 12/ 2احٌه زاوٌه رزٌن بغرض مكتب رحالت داخلٌه افتتح فى بجهة : له محل رئٌسى اخر بن

عن مخرطه  23364برلم  21101114، لٌد فى  25111.111دمحم محمود دمحم البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 معادن ، بجهة : زاوٌه رزٌن منوف بملن سعدٌه على حسن بدوى

عن تورٌد  23411برلم  21101118، لٌد فى  511111.111ح جمال خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو ممدو -  118

ب المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن 1/11الحدٌد التجارى والتورٌدات العمومٌه )فى مجال الحدٌد المشغول ( ، بجهة : السادات لطعه 

 عبد الرحمن ممدوح جمال خاطر

عن  23428برلم  21101114، لٌد فى  111111.111حمن محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد اشرف عبدالر -  110

 مكتب هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن اشرف عبدالرحمن محفوظ

ت عن تجاره ادوا 23442برلم  21101115، لٌد فى  51111.111محمود ٌس حسن ٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 منزلٌه وفالتر مٌاه ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن حسن ٌس حسن ٌس حسن

عن بماله ،  23403برلم  21101124، لٌد فى  12111.111سعاد عبد البالى عبده وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : كفر السنابسه بملن صباح عبد المعز دمحم ابو شنب

عن تعبئه  23511برلم  21101125، لٌد فى  11111.111على رزق على ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن على رزق على ابو عمر 221بمولٌات وتعبئه ارز وتعبئه سكر ، بجهة : محور المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

عن بماله  23514برلم  21101125، لٌد فى  51111.111س ماله ،  عبد العال دمحم بدوى حباس  ، تاجر فرد ، رأ -  123

 ومواد غذائٌه ، بجهة : برهٌم بملن مسعود دمحم عبد الحمٌد

عن  23531برلم  21101120، لٌد فى  51111.111شعبان دمحم عبدالرحمن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالمؤمن ابراهٌم عٌسىخٌاطه مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، 

عن  23531برلم  21101120، لٌد فى  51111.111احمد فوزى ابراهٌم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 كساره بالستٌن ، بجهة : سرس اللٌان شارع سكه المعوجه بملن عماد صبحى فهمى

عن  23544برلم  21101120، لٌد فى  11111.111الصٌاد دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم جمٌل  -  126

 بٌع سٌارات ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن عبدالمنعم زكرٌا رضوان مغربى

عن حالله  23311برلم  21101111، لٌد فى  12111.111حلمى عبدالحمٌد حلمى ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ، بجهة : منوف شارع نورالدٌن المبلى بملن عبدالعظٌم سعٌد وهبه

عن ورشه  23301برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دمحم خالد مصطفى دمحمابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 لحام كاوتش ، بجهة : سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن خالد مصطفى دمحم ابوسعده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن ترزى ، بجهة  23310برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد مختار دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رشاد عبدالعزٌز التهامى

عن  23305برلم  21101118، لٌد فى  12111.111اسماعٌل مسعد اسماعٌل السمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 خضار وفاكهه ، بجهة : سدود مركز منوف بملن دمحم عبدالمؤمن البهنساوى

عن اسمان ،  23411برلم  21101110، لٌد فى  11111.111صباح السٌد عبد هللا جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : سدود بملن حامد عبد الوهاب نوفل

عن ورشه نجاره ،  23426برلم  21101114، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  نادٌه طاهر دمحم بصل  ، تاجر فرد ،  -  132

 بجهة : منوف شارع درب سلطان بملن عٌد رمضان اللطخ

عن مكتب تورٌد  23453برلم  21101116، لٌد فى  51111.111عمر ناجى دمحم مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بٌه ، بجهة : كفر داود بملن صالح عبد هللا عبد الرسول الدٌبعماله)داخلٌه( داخل جمهورٌه مصر العر

عن بٌع اجهزة  23465برلم  21101118، لٌد فى  51111.111فتحى مصطفى دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 كرشهبملن / عبد هللا جمال عطٌه  -م . منوف  -دش ) فٌما عدا جمٌع اجهزة الكمبٌوتر ( ، بجهة : سنجرج 

عن  23401برلم  21101124، لٌد فى  51111.111صبرى ابراهٌم عبد هللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 جزاره ، بجهة : برهٌم بملن مسعود دمحم عبد المجٌد الفمى

عن  23401برلم  21101124، لٌد فى  111111.111موسى ابراهٌم عبد المحسن عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بٌع اسمده ومخصبات وتماوى ، بجهة : منشاه سلطان بملن عادل محمود على

عن تجاره  23521برلم  21101128، لٌد فى  25111.111محمود عبدهللا الجبار دمحم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ود ابراهٌممالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن جمعه محم

عن تجاره  23532برلم  21101120، لٌد فى  31111.111امل عبدالفتاح عبدهللا فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 اعالف ، بجهة : كفر داود مركز السادات بملن نبٌل دمحم مصطفى

عن حظٌره  23541برلم  21101128 ، لٌد فى 311111.111خالد شعبان ابوالحدٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 مواشى ، بجهة : دبركى مركزمنوف بملن شعبان ابوالحدٌد لاسم

عن بٌع مالبس  23350برلم  21101114، لٌد فى  15111.111احمد نبوى جابر شدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لن حمدى نبوى جابر شدٌدجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بم

 23314برلم  21101111، لٌد فى  11111.111علٌاء عصام عبداللطٌف عٌسى عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

بملن حسن على  1محل  1عن تجاره اطارات وبطارٌات وزٌوت وفالتر ، بجهة : السادات محور خدمات الحى السادس لطعه 

 حسٌن عبدهللا

عن بماله ، بجهة  23386برلم  21101118، لٌد فى  11111.111شعبان دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ازهار -  142

 : الطرانه مركزالسادات بملن ناصر احمد عبدالجواد احمد

عن  23413برلم  21101110، لٌد فى  51111.111رضا عبد العلٌم عبد الرؤف موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 بملن / عبد االحد شولى عبد الحلٌم -محل أ  -سوق المنطمه الثانٌة  - 1رلم  -ماوالت عمومٌة ، بجهة : السادات م

عن بماله ، بجهة  23386برلم  21101118، لٌد فى  11111.111ازهار شعبان دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 2112/ 12/ 11منوف ولد تم غلمه فى  1135ادات بنشاط بماله وسجله رلم : كان له محل رئٌسى بناحٌه الطرانه مركز الس

 21101118، لٌد فى  51111.111حسام سمٌر سعد نجم )حسام الدٌن لالعالف والدواجن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 على عطٌه عن اعالف ودواجن ولوازمها ، بجهة : سرس اللٌان سكه الدالله بملن سامى احمد 23306برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن لطع غٌار  23418برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عفت سٌد احمد عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 سٌارات مستعمله ، بجهة : منوف طرٌك السكه الجدٌده بملن سٌد احمد ابراهٌم عٌاد

عن مصنع  23435برلم  21101115د فى ، لٌ 2111.111عواطف رجب حامد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 حلوٌات ، بجهة : منوف شارع مشٌل من شارع الجٌش بملن اٌهاب زهدى مرسى الكوع

عن سوبر  23440برلم  21101116، لٌد فى  51111.111اكرم محمود على شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 المنطمه السكنٌه الرابعه بملن ذكى حسٌن ٌوسف ابو العوض الدور االرضى بسوق 35ماركت ، بجهة : السادات محل رلم 

عن تصنٌع  23416برلم  21101121، لٌد فى  111111.111دمحم عباس احمد دمحم زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

مه الصناعٌه الرابعه مجمع الصناعات الصغٌره المنط 13عنبر  46خراطٌم رى بالتنمٌط ومستلزماته ، بجهة : السادات وحده رلم 

 بملن حمدى دمحم دمحم

عن  23460برلم  21101118، لٌد فى  31111.111انسان عبد الفتاح دمحم البهواشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن / محمود مصطفى دمحم -المنطمه الرابعه  - 244وحدة  -مصنع لتصنٌع خرطوم رى بالستٌن ، بجهة : السادات 

عن ورشه  23486برلم  21101122، لٌد فى  21111.111عاطف محمود على البهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 نجاره ، بجهة : فٌشا الكبرى بملن مصطفى السٌد فرحانه

عن  23404برلم  21101124، لٌد فى  11111.111زٌدان زٌدان مرسى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ه لصب ، بجهة : برهٌم بملن مسعد عٌد احمدعصار

عن تجاره  23521برلم  21101128، لٌد فى  31111.111زكى صبرى زكى زنون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 المنطمه الثامنه بملن فكرى احمد دمحم 41محمول فٌما عدا جمٌع مجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : السادات محل رلم 

عن بماله ، بجهة :  23531برلم  21101120، لٌد فى  0111.111ابراهٌم الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم دمحم -  154

 زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى احمد ابوشوشه

عن لحام  23561برلم  21101131، لٌد فى  51111.111خالد مصطفى دمحم ابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 هة : سرس اللٌان شارع بوسعٌد بملن كمال دمحم احمد سراج الدٌنكاوتش ، بج

عن حظٌره  23565برلم  21101131، لٌد فى  51111.111فرج عبده فرج الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 مواشى حالبه ، بجهة : منوف ترعه الحرمٌن بملن ابراهٌم دمحم المارح

عن  23331برلم  21101111، لٌد فى  25111.111ى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زٌنب عبدالمرضى عبدالمعط -  151

 بماله ، بجهة : دبركى مركزمنوف بملن رابعه عبدالصمد عبدالممصود

عن بٌع لحوم  23335برلم  21101112، لٌد فى  251111.111احمد فتحى عبدالنبى عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 منوف حامد عبدالعزٌز حاموله -جافه ، بجهة : كفر شبرا بلوله مركز مجمده وسلع 

عن لطع غٌار  23356برلم  21101114، لٌد فى  13111.111حسن صابر دمحم المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 طرمبات ودلها وتركٌبها ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن هناء شحات عبدالجواد

عن محل  23436برلم  21101115، لٌد فى  5111.111منٌر حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دنٌا حمدى -  161

 ٌونٌو البحرى بملن ٌحًٌ دمحم مصطفى 26فساتٌن ، بجهة : سرس اللٌان شارع 

بماله ،  عن 18105برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم رضا دمحم الشحات شرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بجهة : كفر داود بملن هدى على شرٌف

عن بماله ،  18105برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم رضا دمحم الشحات شرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

لٌد برلم و 2111/5/11بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود بملن رضا دمحم الشحات شرخ نشاطه تعبئه مواد غذائٌه افتتح فى 

18105 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن حداٌد  23454برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عبدالواحد عبدالنى دمحم المهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 وبوٌات واسمنت ، بجهة : كفر داود الطرٌك االسفلت امام المعدٌه المدٌمه مركز السادات بملن فتحى رفاعى عز الدٌن

عن بٌع  23451برلم  21101111، لٌد فى  25111.111عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هشام ٌحى دمحم دمحم -  164

 محور خدمات الحى الثانى بملن محسن شعبان دمحم مصطفى 24 -خامات استانلس استٌل ، بجهة : السادات 

عن بماله ،  23466برلم  21101118، لٌد فى  11111.111زكرٌا رجب دمحم الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ملن / هشام رجب دمحم الفخرانى -السادات  -بجهة : الخطاطبه 

عن خلط  23511برلم  21101124، لٌد فى  151111.111البدرى ابراهٌم مصطفى داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 هٌم مصطفى داودوتعبئه بودر وسائل كٌماوٌات ، بجهة : كفر داود الجدٌده بملن احمد ابرا

عن تجاره  10101برلم  21101124، لٌد فى  11111.111عمرو رضا عبد المنعم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 اخشاب ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن فوزى عوض هللا ابراهٌم منصور

عن تجاره  10101برلم  21101124ى ، لٌد ف 11111.111عمرو رضا عبد المنعم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

اخشاب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌه رازٌن م/منوف بملن رضا عبد المنعم نصار نشاطه مكتب مماوالت وانشاءات افتتح 

 2111/12/18فى 

عن  23511برلم  21101125، لٌد فى  51111.111سعٌد مهدى عبد الحمٌد السخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 مفروشات ، بجهة : شارع الحامولى بملن عبد هللا حسن ابو هٌبه

عن عصٌر  23524برلم  21101128، لٌد فى  2111.111احمد دمحم محمود عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 وحلوانى ، بجهة : منوف شارع عبدهللا الندٌم بملن صبحى مصطفى بسٌونى سالم

عن  23548برلم  21101131، لٌد فى  111111.111مصطفى الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى احمد  -  111

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن سامى عبدالمنعم محمود الكردى

 23331برلم  21101112، لٌد فى  1111.111اسالم دمحم ابو السعود زٌدان مصطفى غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 السادات بملن / ابراهٌم موسى سعد -عن مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ابونشابه مركز 

عن بٌع  23351برلم  21101114، لٌد فى  1111.111ابراهٌم عٌد عبدالفضٌل ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 : سدود مركزمنوف بملن ربٌع عبدالمعز دمحم مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة

عن بٌع اعالف ،  23348برلم  21101113، لٌد فى  31111.111دمحم السٌد دمحم البشبٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : منوف شارع الجٌش بملن / خالد صابر البش

عن مراتب  23318برلم  21101111، لٌد فى  11111.111لٌلى رمضان فتحى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ومفروشات ، بجهة : منوف شارع الجدٌد بملن / متولى احمد االسناوى

عن ورشه منشار  23411برلم  21101118، لٌد فى  1111.111منى محمود دمحم المصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ملن ابراهٌم نصر ابراهٌم الملطخشب ، بجهة : منوف شارع نور الدٌن المبللى ب

عن  23411برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 حظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان بملن جمال عمر مجاهد

عن بٌع  23416برلم  21101111لٌد فى ،  211111.111عالء صبحى جابر الحافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 اجهزه كهربائٌه ، بجهة : سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن محمود دمحم البابلى

عن تورٌد  23422برلم  21101111، لٌد فى  11111.111منى ماهر عبدالعزٌز الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 المنطمه الثانٌه بملن اٌمن عبدالرحمن الخولى 12مكتب  134عماله داخلٌه ، بجهة : السادات عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن حظٌره مواشى  23445برلم  21101116، لٌد فى  51111.111هبه حسن فهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ، بجهة : بالمشط مركز منوف بملن هانى عبدالفتاح عبدالرحمن ناجى

عن تورٌدات مواد  23441برلم  21101116، لٌد فى  21111.111فرج عٌد فرج مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 بناء ومعدات ، بجهة : الخطاطبه مركز السادات بملن جمال عٌد فرج مبرون

 23450برلم  21101111فى  ، لٌد 11111.111عبدالوهاب عبدالمؤمن عبدالوهاب مدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 عن مكتب رحالت داخلٌه متعهد نمل عمال ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن احمد عبدالغفار صمول

عن ماكٌنه  23462برلم  21101114، لٌد فى  1111.111صالح ابو النور دمحم ابو نار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 الح ابو النور دمحم ابو نارطحٌن ، بجهة : منشاه سلطان بملن دمحم ص

عن  23484برلم  21101122، لٌد فى  11111.111طارق على عبدالعزٌز على حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 مكتب تأجٌر معدات ثمٌله من الغٌر لحساب الغٌر ، بجهة : ابونشابه مركز السادات بملن على عبدالعزٌز على حماده

عن ورشه نجاره  23405برلم  21101124، لٌد فى  11111.111عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مها صبرى السٌد -  185

 ، بجهة : ش بور سعٌد بملن سعٌد على كوراى جعفر

عن محل  23515برلم  21101125، لٌد فى  11111.111عمرو فتوح دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 ى بملن معوض عبد التواب معوضمفروشات ، بجهة : كفر العشر

عن حظٌره  23510برلم  21101128، لٌد فى  11111.111ابراهٌم فتحى ابراهٌم لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 مواشى ، بجهة : منوف عزبه ماهر المط بملن فارس فتحى ابراهٌم

عن كافٌه ،  23526برلم  21101128، لٌد فى  25111.111ٌاسر عبدالحمٌد دمحم المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 بجهة : برهٌم مركز منوف بملن صابر حسنٌن الشرلاوى

عن كشن لتجاره  23541برلم  21101120، لٌد فى  51111.111احمد صابر تمام النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  180

 لحى الثانى شارع ابوبكر الصدٌك بملن وصال عوض عطٌهالموادالغذائٌه ، بجهة : السادات المنطمه محور خدمات ا

برلم  21101131، لٌد فى  25111.111عبدالرؤف عادل عبدالرؤف مصطفى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

بملن  21لطعه  1عن مستلزمات وادوات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : السادات محور خدمات الحى الثانى محل  23566

 دالرؤف عادل عبدالرؤف مصطفى ٌوسفعب

عن  23368برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دمحم عوض عبدالرازق خلٌل البهوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

طرٌك سرس اللٌان بجوارمركز المعلومات بملن عبدالرسول دمحم  62مكتب تورٌدات فى مجال المحاجر ، بجهة : منوف الوحده رلم

 عرفه

عن بٌع  23382برلم  21101118، لٌد فى  11111.111ندى صالح عبدالفتاح النزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 محور الحى الثانى بملن اشرف دمحم السٌد عمر 15عمار  1وصٌانه اجهزه تكٌٌف ، بجهة : السادات شمه 

عن معمل  23383برلم  21101118، لٌد فى  51111.111 عبدهللا عٌد عبدهللا معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  103

 البان ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن عدلى مبرون عبدالعزٌز

عن جزاره ،  23304برلم  21101118، لٌد فى  12111.111بالل غازى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 بجهة : مٌت ربٌعه مركز منوف بملن سمٌر حامد المعاز

عن مكتب  23433برلم  21101115، لٌد فى  31111.111ناصر دمحم ابوهشٌمه عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى بملن محى الدٌن فتحى مسعود 6مماوالت عمومٌه ، بجهة : السادات 

عن كافٌترٌا ،  23421برلم  21101114، لٌد فى  51111.111له ،  احمد عبدالفتاح دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ما -  106

 بجهة : منشأه سلطان مركزمنوف بملن عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن بٌع  23455برلم  21101111، لٌد فى  251111.111هاجر راجح مصطفى اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 سكه الجزائر بملن كرم حلمى عبدالوهاب وهبهاجهزه كهربائٌه ، بجهة : سرس اللٌان 

عن ورشه  23414برلم  21101121، لٌد فى  51111.111سعٌد عبدهللا حسن العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

 حداده ومعدات ثمٌله ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن محمود ابراهٌم زمزم

عن بماله ،  23488برلم  21101124، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  بدر عطٌه عرالى النجار  ، تاجر  -  100

 بجهة : فٌشا الكبرى بملن فرٌد شولى ابو رحٌل

عن تجاره  23511برلم  21101124، لٌد فى  251111.111تٌسٌر زكرٌا دمحم غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ل صالح عبد النبى عٌداعالف وحبوب ، بجهة : منشاه غمرٌن بملن وائ

عن ورشه نجاره  23512برلم  21101124، لٌد فى  51111.111محمود فوزى دمحم جٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 موبٌلٌات ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن حسن احمد ابراهٌم العطار

عن  23535برلم  21101120، لٌد فى  51111.111مبرون عبدالعظٌم مبرون غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مطبعه )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : صنصفط مركز منوف بملن دمحم حامد عربجه

عن تجاره  23556برلم  21101131، لٌد فى  111111.111شرٌف مجدى حامد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ه انوعها ، بجهة : منوف شارع الشمنمٌرى بملن مجدى حامد ابوزٌدوتوزٌع الدلٌك والرده والحبوب بكاف

عن  23568برلم  21101131، لٌد فى  111111.111احمد نبٌل عبدالونٌس الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

  عبدالغنى وشركاهمحور خدمات الحى الثانى بملن ساره دمحم 11عمار رلم  1مكتب هندسى ومماوالت ، بجهة : السادات مكتب 

عن  23321برلم  21101111، لٌد فى  211111.111فاطمه زكرٌا عبدالسمٌع الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 منوف بملن / ماجد عبدالرسول البرلى -حظٌرة مواشى ، بجهة : دبركى عزبه العنانى مركز 

عن تجاره ادوات  23560برلم  21101131، لٌد فى  11111.111 دمحم سعٌد على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  216

 صحٌه وسبان صحى ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن شعبان احمد ابورزق

عن تجارة  23340برلم  21101113، لٌد فى  111111.111نجالء عبدهللا عبده زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 منوف بملن / اٌمن ابراهٌم عبدالحمٌد -ٌه ، بجهة : كفر فٌشا مركز احذٌه وورشه تصنٌع احذ

عن اعمال حداده  23358برلم  21101114، لٌد فى  51111.111صفوت عبدالمادر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن 80وكرٌتال ، بجهة : السادات وحده رلم 

عن اعمال حداده  23358برلم  21101114، لٌد فى  51111.111صفوت عبدالمادر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

بغرض تورٌدات عمومٌه افتتح فى  4الحى  5مجاوره  1131عماره  2اكتوبر محل رلم 6وكرٌتال ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 اكتوبر 6سجل  2866ولٌد برلم  2111/ 2/ 1

 

عن مكتب استٌراد  23360برلم  21101111، لٌد فى  511111.111دمحم اشرف دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

أ المنطمه السكنٌه الثالثه بملن  15عماره  41، بجهة : السادات شمه 6من المجموعه  36وفمره  10وتصدٌر فٌماعدا المجموعه 

 اشرف دمحم عبدالغنى حماد

عن تصنٌع  23381برلم  21101118، لٌد فى  25111.111در عبدالرؤف جاد عزالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نا -  211

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن 18خراطٌم رى بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه رلم

عن تصنٌع  23381برلم  21101118، لٌد فى  51111.111س ماله ،  امٌره سعٌد عبدالمادر الحالج  ، تاجر فرد ، رأ -  212

 محور الصناعٌه السابعه بملن سوزان صبرى الشنتناوى 250منتجات بالستٌن )مستلزمات رى( ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن بماله ، بجهة  23415برلم  21101110، لٌد فى  51111.111دمحم احمد طلعت ابو ربع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 : منوف شارع زٌن الدٌن بملن احمد طلعت سلٌمان ابو ربع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن  23410برلم  21101111، لٌد فى  51111.111ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

الصغٌرهوالمتوسطه بملن ٌاسر  المنطمه الصناعٌه المطورٌن مجمع الصناعات 08صناعه موبٌلٌا ، بجهة : السادات وحده رلم 

 سالمه عبدالمعطى الفمى

عن  23410برلم  21101111، لٌد فى  51111.111ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

اخشاب  صناعه موبٌلٌا ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه مٌت عافٌه مركز شبٌن الكوم بملن سالمه عبدالمعطى الفمى بغرض بٌع

 شبٌن الكوم 61011ولٌد برلم  2116/ 1/ 25مصنعه افتتح فى 

عن  23434برلم  21101115، لٌد فى  111111.111سمٌر دمحم عبدالحفٌظ ابوحجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 اعالف ، بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن محمود فتحى عبداللطٌف

عن بماله ،  23461برلم  21101111، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دالٌا رمضان عبدالمنعم سالم -  211

 بجهة : منوف شارع االنجٌبى بملن عبده متولى محمود كوهٌه

عن مكتب  23418برلم  21101122، لٌد فى  21111.111محمود مصطفى السٌد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 الجزار كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن بدرٌه جابر طلبه عثمان مماوالت عامه ، بجهة :

عن  23413برلم  21101121، لٌد فى  15111.111عاطف عبد الحمٌد سعٌد الزرلانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 بملن / عبد الحمٌد سعٌد سٌد احمد الزرلانى -م . منوف    -ورشة لحام ، بجهة : برهٌم 

عن ورشه  23410برلم  21101122، لٌد فى  11111.111سعٌد سلٌمان على بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 نجاره ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم مختارعبدالصادق

ن تورٌدات ع 23513برلم  21101124، لٌد فى  211111.111ولٌد دمحم عبد الحكم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 فى مستلزمات مكتبٌه واكسسوارات االثاث المكتبى واثاث مكتبى ، بجهة : الطرانه بملن دمحم عبد الفتاح دمحم سالم

عن صٌدلٌه ،  23514برلم  21101124، لٌد فى  151111.111رشا حماد حامد دمحم الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مجدى عبد المنعم جمعه عبد النور بجهة : كفر داود عزبه ناصف بملن

عن مماوالت  23523برلم  21101128، لٌد فى  51111.111احمد سعٌد فتحى الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

عامه وحكومٌه وتورٌدات فى مجال اعمال كهرومٌكانٌكٌه فٌما عدا )خدمات االنترنت( ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن 

  السٌدماهر دمحم

عن  23545برلم  21101120، لٌد فى  11111.111ابراهٌم ابوزٌد ابراهٌم الهاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 بالمنطمه الصناعٌه بمحور الصناعٌه السابعه بملن ابراهٌم ابوزٌد ابراهٌم الهاللى 104تصنٌع موبٌلٌا ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن  23555برلم  21101131، لٌد فى  51111.111دمحم ابولروش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد عمروسى  -  225

 المنطمه السكنٌه الثالثه عشر بملن سعٌد عمروسى دمحم 11صٌدلٌه ، بجهة : السادات محل 

عن مكتب  23326برلم  21101111، لٌد فى  11111.111محمود شعبان دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن صباح عبدالحك مغربى غنٌم

عن  23341برلم  21101112، لٌد فى  51111.111ربٌع عبداللطٌف عبداللطٌف عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ىمكتبه ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن فتحى عبداللطٌف عٌس

عن  23351برلم  21101114، لٌد فى  51111.111شنوده الشحات منصور نصر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 تجاره اخشاب ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن جمال منصور منصور نصرهللا

عن مكتب  23365برلم  21101114، لٌد فى  1111.111نجوى شاكر ابوالعز سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 منوف بملن / عادل دمحم ابراهٌم -رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : سروهٌت مركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

،  21111.111ولٌد الشنوانى مبرون نصر )مركز الشنوانى لتجاره لطع غٌار السٌارات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

محور خدمات الحى  31لطعه رلم  0غٌار سٌارات ، بجهة : السادات محل رلم عن تجاره لطع  23300برلم  21101118لٌد فى 

 الثانى بملن ولٌد الشنوانى مبرون نصر

عن منظفات ،  23303برلم  21101118، لٌد فى  12111.111نجالء فتحى حامد ابوالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : برهٌم مركز منوف بملن زٌنهم دمحم الدٌب

عن ورشه نجاره  23302برلم  21101118، لٌد فى  12111.111امل سعد فتحى الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ، بجهة : الكوم االحمر مركز منوف بملن غالٌه فتحى عوض

عن تصنٌع  23414برلم  21101111، لٌد فى  51111.111هشام رمضان دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن سامح خٌرى  102خراطٌم بالستٌن الرى ومنتجات الرى الحدٌث ، بجهة : السادات لطعه 

 دمحم بشره وسعٌد احمد دمحم على

عن  23464برلم  21101118، لٌد فى  11111.111هبه دمحم مصلحى مرسى المطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 بملن / حمدى دمحم غانم -شارع الزلزولى  -ة فراخ واعالف ، بجهة : منوف تجار

عن خدمات  23463برلم  21101118، لٌد فى  51111.111اوسامه رشاد احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

م .  -كفر داود  -بجهة : منشٌة النور كمبٌوتر وكامٌرات مرالبة ) فٌما عدا االتنرنت واالمن والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة ( ، 

 بملن / رمضان جمعه البكرى -السادات 

عن تربٌه  10303برلم  21101122، لٌد فى  2111111.111شٌماء جابر احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

بملن فتوح دمحم  223ام لطعه رلم وتسمٌن حٌوانات ، بجهة : الخطاطبه مدق ٌوسف العرٌشى حوض بمر حد اتنٌن كٌلو خارج الزم

 عبد العال لناوى

عن تربٌه  10303برلم  21101122، لٌد فى  2111111.111شٌماء جابر احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

د المنطمه السادسه بملن مصطفى وفٌك عب 231لطعه  8/1/6وتسمٌن حٌوانات ، بجهة : له محل رئٌسى فى السادات محل رلم 

 10303ولٌد برلم  2111/11/2الغنى خالف نشاطه تصنٌع وبٌع حلوٌات افتتح فى 

عن تربٌه  10303برلم  21101122، لٌد فى  2111111.111شٌماء جابر احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

محور الصناعٌه السابعه بملن شركه ابراهٌم فخرى  240وتسمٌن حٌوانات ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 10303ولٌد برلم تابع  2110/5/1ات افتتح فى فراج وشرٌكه نشاطه /تصنٌع حلوٌات وتورٌد

عن مكتب رحالت  23402برلم  21101124، لٌد فى  11111.111دمحم زاٌد دمحم العجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبشٌر طمالى بملن رمضان رزق دمحم العشماوى

عن تعبئه بمولٌات  23511برلم  21101125، لٌد فى  11111.111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد احمد البهوف -  241

 بملن دمحم احمد احمد البهوفى 210وتعبئه ارز وتعبئه سكر ، بجهة : محور المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

عن ممله  23528برلم  21101120، لٌد فى  31111.111اسالم السٌد عبدالجٌد منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لب ، بجهة : سروهٌت مركز منوف بملن حمدى دمحم ابراهٌم

عن ورشه  23515برلم  21101125، لٌد فى  11111.111جمٌانه عزٌز برهومه رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 خراطه ، بجهة : دبركى بملن مبروكه مبرون عبد الفتاح

عن مغسله  23516برلم  21101125، لٌد فى  111111.111 جالل على عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  243

 سٌارات ، بجهة : شارع جسر السرساوٌه بملن دمحم جالل على حسن

عن ماكٌنه طحٌن  23533برلم  21101120، لٌد فى  51111.111باسم جابر عوض سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 حبوب ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن انسان جابر سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن تحضٌر وبٌع  23536برلم  21101120، لٌد فى  11111.111دمحم محمود دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 كشرى ، بجهة : كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن نعمه لطب احمد اسماعٌل

عن  23556برلم  21101131، لٌد فى  111111.111على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حماده صبحى عبدالوهاب -  246

 تجاره وتوزٌع الدلٌك والرده والحبوب بكافه انواعها ، بجهة : منوف برج المنشاوى شارع الزراعه بملد عادل صبحى المنشاوى

عن عطاره ،  23320برلم  21101111ى ، لٌد ف 13111.111ولٌد السٌد على عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بجهة : زاوٌه رزٌنمركزمنوف بملن خالد صابر ابوحجازى

عن ورشه نجاره ،  23330برلم  21101112، لٌد فى  5111.111ابراهٌم دمحم دمحم عٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركزمنوف بملن دمحم دمحم عٌله

عن ورشه  23352برلم  21101114، لٌد فى  111111.111كمال حرفوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانى دمحم -  240

 منوف بملن / احمد عبدالحمٌد على -مالبس جاهزة ، بجهة : منشاة غمرٌن مركز 

عن مكتب  23346برلم  21101113، لٌد فى  11111.111عبدالوهاب دمحم فاروق الزاغر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 تورٌد عماله ، بجهة : جزى مركز منوف بملن سعٌد فاروق دمحم الزاغر

عن  23384برلم  21101118، لٌد فى  51111.111رامى زكرٌا ابراهٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 عبدالرحمن مطعم وجبات سرٌعه ، بجهة : سرس اللٌان شارع من طرٌك سروهٌت بملن رامى زكرٌا ابراهٌم

عن  23411برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اسماء سٌد احمد سعد سٌداحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 حظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان سكه المناطربملن عاطف دمحم جابر

عن مكتبه ،  23411برلم  21101111، لٌد فى  0111.111محمود حسن عبد السٌد الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بجهة : زاوٌه رازٌن بملن زوبه حسن ابراهٌم العطار

عن  21411برلم  21101111، لٌد فى  1111.111احمد جمال حسن على )جمال اوتو(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مغسله سٌارات ، بجهة : طرٌك الحامول بملن محروس دمحم على ابوشنب

عن  21411برلم  21101111، لٌد فى  1111.111مال حسن على )جمال اوتو(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ج -  255

مغسله سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الحامول منوف بملن مهدى دمحم على ابو شنب نشاطه تجاره سٌارات افتتح فى 

 21411ولٌد برلم  2118/3/21

عن خدمات  23432برلم  21101115، لٌد فى  21111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام فوزى عبده عثمان   -  256

 محمول ماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : الطرانه مركز السادات بملن عطٌات سٌد حسب هللا

عن ورشه  23430برلم  21101115، لٌد فى  61111.111عامر رجب موسى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ٌع الومٌتال ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن احمد رجب حامدتصن

عن بٌع  23481برلم  21101122، لٌد فى  11111.111اسالم سمٌر دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 منتجات عسل نحل ، بجهة : عزبه السرجانى مركز منوف بملن سمٌر دمحم اسماعٌل

عن مكتب نمل  23400برلم  21101124، لٌد فى  11111.111 ابو رحٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شعبان دمحم -  250

 وتدوٌر مخلفات ، بجهة : كفر داود بملن شعبان دمحم ابو رحٌل

عن  23408برلم  21101124، لٌد فى  11111.111دمحم عبد الكرٌم دمحم عبد المنعم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 خارجى مول الزهور المنطمه الخامسه السادات بملن هند عبد هللا عبد الحكٌم 23تجاره ادوات صحٌه ، بجهة : محل رلم 

عن حظٌره  23522برلم  21101128، لٌد فى  15111.111هٌام على بدوى ابوحسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بدالخالك فاروق لطبمواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

عن مسلزمات رى  23520برلم  21101120، لٌد فى  51111.111تامر دمحم احمد الزغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب  22محرز ( ، بجهة : السادات لطعه رلم  -بالستٌن  -كوع  -وصله -بالتنمٌط بالستٌن )نماط 

 الصناعٌه الخامسه بملن تامر دمحم احمد الزغلامتداد المنطمه 

عن مسلزمات رى  23520برلم  21101120، لٌد فى  51111.111تامر دمحم احمد الزغل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

الكبرى بملن محرز ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه عزبه الزغل مركز المحله  -بالستٌن  -كوع  -وصله -بالتنمٌط بالستٌن )نماط 

 سجل المحله الكبرى 30152ولٌد برلم  2111/ 2/ 21وفاء السٌد السٌد بسٌسه بغرض مدشه حبوب افتتح فى 

عن بٌع  23541برلم  21101120، لٌد فى  25111.111عبده احمد عبدالوهاب جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

  الغرابلىاحذٌه ، بجهة : منوف شارع لعلوى بملن احمد حسن دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 33111.111شركه احمد دمحم محمود فهٌم ناجى وشركاه   شركة  ،  خلط وتعبئه وتجاره المواد الكٌماوٌه  ،رأس مالها    -  1

 10عنبر  205 - 204، عن خلط وتعبئه وتجاره المواد الكٌماوٌه ، بجهة : السادات وحده  23438برلم  21101115،لٌدت فى 

 حسن عبدالفتاح حسن نموزج أ مجمع الصناعات الصغٌره بملن

شركه اٌمان عٌد على سلٌمان وشرٌكتها   شركة  ،   خدمات الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى والخدمات اللوجٌستٌه  -  2

، عن خدمات الشحن والتفرٌغ والتخلٌص  23441برلم  21101115،لٌدت فى  111111.111وعموم التصدٌر  ،رأس مالها   

 1الدور االول مكتب  1تٌه وعموم التصدٌر ، بجهة : السادات محور خدمات الحى السابع لطعه رلم الجمركى والخدمات اللوجٌس

 بملن دمحم شعبان عطوان

 21101118،لٌدت فى  111111.111شركه دمحم حجازى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت الكترومٌكانٌكا  ،رأس مالها    -  3

بملن عاٌده  4، 3كا ، بجهة : السادات محل دور ثانى محور خدمات الحى السابع لطعه ، عن مماوالت الكترومٌكانٌ 23412برلم 

 على دمحم ابومندور

شركه احمد بهاء الدٌن حمدى دمحم كردٌه وشركاه   شركة  ،  استصالح االراضى الصحراوٌه وغٌر الصحراوٌه واستزراعها  -  4

( وانشاء وتشغٌل المحطات  6من المجموعه  36والفمره  10ا المجموعه والامه المبانى علٌها واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عد

الخاصه بفرز وتعبئه وتبرٌد وتجفٌف الحاصالت الزراعٌه والامه الثالجات الالزمه لذلن والامه مشروعات التسمٌن وتربٌه الماشٌه 

، عن  23554برلم  21101131ى ،لٌدت ف 2111111.111بجمٌع انواعها والامه المعالف الالزمه لذلن  ،رأس مالها   

 10استصالح االراضى الصحراوٌه وغٌر الصحراوٌه واستزراعها والامه المبانى علٌها واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

( وانشاء وتشغٌل المحطات الخاصه بفرز وتعبئه وتبرٌد وتجفٌف الحاصالت الزراعٌه والامه  6من المجموعه  36والفمره 

ت الالزمه لذلن والامه مشروعات التسمٌن وتربٌه الماشٌه بجمٌع انواعها والامه المعالف الالزمه لذلن ، بجهة : الخطاطبه الثالجا

 مركز السادات مدق الشرطه جبل الخطاطبه بملن الشركاء المتضامنٌن

لرى الحدٌث   ،رأس مالها   شركه السٌد محمود حسن المزاز وشركاه   شركة  ،  تصنٌع البالستٌن المخرز وانظمه ا -  5

، عن تصنٌع البالستٌن المخرز وانظمه الرى الحدٌث ، بجهة : السادات  23431برلم  21101115،لٌدت فى  51111.111

 محور السابعه الصناعٌه بملن /حسام ابو الفتوح دمحم 130الدور االول ارضى لطعه 

برلم  21101131،لٌدت فى  5111.111ت عمومٌه   ،رأس مالها   شركه سامح على سالم باز وشرٌكه   شركة  ،  مماوال -  6

 السادات بملن / فتح على سالم باز -، عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : كفر داود مركز  23562

شركه دمحم شعبان دمحم عٌسى وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات )مواد بناء وحدٌد واسمنت وسٌرامٌن وخالفه (   -  1

، عن مماوالت عامه وتورٌدات )مواد بناء وحدٌد واسمنت  32525برلم  21101128،لٌدت فى  211111.111س مالها   ،رأ

 محور خدمات الحى الثانى السادات بملن لمٌاء دمحم زكى امان 4شمه  25وسٌرامٌن وخالفه ( ، بجهة : عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

امه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه   ،رأس شركه سمٌر صبرى شعبان عسل وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت ع -  8

، عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  23521برلم  21101128،لٌدت فى  111111.111مالها   

 شارع عمر بن العاص المنطمه االولى بملن ٌوسف احمد عبد الرحٌم 2شمه  12، بجهة : السادات عماره 

شركه ورثه عبدالرحمن عبدالجواد حسٌن زهٌرى )على عبدالرحمن عبدالجواد حسٌن زهٌرى وشركاه(   شركة  ،  انتاج  -  0

، عن انتاج اعالف ماشٌه ، بجهة : السادات  23362برلم  21101114،لٌدت فى  111111.111اعالف ماشٌه  ،رأس مالها   

 رثه عبدالرحمن عبدالجواد حسٌن زهٌرىالمنطمه الصناعٌه السادسه بملن / و 6146لطعه رلم 

سائله وبودره وخلط وتعبئه االسمده الورلٌه  NPKشركه دمحم جمال دمحم عٌد وشركاه   شركة  ،  خلط وتعبئه االسمده المركبه  -  11

فى  ،لٌدت 31111.111والمخلبٌه سائله وبودره تجاره االسمده والمبٌدات وتجاره المخصبات الزراعٌه  ،رأس مالها   

سائله وبودره وخلط وتعبئه االسمده الورلٌه والمخلبٌه سائله  NPK، عن خلط وتعبئه االسمده المركبه  23413برلم  21101111

مرحله اولى ورش مشروعات الشباب  5وبودره تجاره االسمده والمبٌدات وتجاره المخصبات الزراعٌه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 بملن ماجد حسنى عبدالمجٌدالمنطمه الصناعٌه الخامسه 

شركه ابراهٌم احمد ابراهٌم نجٌب وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات مستلزمات مصانع واوراق وكرتون   ،رأس مالها    -  11

، عن تورٌدات مستلزمات مصانع واوراق وكرتون ، بجهة : السادات  23342برلم  21101112،لٌدت فى  111111.111

 ر خدمات الحى السابع بملن / دمحم شعبان عبدالفتاح عطوانمحو 1عمار رلم  2مكتب رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    12631ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌاسر دمحم اغا دمحم عبد الظاهر  ،  تاج   - 1

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تارٌخ    13350خالد كمال زكى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 اشطبت صحٌفه المٌد لترن التجارة نهائٌ

تم محو/شطب السجل     21101113، وفى تارٌخ    14535صبرٌن على بسٌونى شمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101114، وفى تارٌخ    11311عبد الرحمن عبدالجواد حسٌن زهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 حو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌام

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    22611سماح عبد المنعم مصطفى الكوع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    4216بك لٌده برلم : دمحم صابر عبدالخالك نوفل  ،  تاجر فرد  ،  س   - 6

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    15881خالد مصطفى دمحم ابوسعدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    12045صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

السجل   تم محو/شطب   21101110، وفى تارٌخ    4284اٌمان محمود فتح هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    1626سامح دمحم نجٌب مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    18152بك لٌده برلم : محمود مبرون دمحم البٌومى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 12

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    21281شادٌه دمحم عبداللطٌف معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 نهائٌا السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    14311عزه عادل دمحم شرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

طب السجل  تم محو/ش   21101111، وفى تارٌخ    10110رٌهام فتحى احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    12183احمد سمٌر رمضان شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    15164لٌده برلم :  ابراهٌم على دمحم عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 11

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    21640صباح سعد اسماعٌل ملٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 اشطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌ

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    14111سمٌحه دمحم جاد سراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

سجل  تم محو/شطب ال   21101115، وفى تارٌخ    3152امال خلٌل محمود البٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

، وفى    14431ابراهٌم محمود ابراهٌم عبدالمجٌد غنٌمه )ابوغنٌمه لتجاره السٌارات (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21101116تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    23330هٌم دمحم دمحم عٌله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابرا   - 22

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

ب تم محو/شط   21101111، وفى تارٌخ    22102احمد عبدالوهاب عبدالمؤمن مدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    601مسعد عبده متولً كوهٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطبت    21101111، وفى تارٌخ    3615برلم :  دمحم انور دمحم الفره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 25

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    21101111، وفى تارٌخ    3615دمحم انور دمحم الفره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    4104اح علً سلٌمان الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : نج   - 21

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    011فلاير مصطفً علً عوف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 فه المٌد العتزال التجاره نهائٌاشطبت صحٌ

، وفى تارٌخ    11426سماح دمحم احمد امٌن ضاحى)ضاحى للحداٌد والبوٌات(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21101121

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    4863لٌده برلم : عمر عبدالفتاح عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 31

 شطبتصحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    11881انور دمحم حسٌن عنبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد العتزااللتجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    6186اد منصور عبد السٌد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عم   - 32

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    23381سماح حامد عبدالمعز حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 سجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاال

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تارٌخ    8621السٌد على دمحم الكمشوشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    6141لم : صابر جابر عبد الحمٌد الشامً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 35

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    21065ٌاسر دمحم فتوح حواله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    11615دمحم حافظ احمد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101128، وفى تارٌخ    21160فارس دمحم عبدالحمٌد مرسى الحلفاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101128تارٌخ ، وفى    21121اسالم دمحم ابو السعود زٌدان مصطفى غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    21010هبه شولى عبدالجواد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

، وفى تارٌخ    4568اهٌم المبٌدي / المبٌدي للهندسه والمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : علً عبدالممصود ابر   - 41

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21101128

تم محو/شطب    21101128، وفى تارٌخ    10136ناٌر سلٌمان عباس الزرلانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101120، وفى تارٌخ    22108دمحم طلعت محمود العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

، وفى    21381فى لتجاره الحداٌد والبوٌات(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وصفى احمد عبدالتواب دمحم مصطفى)وص   - 44

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا   21101131تارٌخ 

طب تم محو/ش   21101131، وفى تارٌخ    11214على عبدالكرٌم على الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    6438توفٌك دمحم دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

وفً تارٌخ ،   11163تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح اسامه انسان عبد العزٌز الجروانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101113

نى ) الجروانى لتجارة االسمده والمبٌدات والبذور الزراعٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامه انسان عبد العزٌز الجروا -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21101113وفً تارٌخ ،   11163

 جنٌه   111111.111،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101113وفً تارٌخ ،   0041دمحم السٌد دمحم هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   18151دمحم حسن دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   10301دمحم جمال ابراهٌم ابوغزاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   11508دمحم سعد عبدالعاطى اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   22022محمود عادل شفٌك لشموش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   151111.111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   8253عبده عوض هللا سعد سمعان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114ً تارٌخ ، وف  13354حسن امام حسٌن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   8528طارق دمحم علً سوٌلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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 , وصف   21101118تارٌخ ، وفً   21653اشرف شولى كمال حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101118وفً تارٌخ ،   18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   111111.111رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال   21101118وفً تارٌخ ،   10118زٌنات عبد الصبور ابو العنٌن صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   151111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101118وفً تارٌخ ،   10118،، سبك لٌده برلم زٌنات عبد الصبور ابو العنٌن صمر  تاجر فرد  -  15

 جنٌه   151111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   21510عبٌر سعٌد عبدالعظٌم عٌاده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   22221دمحم عبدالمنعم اسماعٌل المخرط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   0040صالح دمحم عبد الهادي شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   23411منى محمود دمحم المصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   22136حسان عبدالمرضى حسان لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 ٌه جن  51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   15114سعاد احمد عبدالمجٌد متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115،  وفً تارٌخ  22514عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   4185دمحم ابراهٌم دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   4111عادل احمد عبد الحمٌد عجالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115رٌخ ، وفً تا  18105دمحم رضا دمحم الشحات شرخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   21812منه هللا احمد عبدالغفار شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   45111.111اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101118وفً تارٌخ ،   23312مجدى منٌر اسعد شنوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101118رٌخ ، وفً تا  11050احمد سمٌر احمد شرف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   10113حسن عبد السالم حسن صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   21218بدرٌه جابر طلبه عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122ٌخ ، وفً تار  12454شعبان سعٌد جاد االشمونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   10303شٌماء جابر احمد ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   10215نجوى فرٌد ابراهٌم حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122ارٌخ ، وفً ت  23431محاسن بهجات عبد النبى نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   11614نبٌل رزق الٌاس عوض هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   451111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101124وفً تارٌخ ،   0001عبد الغنً حسٌن عبد الغفار عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   22514ده برلم عفاف السٌد ابوالٌزٌد ابوعٌشه  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  31

 جنٌه   41111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101128وفً تارٌخ ،   23115رٌهام عزت عبد الوراث ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   21111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس   21101128وفً تارٌخ ،   15066حازم دمحم عبدالفتاح سٌد احمد سعدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   1111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   8333ر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مختار رضوان الزها -  41

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101120وفً تارٌخ ،   22801جالل محمود السٌد الجحش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   51111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   18186دمحم حمدى ابراهٌم حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   14445تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد لطفى احمد غربٌه   -  43

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   23250دمحم شداد عبدالصمد على فاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف 

تم تعدٌل رأس   21101131وفً تارٌخ ،   23114هوٌدا عبد السالم احمد السجاعى سوسه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   211111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   23435عواطف رجب حامد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   22868رمضان السٌد راغب الهمدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   21251دمحم احمد جابر غزالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   16835احمد السٌد فرٌد طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  21101131وفً تارٌخ ،   4164لمٌه حسن عبد الحمٌد لالش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأش 21101111وفً تارٌخ  23320ولٌد السٌد على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ، زاوٌه رزٌنمركزمنوف بملن خالد صابر ابوحجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23321فاطمه زكرٌا عبدالسمٌع الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 منوف بملن / ماجد عبدالرسول البرلى  -الـتأشٌر:   ، دبركى عزبه العنانى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  23328 عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مختار دمحم -  3

 ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم عبدالنبى الشافعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23326محمود شعبان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن صباح عبدالحك مغربى غنٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  23324دمحم احمد السٌد شباٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 2111/ 8/ 28اوالت متكامله افتتح فى ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر ابوالحسن مركز لوٌسنا بملن نهى احمد السٌد بغرض مكتب مم

 بركه السبع 13231ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  23324دمحم احمد السٌد شباٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ، الخطاطبه مركز السادات بملن حامد حلمى عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23331طى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب عبدالمرضى عبدالمع -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركزمنوف بملن رابعه عبدالصمد عبدالممصود

تم  21101111وفً تارٌخ  13145دمحم السٌد ابراهٌم الدومى) الدومى لتجارة السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نم تعدٌل المالن لٌصبح بملن على عاطف ابراهٌم على بناحٌه منشٌه الخطاطبه

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  23331مصطفى عبدالسمٌع عفٌفى معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 لاف بملن دمحم رفعت عبدالعزٌز سالم, وصف الـتأشٌر:   ، منوف عماره االو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23325على احمد على ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن زٌنب دمحم احمد مشحوت

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23332ٌده برلم    صدفه عبدالعاطى عبدالعاطى هكٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن عبدالمنعم السٌد عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  12142ست اسماعٌل ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بالمنطمه محور الصناعٌه السابعه بملن ست اسماعٌل ابراهٌم على222صبح السادات المطعه رلم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  23331اسالم دمحم ابو السعود زٌدان مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 راهٌم موسى سعدالسادات بملن / اب -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  14666ولٌد دمحم السٌد علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن صبحى امٌن حسن سالم بناحٌه زاوٌه رزٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  23330   ابراهٌم دمحم دمحم عٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  15

 ، زاوٌه رزٌن مركزمنوف بملن دمحم دمحم عٌله

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  23336مصطفى عبداللطٌف عبداللطٌف رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 نوف بملن / محمود عبداللطٌف عبداللطٌف رمضان م -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منشاة سلطان مركز 

تم  21101112وفً تارٌخ  23333اكرم احمد سلٌمان التومى )التومى لالدوات المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منوف بجوار مستشفى منوف العام بملن اٌمان نبٌل عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  23338طفى جمال عبدالفتاح الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مص -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك برهٌم شارع صالح عشرٌه بملن / جمال عبدالفتاح عبده الشرٌف 

تم تعدٌل العنوان  21101112وفً تارٌخ  23341   الشاذلى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  10

 منوف بملن / احمد عبدالعظٌم على  -, وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  14124اسماعٌل فهمى دمحم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 اش مركز منوف بملن شحات معوض دمحم الكٌالنىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بهو

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  23334شعبان عبدالغفار عبدالموجود مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن عبدالغفار عبدالموجود مدٌنه

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  23341ربٌع عبداللطٌف عبداللطٌف عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن فتحى عبداللطٌف عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  23335احمد فتحى عبدالنبى عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 منوف حامد عبدالعزٌز حاموله -الـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  14524رضا سعٌد دمحم المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه  162المن المطعه رلم ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / رضا سعٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101113وفً تارٌخ  23343سمٌرعادل دمحم حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، منوف طرٌمترعه الثالثٌن بملن سمٌرعادل دمحم حمام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23346فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالوهاب دمحم فاروق الزاغر ، تاجر -  26

 الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن سعٌد فاروق دمحم الزاغر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23348دمحم السٌد دمحم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ف شارع الجٌش بملن / خالد صابر البش الـتأشٌر:   ، منو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23345امل عبدالنبى عبدالعزٌز لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، هٌت مركز منوف بملن حمدى لطب راغب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23340رلم    نجالء عبدهللا عبده زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  20

 منوف بملن / اٌمن ابراهٌم عبدالحمٌد -الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23341على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الناحٌه البحرى حاره ابونوارج بملن / طاهر فتحى ابراهٌم الزلزولى الـتأشٌر:   ، منوف داٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23341على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ابراهٌم بنشاط تجارة دواجن وممٌد برلم  الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى شبٌن الكوم ش غرب االستاد بملن / دمحم صفاء دمحم

  2113/  11/  4شبٌن الكوم بتارٌخ  51014

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  23341على كمال الدٌن على ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

دبن على ابو العز بنشاط تصنٌع تعبئة وتغلٌف لحوم مجمده الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم بملن / على كمال ال

  2110/ 8/  26شبٌن الكوم بتارٌخ  51014ومواد غذائٌه وممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  15110ٌعموب السٌد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 فرع الكائن بناحٌه مركز بدر لرٌه عبدالحمٌد ابوزٌد بملن سعٌد عبدالحكٌم ابراهٌم االمبابى الـتأشٌر:   ، تم الغاء ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 صبحو فروع تم تعدٌل الكٌان المانونى للمحلٌٌن الرئٌسى االخر لٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  23344احمد رجب عبدالمنعم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن صالح دمحم عبدهللا الخولى

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  15316احمد عبد الفتاح عبد السالم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

ورش الشباب مرحله اولى المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن دمحم  25وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

 فتحى مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  11508دمحم سعد عبدالعاطى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

/  1/ 4الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه منوف شارع احمدعرابى بملن دمحم رضا الفاره بغرض بٌع مالبس جاهزه افتتح فى 

 منوف 11508ولٌد برلم تابع   2110

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101114وفً تارٌخ  23350احمد نبوى جابر شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن حمدى نبوى جابر شدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23151امال نجٌب صالح ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

بدالسمٌع متولى بنشاط تجاره فاكهه وخضروات الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخربناحٌه سنجرج مركز منوف بملن دمحم ع

 منوف 23151ولٌد برلم تابع  2110/ 1/ 4ولٌس له سمه تجارٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  10052اشرف ماهر ابراهٌم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

البساتٌن بملن / ابراهٌم  -البحٌرة شارع المدٌنه المنوره  -بناحٌه ادكو مركز  وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر

 مصطفى دمحم خمٌس بنشاط / تصنٌع نسٌج اودع برلم ولٌد برلم    غرفه البحٌرة 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  23351ابراهٌم عٌد عبدالفضٌل ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، سدود مركزمنوف بملن ربٌع عبدالمعز دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23364دمحم محمود دمحم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن منوف بملن سعدٌه على حسن بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23352،  سبك لٌده برلم     هانى دمحم كمال حرفوش ، تاجر فرد -  43

 منوف بملن / احمد عبدالحمٌد على  -الـتأشٌر:   ، منشاة غمرٌن مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23366محمود عادل دمحم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 منوف بملن / حنان صبرى  زكى ابراهٌم  -ركى مركز الـتأشٌر:   ، دب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23354مختار السٌد عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن محمود ابراهٌم زمزم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23356،  سبك لٌده برلم    حسن صابر دمحم المالح ، تاجر فرد  -  46

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن هناء شحات عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23151امال نجٌب صالح ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن دمحم عبدالسمٌع متولى الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23151امال نجٌب صالح ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

ولٌد  2110/ 5/ 6الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سنجرج مركز منوف بملن دمحم عبدالسمٌع متولى بغرض حالله افتتح فى 

 وفمن 23151برلم 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  23361محمود عبدالعزٌز دمحم عبدالحفٌظ ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 محور الحى السادس بملن احمد غازى مبرون 3لطعه رلم  3و 2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  23351شنوده الشحات منصور نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن جمال منصور منصور نصرهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114 وفً تارٌخ 11505احمد زٌنهم ابراهٌم الدجوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 السادات  بملن / صالح عبدالحمٌد احمد مناع -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح منشٌه النور كفر داود مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23355صبحٌه السٌد عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن حٌاه فهٌم شحاتهالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23350نضال عادل عٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، منشٌه النور كفر داود مركز السادات بملن دمحمى صابر اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  23363جاد عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا خالد رجب  -  54

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن / بالل السٌد حسن 25وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114خ وفً تارٌ 11508دمحم سعد عبدالعاطى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع/منوف شارع احمد عرابى بملن دمحم رضا الفاره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  11508دمحم سعد عبدالعاطى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 عه البطحه بملن ورثه ابراهٌم شعبان ابوكبشهالـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى/ منوف شارع تر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  10320دمحم لطب جمعه عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن خضره عبدالمعبود احمد اللٌثى بناحٌه كفرداود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23358على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفوت عبدالمادر  -  58

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن  80الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23358صفوت عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

/ 1بغرض تورٌدات عمومٌه افتتح فى  4الحى  5مجاوره  1131عماره  2اكتوبر محل رلم 6:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الـتأشٌر

 اكتوبر 6سجل  2866ولٌد برلم  2111/ 2

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  10414احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه ناصف كفر داود مركز السادات بملن الشحات السٌد دمحموصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23353مصطفى دمحم على ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك منوف كمشوش بملن سامى سٌد اٌون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23361دمحم الشحات لطفى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، السادات كفر داود مفارق التحرٌر بملن الشحات لطفى الصعٌدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23363حسن عبدالعظٌم محمود ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الحصوة بجوار جمعٌه تحفٌظ المران الكرٌم بملن / جالل زكرٌا عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23365نجوى شاكر ابوالعز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 منوف بملن / عادل دمحم ابراهٌم  - الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23301دمحم خالد مصطفى دمحمابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بورسعٌد بملن خالد مصطفى دمحم ابوسعده

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23368جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض عبدالرازق خلٌل البهوفى ، تا -  66

 طرٌك سرس اللٌان بجوارمركز المعلومات بملن عبدالرسول دمحم عرفه 62وصف الـتأشٌر:   ، منوف الوحده رلم

 11114بك لٌده برلم    سامح رجب فتوح شرف الدٌن )مكتب شرف الدٌن للنمل والرحالت الداخلٌة  ( ، تاجر فرد ،  س -  61

لطعه رلم  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم  21101111وفً تارٌخ 

 11114محور خدمات الحى الثانى بملن / فاروق دمحم غرٌب حسن بنشاط تجارة لطع غٌار سٌارات اودع برلم  ولٌد برلم تابع  55

  2110/  1/  1 منوف فى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23316لٌلى ٌسرى سعٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع محطه المٌاه بملن سلمى محب متولى

تم تعدٌل العنوان  21101111تارٌخ  وفً 23314علٌاء عصام عبداللطٌف عٌسى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 بملن حسن على حسٌن عبدهللا 1محل  1, وصف الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الحى السادس لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23310احمد مختار دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 كز منوف بملن رشاد عبدالعزٌز التهامىالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  23360دمحم اشرف دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 أ المنطمه السكنٌه الثالثه بملن اشرف دمحم عبدالغنى حماد 15عماره  41، السادات شمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23311مى ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حلمى عبدالحمٌد حل -  12

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع نورالدٌن المبلى بملن عبدالعظٌم سعٌد وهبه

ان , تم تعدٌل العنو 21101111وفً تارٌخ  23315موسى عبدالمحسن موسى الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن عفاف عبدالونٌس عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  11114سامح رجب فتوح شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  غرٌب حسن محور خدمات الحى الثانى بملن / فاروق دمحم 55لطعه  4الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  11114سامح رجب فتوح شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى السادات شارع المدٌنه المنوره منطمه اولى بملن / رجب فتوح شرف الدٌن بنشاط مكتب نمل 

  2116/  3/  6منوف بتارٌخ  11114برلم رحالت داخلٌه وممٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23312السٌد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن دمحم زكرٌا السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23311ر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد جمعه دمحم جمعه عبدربه ، تاج -  11

 الدور االرضى محور المركزه مول الزهور بملن جنا ونرمٌن دمحم مصطفى عصمت 165الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23318لٌلى رمضان فتحى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجدٌد بملن / متولى احمد االسناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23311دٌنا اشرف توفٌك لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع دمحم فرٌد بملن دمحم صالح الطنطى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101118وفً تارٌخ  23381امٌره سعٌد عبدالمادر الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 محور الصناعٌه السابعه بملن سوزان صبرى الشنتناوى 250الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23308   احمد احمد ابوالعنٌن مصرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  81

 الـتأشٌر:   ، منوف السرساوٌه بملن وائل رشاد شبل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  21653اشرف شولى كمال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

مول الجامعه مدٌنه السادات بملن دمحم عبد الجواد  4و 3ر الثانى لطعه رلم الدو 23الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب رلم 

 جاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23380نعناعه محمود عبدالحمٌد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن ثروت صالح عبدالحمٌد

تم تعدٌل  21101118وفً تارٌخ  15325احمد عبدالممصود احمد عبدالسالم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد عبدالممصود احمد عبدالسالم حمزه بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23385لم    عبداللطٌف محمود على حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  85

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن عزه عبدالفتاح على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23411منى محمود دمحم المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بملن ابراهٌم نصر ابراهٌم الملط الـتأشٌر:   ، منوف شارع نور الدٌن المبللى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23381نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن 18الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23304حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بالل غازى على -  88

 الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعه مركز منوف بملن سمٌر حامد المعاز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23303نجالء فتحى حامد ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  80

 ٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن زٌنهم دمحم الدٌبالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23381سماح حامد عبدالمعز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتأشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن معتز على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23386برلم     ازهار شعبان دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  01

 الـتأشٌر:   ، الطرانه مركزالسادات بملن ناصر احمد عبدالجواد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23386ازهار شعبان دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

/ 12/ 11منوف ولد تم غلمه فى  1135سى بناحٌه الطرانه مركز السادات بنشاط بماله وسجله رلم الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌ

2112  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23302امل سعد فتحى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر مركز منوف بملن غالٌه فتحى عوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23411عمرو ممدوح جمال خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 ب المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن عبد الرحمن ممدوح جمال خاطر 1/11الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23305    اسماعٌل مسعد اسماعٌل السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  05

 وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن دمحم عبدالمؤمن البهنساوى

وفً  23300ولٌد الشنوانى مبرون نصر )مركز الشنوانى لتجاره لطع غٌار السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

محور خدمات الحى الثانى بملن  31لطعه رلم  0, وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم تم تعدٌل العنوان  21101118تارٌخ 

 ولٌد الشنوانى مبرون نصر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101118وفً تارٌخ  23388احمد رجب احمد حسن الزٌدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 نطمه الصناعٌه السابعه بملن سمٌر دمحم علىمحور الم 35الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23383عبدهللا عٌد عبدهللا معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  08

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن عدلى مبرون عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23301ك لٌده برلم    امٌره صبرى جاب هللا الحداد ، تاجر فرد ،  سب -  00

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الحداد بملن نصره دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن هانم ابوشادى سعد  151العنوان لٌصبح لطعه وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

ء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مكتب اسمده وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المحل الرئٌسى االخر لٌصبح رئٌسى مع الغا

ومبٌدات ومستلزمات زراعٌه وتورٌدات فى مجال المستلزمات الزراعٌه بناحٌه الخطاطبه السادات / دمحم نبهان عبد الغنىوذلن 

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23382ندى صالح عبدالفتاح النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 محور الحى الثانى بملن اشرف دمحم السٌد عمر 15عمار  1وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23384رامى زكرٌا ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 طرٌك سروهٌت بملن رامى زكرٌا ابراهٌم عبدالرحمن وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع من

 21101118وفً تارٌخ  23306حسام سمٌر سعد نجم )حسام الدٌن لالعالف والدواجن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الدالله بملن سامى احمد على عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  18623سم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد لا -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الخطاطبه السادات بملن دمحم نبهان عبد الغنى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  23414صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

بملن / صبرى عبد الحكٌم احمد  -المنطمه السكنٌة السابعه  -بالسوق التجارى  - 38المحل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

 مصطفى 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101110وفً تارٌخ  23415دمحم احمد طلعت ابو ربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع زٌن الدٌن بملن احمد طلعت سلٌمان ابو ربع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  16601بوال سعد نجاح بارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن بوال  40الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده 

 سعد نجاح بارح  

وفً تارٌخ  14033د محمود الكومى )الكومى للف مواتٌر الكهرباء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمنعم راش -  110

المنطمه الصناعٌه الرابعه  10تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح السادات المطعه  21101110

 بملن الطالب عبد المنعم راشد دمحم الكومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  16118ماد دمحم عبد هللا الطمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  111

 بملن / صالح عبد الفتاح بهنسى المحرولى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / بهواش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  23413ك لٌده برلم    رضا عبد العلٌم عبد الرؤف موسى ، تاجر فرد ،  سب -  111

 بملن / عبد االحد شولى عبد الحلٌم  -محل أ  -سوق المنطمه الثانٌة  - 1رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101110وفً تارٌخ  23416مرزوله حسن على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف درب الجٌزاوى بملن وفاء دمحم على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  23412فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ن / فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله بمل -منوفٌه  -بالمنطمه المطورٌن  - 64لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  23412فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

راهٌم جلٌله بملن / فهمى ابراهٌم رمضان اب -شارع بور سعٌد واحمد ماهر  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة مٌت غمر 

  6216وممٌد برلم  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  23411صباح السٌد عبد هللا جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، سدود بملن حامد عبد الوهاب نوفل

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23411د ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى ، تاجر فر -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان بملن جمال عمر مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  22830عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الصناعٌه السادسه بملن الشركه المصرٌه التركٌه لتصنٌع وتجهٌز اللحوم   6128م  الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  22830عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

بملن احمد دمحم موسى عوض نشاط تورٌد محاصٌل  3رلم الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سوق المنطمه االولى الوحده المهنٌه 

 22830وممٌد برلم  2110/4/8زراعٌه وفاكهه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  22830عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 2110/4/16ر الجٌزه نشاطه /تورٌد محاصٌل زراعٌه وفاكهه افتتح فى الـتأشٌر:   ،  له فرع بناحٌه المطا منشاه المناط

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23411اسماء سٌد احمد سعد سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه المناطربملن عاطف دمحم جابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  21145الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دٌنا دمحم عباس على -  121

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه صنصفط مركز منوف بملن عادل عبدالمنعم عبدالحمٌد بغرض مصنع لتعبئه المواد 

 منوف 21145ولٌد برلم تابع 2110/ 1/ 11الغذائٌه ٌدوى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  21145دٌنا دمحم عباس على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن عادل عبدالمنعم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111خ وفً تارٌ 21145دٌنا دمحم عباس على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

ولٌد برلم  2118/ 6/ 3الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سرس اللٌان بملن عالء عبدالعاطى بنشاط بٌع منجات البان افتتح فى 

 منوف 21145

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101111وفً تارٌخ  21145دٌنا دمحم عباس على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

ولٌد  2118/ 8/ 14الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه سرس اللٌان بملن فارق عبدالعظٌم بغرض سوبر ماركت افتتح فى 

 منوف 21145برلم تابع 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101111وفً تارٌخ  23414هشام رمضان دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن سامح خٌرى دمحم بشره وسعٌد احمد دمحم على 102الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  22830عماد رافت عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

الصناعٌه السادسه بملن الشركه المصرٌه التركٌه لتصنٌع  6128اخر بناحٌه السادات لطعه رلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى 

 ولٌد برلم تابع  3146وتجهٌز اللحوم بغرض فرز وتعبئه وتبرٌد وتجمٌد وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌه والخضار والفاكههاودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23418 عفت سٌد احمد عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك السكه الجدٌده بملن سٌد احمد ابراهٌم عٌاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101111وفً تارٌخ  21411احمد جمال حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

بناحٌه منوف طرٌك الحامول بملن محروس دمحم على ابوشنب بنشاط مغسله سٌارات افتتح الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر 

 منوف 21411ولٌد برلم تابع  2110/ 1/ 0فى 

وفً تارٌخ  21411تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد جمال حسن على )جمال اوتو( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف طرٌك الحامول بملن محروس دمحم تم تعدٌل العنوان  21101111

 منوف 21411ولٌد برلم تابع  2110/ 1/ 0على ابوشنب بنشاط مغسله سٌارات افتتح فى 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101111وفً تارٌخ  16183عالء شلبى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه منوف شارع دمحم فرٌد بملن حمدى خلٌل دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23416عالء صبحى جابر الحافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  البابلى الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن محمود دمحم

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  23410حمدى مرسى عبدالوارث رضوان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 والمنطمه الثانٌه ابنى بٌتن بملن هٌثم مبرون محمود االنصارى 141العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  16286د ،  سبك لٌده برلم    نجالء جابر امام رجب ، تاجر فر -  133

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع ابو بكر الصدٌك بملن كرم طه عبد الممصود الخولى 

, تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  23418عصام عبد المادر ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، سدود بملن حازم سعد عبد الوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23412احمد مجدى بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ماجور بملن دمحم فرٌد دمحم ابوفرو

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  21411جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال حسن على )جمال اوتو( ، تا -  136

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك الحامول بملن محروس دمحم على ابوشنب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  21411احمد جمال حسن على )جمال اوتو( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الحامول منوف بملن مهدى دمحم على ابو شنب نشاطه تجاره سٌارات افتتح فى 

 21411ولٌد برلم  2118/3/21

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23411حسن عبد السٌد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  138

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن زوبه حسن ابراهٌم العطار 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101111وفً تارٌخ  23422منى ماهر عبدالعزٌز الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 المنطمه الثانٌه بملن اٌمن عبدالرحمن الخولى 12مكتب  134الـتأشٌر:   ، السادات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23424سمٌر جابر دمحم الطنطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 سنابسه بملن سعدٌه عبدالمنعم احمد الطنطىالـتأشٌر:   ، منوف بجوار محطه المجارى لطرٌك كفر ال

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23423عبدالعلٌم ناصر عبدالعلٌم خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، دبركى مركزمنوف بملن عبدالعلٌم ناصر عبدالعلٌم عبدالسالم خلف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23181تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مصطفى عوض سالم ، -  142

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن اشرف عبدالستار عبده بناحٌه زاوٌه رزٌن

العنوان , تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  23410ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

المنطمه الصناعٌه المطورٌن مجمع الصناعات الصغٌرهوالمتوسطه بملن ٌاسر سالمه  08وصف الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

 عبدالمعطى الفمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23410ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

ٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه مٌت عافٌه مركز شبٌن الكوم بملن سالمه عبدالمعطى الفمى بغرض بٌع اخشاب مصنعه وصف الـتأش

 شبٌن الكوم 61011ولٌد برلم  2116/ 1/ 25افتتح فى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101111وفً تارٌخ  23421دمحم العشرى دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، كفر بالمشط مركز منوف بملن عالء العشرى دمحم مطاوع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23421فاطمه محروس سعد عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن حنان محروس على شرف الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13113مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكرم السٌد  -  141

 بالمنطمه الصناعٌه ورش الصناعٌه السادسه بملن مكرم السٌد مصطفى عمر 6161- 6150الـتأشٌر:   ، السادات المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13113 مكرم السٌد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

طرٌك السادات االللٌمى بغرض مستودع توزٌع بوتاجاز افتتح فى  15الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات عزبه الجزار ن 

 منوف 13113ولٌد برلم  2112/ 12/ 0

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13113  مكرم السٌد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  140

بالمنطمه الصناعٌه ورش الشباب بملن مكرم  6161 - 6150الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم

 منوف 13113ولٌد برلم تابع 2110/ 1/ 11السٌد مصطفى عمر بغرض غذائى )مربات عصائر تكتار( افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  23428احمد اشرف عبدالرحمن محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن اشرف عبدالرحمن محفوظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23425ولٌد احمد عبدهللا الطمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رجب احمد عبدهللا الطمالوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23421احمد عبدالفتاح دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ٌم عبدالحمٌدالـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركزمنوف بملن عبدالحمٌد ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  8451دمحم محمود حافظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح ش الشامى منوف بملن هٌام محمود حافظ عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23431   سعاد كرم عبده المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  154

 الـتأشٌر:   ، شارع المحطه الرئٌسى بملن احمد دمحم دمحم طه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23426نادٌه طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 د رمضان اللطخالـتأشٌر:   ، منوف شارع درب سلطان بملن عٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23420مها صبحى دمحم ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، شارع المحطه الشرلى بملن دمحم فرج عٌسوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23311منى عبدالغفار على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن زهراء سعد حسٌن احمد شارع رٌحانه بجوار مسجد مهنا

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  23431محاسن بهجات عبد النبى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ن عماد زكى مصطفى وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  23462صالح ابو النور دمحم ابو نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن دمحم صالح ابو النور دمحم ابو نار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101115وفً تارٌخ  18105    دمحم رضا دمحم الشحات شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  161

 الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن هدى على شرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  18105دمحم رضا دمحم الشحات شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

ولٌد  2111/5/11دمحم الشحات شرخ نشاطه تعبئه مواد غذائٌه افتتح فى  الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر داود بملن رضا

 18105برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  10100دمحم سامى منصور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بالدور االرضى بملن عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحمأ بمجمع الصناعات الصغٌره  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفً احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب ماهر مصطفى احمد ابو احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23441 السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء عالم دمحم -  164

 الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن نادٌه عبدالنبى على صمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23442محمود ٌس حسن ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفً احمد ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف طرٌك سرس اللٌان بملن ماهر مصطفى احمد ابو احمد نشاطه مصنع حالوه 

 2118ولٌد برلم تابع  2110/1/15فى 3111طحٌنٌه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفً احمد ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن الطالب ماهر مصطفى احمد ابو احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23436ده برلم    دنٌا حمدى منٌر حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  168

 ٌونٌو البحرى بملن ٌحًٌ دمحم مصطفى  26الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23435عواطف رجب حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 ارع مشٌل من شارع الجٌش بملن اٌهاب زهدى مرسى الكوع الـتأشٌر:   ، منوف ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  18105دمحم رضا دمحم الشحات شرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

فى  18105برلم تابع  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات كفر داود بملن هدي على شرٌف بغرض بماله لٌد

2110/1/15 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  23433ناصر دمحم ابوهشٌمه عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى بملن محى الدٌن فتحى مسعود 6وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  23434ظ ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر دمحم عبدالحفٌ -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن محمود فتحى عبداللطٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23432هشام فوزى عبده عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 تأشٌر:   ، الطرانه مركز السادات بملن عطٌات سٌد حسب هللاالـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  23430عامر رجب موسى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن احمد رجب حامد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118رد ،  سبك لٌده برلم    ماهر مصطفى احمد ابو احمد ، تاجر ف -  115

 الـتأشٌر:   ، طرٌك سرس اللٌان بملن ماهر مصطفى احمد ابو احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفى احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

   2118ولٌد برلم تابع  2115/11/25نوف شارع حسب النبى نشاطه سرجه افتتح فى الـتأشٌر:   ، م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفى احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 2118ولٌد برلم تابع  1001/8/15تح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف طرٌك سرس اللٌان نشاطه بماله افت

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  23311عبدالفتاح عبدالعزٌز عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه صنصفط مركز منوف بملن عمرو دمحم غزال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23444د سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احم -  110

 اعلى محالت سوق المنطمه الثانٌه الدور الثانى بملن عبداالحد شولى عبدالحلٌم 1الـتأشٌر:   ، السادات مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  15155برلم     احمد عبدالستار عبدهللا الطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  181

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه منوف بجوار محالت عرفه بملن اداره الصندوق التأمٌن للعاملٌن بالوحدات المحلٌه 

 منوف 15155ولٌد برلم تابع  2110/ 1/ 16ومدٌرٌات الخدمات بالمنوفٌه بنشاط مخبز بلدى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  15155احمد عبدالستار عبدهللا الطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى سرس اللٌان شارع دمحم داود بملن عبدالستار عبدهللا الطاره

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  15155لٌده برلم    احمد عبدالستار عبدهللا الطاره ، تاجر فرد ،  سبك  -  182

وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع/  منوف بجوار محالت عرفه بملن اداره الصندوق التأمٌن للعاملٌن بالوحدات المحلٌه ومدٌرٌات 

 الخدمات بالمنوفٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116فً تارٌخ و 23440اكرم محمود على شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الدور االرضى بسوق المنطمه السكنٌه الرابعه بملن ذكى حسٌن ٌوسف ابو العوض 35الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 تم تعدٌل العنوان , 21101116وفً تارٌخ  23448رضا عبدالحمٌد حمٌده عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 بالدور الثانى بملن صبحى احمد على 1وصف الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات المنطمه الثانٌه عماره الصفا رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  21161شروق احمد صالح السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 رع الجٌش بملن سمٌرا ابراهٌم الحدادالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23441فرج عٌد فرج مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن جمال عٌد فرج مبرون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23453 عمر ناجى دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن صالح عبد هللا عبد الرسول الدٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  23452طاهره كمال عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 احمد سالم وصف الـتأشٌر:   ، هٌت بملن احمد سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23445هبه حسن فهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  180

 الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن هانى عبدالفتاح عبدالرحمن ناجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116رٌخ وفً تا 23133عاٌده سعد عبدالمجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن خالد صبرى دمحم عبدالرحمن بناحٌه كفرداود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23451السٌد فاٌز معوض شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 نوف بملن مصطفى معوض ابوٌوسفالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  23451صالح دمحم عامر ابوزمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن خالد جابر ابوحجازى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  21812برلم    منه هللا احمد عبدالغفار شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  103

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح كفر داود بملن ربٌع عبد العزٌز حسٌن ونس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101111وفً تارٌخ  23456مسعود خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 كمشوش مركز منوف بملن عبدالسالم ناجى سلٌمان ابوعجٌلهالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23461دالٌا رمضان عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع االنجٌبى بملن عبده متولى محمود كوهٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23455هاجر راجح مصطفى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه الجزائر بملن كرم حلمى عبدالوهاب وهبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  23454عبدالواحد عبدالنى دمحم المهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، كفر داود الطرٌك االسفلت امام المعدٌه المدٌمه مركز السادات بملن فتحى رفاعى عز الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23451هشام ٌحى دمحم دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  108

 محور خدمات الحى الثانى بملن محسن شعبان دمحم مصطفى 24 -، السادات وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  11112دمحم شولى السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع رٌحان بملن مجدى على محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  18832فوزى مصطفى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 محور الحى الثانى بملن علٌه محمود ذكى عبد العال 56الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات عماره 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  23450،  سبك لٌده برلم    عبدالوهاب عبدالمؤمن عبدالوهاب مدٌن ، تاجر فرد  -  211

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن احمد عبدالغفار صمول

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  23458رجب عبدالغفار عبدالسالم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم سامى دمحموصف الـتأشٌر:   ، زاو

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23461اٌمن ابراهٌم معوض الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بملن / ابراهٌم معوض عبد المجٌد الدسولى  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23468ود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء عبدالظاهر ابوالسع -  214

 بملن / مهدى عبد الحمٌد ابراهٌم  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101118وفً تارٌخ  23463اوسامه رشاد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن / رمضان جمعه البكرى  -م . السادات  -كفر داود  -الـتأشٌر:   ، منشٌة النور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23464هبه دمحم مصلحى مرسى المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن / حمدى دمحم غانم  -شارع الزلزولى  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23465فتحى مصطفى دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / عبد هللا جمال عطٌه كرشه  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23466زكرٌا رجب دمحم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ملن / هشام رجب دمحم الفخرانى  -السادات  -الـتأشٌر:   ، الخطاطبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  4164لمٌه حسن عبد الحمٌد لالش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 بملن / ضٌاء الدٌن حلمى الطباخ  -من شارع عبد هللا الندٌم  شارع غنٌم -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23411عبد العظٌم عبد الفتاح دمحم محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عبدهللا غنٌمى  بملن / جمال -( 6( شمه ) 1لطعه ) -محور خدمات الحى السادس  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101118وفً تارٌخ  23411على دمحم على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ملن / السٌد عبد الحمٌد عبد الخالك  -ورش الشباب  -منطمه الصناعٌه الخامسه  -(  81لطعه ) -الـتأشٌر:   ، السدات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23460 البهواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انسان عبد الفتاح دمحم -  212

 بملن / محمود مصطفى دمحم  -المنطمه الرابعه  - 244وحدة  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  23416دمحم عباس احمد دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن حمدى دمحم دمحم 13عنبر  46الـتأشٌر:   ، السادات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  14153هناء جابر مبرون جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

م افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رزٌن مركزمنوف بملن دمحم سعٌد محمود غٌطاس بغرض اعالف ولٌس لها الـتأشٌر:   ، ت

 منوف 14153ولٌد برلم تابع 2110/ 1/ 21سمه تجارٌه افتتح فى 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  21214عمرو فتحى جابر االهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع التأمٌنات بملن نادٌه عبدالعظٌم ابراهٌم بغرض تصنٌع مواد التعبئه 

 منوف 21214ولٌد برلم تابع  2110/ 1/ 21والتغلٌف افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  23415رباب دمحم زكى السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعه الحشاشه بملن فتحى سالم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15216شرٌف عباس على الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شرٌف عباس على الغرٌب بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن 12الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15216شرٌف عباس على الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

ورش الشباب مرحله ثانٌه المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن نبٌل دمحم دمحم  43الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 15216ولٌد برلم 2115/ 1/ 8غرض تصنٌع بالستٌن افتتح فى فرج ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  23414سعٌد عبدهللا حسن العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن محمود ابراهٌم زمزم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  21214، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو فتحى جابر االهبل -  221

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الثمانٌات بملن نادٌه عبدالعظٌم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  21214عمرو فتحى جابر االهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

شٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن نادٌه عبدالعظٌم عسله بغرض بماله ومستلزمات تعبئه الـتأ

 منوف 21214ولٌد برلم 2118/ 0/ 4وتغلٌف افتتح فى 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  21214عمرو فتحى جابر االهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن بجوار محطه المجارى بغرض مخزن لتجاره المنتجات 

 منوف 21214ولٌد برلم تابع  2118/ 0/ 13الورلٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  21214عمرو فتحى جابر االهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع ترعه الثمانٌات بملن بجوار محطه المجارى بغرض مخزن لتجاره المنتجات 

 منوف 21214ولٌد برلم تابع  2118/ 0/ 13الورلٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15216شرٌف عباس على الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن اشرف عباس على الغرٌب  12الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه 

 منوف 15216ولٌد برلم تابع 2110/ 1/ 21بغرض خراطه وتشغٌل معادن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  23413عاطف عبد الحمٌد سعٌد الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 بملن / عبد الحمٌد سعٌد سٌد احمد الزرلانى  -م . منوف    -وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  14153، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء جابر مبرون جابر  -  226

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم سعٌد محمود غٌطاس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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  21101121وفً تارٌخ  14153هناء جابر مبرون جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 14153ولٌد برلم 2113/ 12/ 2:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رزٌن بغرض مكتب رحالت داخلٌه افتتح فى الـتأشٌر

 منوف

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  11311ٌحًٌ عبدالوهاب سالم البهنسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 ملن ٌحٌى عبدالوهاب سالم البهنسى بناحٌه الساداتوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  10303شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

عبد العال بملن فتوح دمحم  223الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مدق ٌوسف العرٌشى حوض بمر حد اتنٌن كٌلو خارج الزمام لطعه رلم 

 لناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  10303شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

المنطمه السادسه بملن مصطفى وفٌك عبد الغنى خالف  231لطعه  8/1/6الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى فى السادات محل رلم 

 10303ولٌد برلم  2111/11/2افتتح فى نشاطه تصنٌع وبٌع حلوٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  10303شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

ه محور الصناعٌه السابعه بملن شركه ابراهٌم فخرى فراج وشرٌك 240الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف  10303ولٌد برلم تابع  2110/5/1نشاطه /تصنٌع حلوٌات وتورٌدات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  23418محمود مصطفى السٌد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ه عثمانوصف الـتأشٌر:   ، الجزار كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن بدرٌه جابر طلب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  23486عاطف محمود على البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى بملن مصطفى السٌد فرحانه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  23485احمد حمدى عبدالمعطى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن احمد حمدى عبدالمعطى البربرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  23410سعٌد سلٌمان على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 عبدالصادقالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم مختار

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  23484طارق على عبدالعزٌز على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، ابونشابه مركز السادات بملن على عبدالعزٌز على حماده

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  11642  عبده عبدالمنعم عبدالعال عنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  231

وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبده عبدالمنعم عبدالعال عنانى بناحٌه السادات المنطمه الصناعٌه الخامسه لطعه 

  120من  88رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  10303شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الخطاطبه السادات مدق ٌوسف العرٌشى حوض بمر حد اتنٌن كٌلو خارج الزمام 

منوف فى  10303بملن فتوح دمحم عبد العال لناوى بغرض نشاط تربٌه وتسمٌن حٌوانات ولٌد برلم تابع  223لطعه رلم 

2110/1/22  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  23481اسالم سمٌر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 الـتأشٌر:   ، عزبه السرجانى مركز منوف بملن سمٌر دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  23482سماح دسولى السٌد زهانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، منوف بجوار لهوه ٌحى بملن فوزى زكى النشار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  23481رفعت جاد على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، جزى مركز منوف بملن ٌاسر رفعت جاد
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23426بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه طاهر دمحم  -  242

 الـتأشٌر:   ، درب الجٌزاوى بملن دمحم عبد المنعم االشمونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23426نادٌه طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 2110/1/11، له محل رئٌسى بناحٌه درب سلطان بملن عٌد رمضان اللطخ نشاطه ورشه نجاره افتتح فى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  23404زٌدان زٌدان مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم بملن مسعد عٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  8621ً دمحم الكمشوشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عل -  245

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌه منوف ش دمحم فرٌد وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124تارٌخ  وفً 23512محمود فوزى دمحم جٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن حسن احمد ابراهٌم العطار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23488بدر عطٌه عرالى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى بملن فرٌد شولى ابو رحٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23401دمحم على السٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن خالد صابر دمحم ابو حجازى 

م تعدٌل العنوان , ت 21101124وفً تارٌخ  23480كرٌم عبد الممصود فتح هللا اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى بملن سعٌد توفٌك اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  23511البدرى ابراهٌم مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر داود الجدٌده بملن احمد ابراهٌم مصطفى داود 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  23401ى ابراهٌم عبد هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبر -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم بملن مسعود دمحم عبد المجٌد الفمى 

تم تعدٌل العنوان  21101124وفً تارٌخ  23408دمحم عبد الكرٌم دمحم عبد المنعم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 خارجى مول الزهور المنطمه الخامسه السادات بملن هند عبد هللا عبد الحكٌم  23, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23426نادٌه طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف درب الجٌزاوى بملن دمحم عبد المنعم االشمونى بغرض اعالف اودع برلم فى 

2110/1/24 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23403عبده وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد عبد البالى  -  254

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه بملن صباح عبد المعز دمحم ابو شنب 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21101124وفً تارٌخ  23406عبد هللا مسعود احمد فرج السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع االشمونى بملن مسعود احمد فرج السودانى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23511تٌسٌر زكرٌا دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، منشاه غمرٌن بملن وائل صالح عبد النبى عٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  10101لمنعم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو رضا عبدا -  251

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه زاوٌه رازٌن بملن فوزى عوض هللا ابراهٌم منصور بغرض تجاره اخشاب افتتح فى 

 منوف  10101ولٌد برلم تابع  2110/1/24

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  23401براهٌم عبد المحسن عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موسى ا -  258

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن عادل محمود على 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23405مها صبرى السٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 لـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد بملن سعٌد على كوراى جعفر ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23481دمحم عبد العزٌز رٌاض عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه بملن سعدٌه سعد معوض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23513بك لٌده برلم    ولٌد دمحم عبد الحكم سالم ، تاجر فرد ،  س -  261

 الـتأشٌر:   ، الطرانه بملن دمحم عبد الفتاح دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  10101عمرو رضا عبد المنعم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ملن فوزى عوض هللا ابراهٌم منصور وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن ب

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  10101عمرو رضا عبد المنعم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه زاوٌه رازٌن م/منوف بملن رضا عبد المنعم نصار نشاطه مكتب مماوالت وانشاءات 

 2111/12/18فى افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23514رشا حماد حامد دمحم الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، كفر داود عزبه ناصف بملن مجدى عبد المنعم جمعه عبد النور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23402دمحم زاٌد دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى بملن رمضان رزق دمحم العشماوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  23400دمحم شعبان دمحم ابو رحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 و رحٌل الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن شعبان دمحم اب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23511على رزق على ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 بملن على رزق على ابو عمر  221الـتأشٌر:   ، محور المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23511  دمحم احمد احمد البهوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  268

 بملن دمحم احمد احمد البهوفى  210الـتأشٌر:   ، محور المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  21016عبدالجٌد عادل عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح فٌشا الكبرى بملن رسالن دمحم السٌد عبد الرازق وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23515عمرو فتوح دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، كفر العشرى بملن معوض عبد التواب معوض 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  23510الحمٌد عبد المعز ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده عبد  -  211

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه بملن عادل عبد الحمٌد عبد المعز 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101125وفً تارٌخ  23516احمد دمحم جالل على عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر السرساوٌه بملن دمحم جالل على حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  23512ابراهٌم فهمى ابراهٌم ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه السرجانى بملن اٌهاب مرسى ابراهٌم ابوسعده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  23511سعٌد مهدى عبد الحمٌد السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحامولى بملن عبد هللا حسن ابو هٌبه 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101125وفً تارٌخ  23516طاهر حامد ابراهٌم البش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، الحصوه شارع عبد هللا الندٌم بملن سعد عبد المنعم محمود الجعار 
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 عبد الممصود  وصف الـتأشٌر:   ، دبركى بملن حسانٌن ابو الحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23515جمٌانه عزٌز برهومه رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، دبركى بملن مبروكه مبرون عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23518هشام رضا عبد السٌد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن كارم عبد الهادى سعفان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  23514عبد العال دمحم بدوى حباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، برهٌم بملن مسعود دمحم عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23521ى زكى زنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكى صبر -  281

 المنطمه الثامنه بملن فكرى احمد دمحم 41الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21101128وفً تارٌخ  23541خالد شعبان ابوالحدٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركزمنوف بملن شعبان ابوالحدٌد لاسم

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  21214مجدى مختار عبدالمجٌد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع مالالكاس بناحٌه سرس اللٌان بملن اٌمن مختار عبدالمجٌد زهران

تم تعدٌل العنوان  21101128وفً تارٌخ  15066 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم دمحم عبدالفتاح سٌد احمد سعدهللا -  283

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح الخطاطبه مركز السادات بملن احمد دمحم عبدالفتاح سٌد مصرى

تم تعدٌل العنوان ,  21101128رٌخ وفً تا 11551باسم سعٌد النبى عبدالعزٌز عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ٌاسر صالح مصطفى المصاص بناحٌه شبرا بلوله

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23511عبدهللا مصطفى على حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 بملن عمر فؤاد عمر حشاد الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23523احمد سعٌد فتحى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن ماهر دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23524احمد دمحم محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع عبدهللا الندٌم بملن صبحى مصطفى بسٌونى سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23526ٌاسر عبدالحمٌد دمحم المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 بملن صابر حسنٌن الشرلاوىالـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23522هٌام على بدوى ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  280

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن عبدالخالك فاروق لطب

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  23521رلم    محمود عبدهللا الجبار دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  201

 وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش مركز منوف بملن جمعه محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128وفً تارٌخ  23510ابراهٌم فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 بملن فارس فتحى ابراهٌمالـتأشٌر:   ، منوف عزبه ماهر المط 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  23550فرحات علوانى السعداوى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 شارع عبدالمنعم رٌاض من شارع الهالل بملن منصور دمحم شهاب 3وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى / شبٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  23550السعداوى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فرحات علوانى -  203

 وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / كفر داود الجدٌده مركز السادات بملن شٌماء دمحم نجم دمحم نجم
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101128ارٌخ وفً ت 15524حسٌن عبدهللا السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف شارع ابوحصوه بملن شرٌف دمحم بدوى ابوحصوه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23520تامر دمحم احمد الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

مرحله ثانٌه بورش مشروعات الشباب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن تامر دمحم احمد  22م الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رل

 الزغل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23520تامر دمحم احمد الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

له الكبرى بملن وفاء السٌد السٌد بسٌسه بغرض مدشه حبوب افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه عزبه الزغل مركز المح

 سجل المحله الكبرى 30152ولٌد برلم  2111/ 2/ 21

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23535مبرون عبدالعظٌم مبرون غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 دمحم حامد عربجهوصف الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23531احمد فوزى ابراهٌم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  208

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سكه المعوجه بملن عماد صبحى فهمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23536دمحم محمود دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن نعمه لطب احمد اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23531شعبان دمحم عبدالرحمن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وف بملن عبدالمؤمن ابراهٌم عٌسىوصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز من

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23543رمضان دمحم عبدالفتاح الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، بهواش مركز منوف بملن  غاده محمود دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23544د ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم جمٌل الصٌاد دمحم زٌدان ، تاجر فر -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن عبدالمنعم زكرٌا رضوان مغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23528اسالم السٌد عبدالجٌد منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 أشٌر:   ، سروهٌت مركز منوف بملن حمدى دمحم ابراهٌمالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23532امل عبدالفتاح عبدهللا فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن نبٌل دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23545لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم ابوزٌد ابراهٌم الهال -  315

 بالمنطمه الصناعٌه بمحور الصناعٌه السابعه بملن ابراهٌم ابوزٌد ابراهٌم الهاللى 104وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23542  اٌهاب محمود ابراهٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  316

 شارع بورسعٌد البحرى بملن دمحم جمال احمد البرعى 3الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101120وفً تارٌخ  21005دمحم خالدسعٌد رٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ح بملن على عاشور على لشموش بناحٌه بالمشط ، تم تعدٌل المالن لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23533باسم جابر عوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن انسان جابر سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  23538لٌده برلم    نور فوزى حسن عماره ابوعماره ، تاجر فرد ،  سبك  -  310

 وصف الـتأشٌر:   ، العامره مركز منوف بملن فوزٌه عبدالمجٌد على حواس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23541عبده احمد عبدالوهاب جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ع لعلوى بملن احمد حسن دمحم الغرابلىالـتأشٌر:   ، منوف شار
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  22801جالل محمود السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن جالل محمود السٌد الجحش بناحٌه فٌشا الكبرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23541احمد صابر تمام النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه محور خدمات الحى الثانى شارع ابوبكر الصدٌك بملن وصال عوض عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23531م    دمحم دمحم ابراهٌم الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  313

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى احمد ابوشوشه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  23534دمحم مختار دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لن دمحم عبدالرحمن المصرىالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركزمنوف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23540احمد على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن احمد على محمود على 282الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع /السادات وحده رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23540تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على محمود على ،  -  316

 الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى / عزبه الرمالٌه المناطر الخٌرٌه بملن فاٌز على محمود

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101131وفً تارٌخ  23451السٌد فاٌز معوض شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن فوزٌه عبدالفتاح سعفان بناحٌه زاوٌه رزٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23556شرٌف مجدى حامد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الشمنمٌرى بملن مجدى حامد ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23562عصام سعٌد بكر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 شارع منى المنطمه االولى بملن هشام دمحم معوض الخولى 2الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  21321دمحم عبدهللا جاد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ب الدور الثالث المنطمه الثانٌه عشر بملن / نجاح عبدالحمٌد دمحم سالم 0الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات عماره رلم 

ان , تم تعدٌل العنو 21101131وفً تارٌخ  23556حماده صبحى عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف برج المنشاوى شارع الزراعه بملد عادل صبحى المنشاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23558هٌثم رضا احمد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن ٌاسر ابوزٌد على الشٌخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23561الد مصطفى دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خ -  323

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع بوسعٌد بملن كمال دمحم احمد سراج الدٌن

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21101131وفً تارٌخ  23553نهى صبرى السٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع المالح بملن نادٌه ابراهٌم محمود الشعراوى

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  23561عبدالحمٌد صالح عبدالصادق عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ح عبدالصادق عبدالحمٌد سالمالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر مركز منوف بملن صال

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23548مصطفى احمد مصطفى الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن سامى عبدالمنعم محمود الكردى

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23555لٌده برلم     سعٌد عمروسى دمحم ابولروش ، تاجر فرد ،  سبك -  321

 المنطمه السكنٌه الثالثه عشر بملن سعٌد عمروسى دمحم 11وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23552مٌنا اسرى ابراهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ٌر:   ، تتا مركز منوف بملن اسرى ابراهٌم جرجسالـتأش
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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 , وصف  21101131وفً تارٌخ  18818دمحم مصطفى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

الول بملن سمٌر بالدور الثانى علوى مول السالم محور خدمات الحى ا 18الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 

 على دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  18508صبحى دمحم ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى/ صنصفط مركز منوف بملن بدر السٌد داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  18508رلم    صبحى دمحم ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  331

 الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / صنصفط مركز منوف بملن محسن عبدالرازق عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23564احمد جمال عبدالناصر دمحم وهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 ، سرس اللٌان شارع ترعه السرساوٌه بملن جمال دمحم وهٌب وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101131وفً تارٌخ  23511دمحم جوده دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الحدٌد رمضانببالسوق التجارى المنطمه السكنٌه السابعه بملن عبدالرازق عبدالفتاح ابو 35، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  16835احمد السٌد فرٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبدالرحٌم دمحم فتح هللا بناحٌه سنجرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23565م    فرج عبده فرج الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  335

 الـتأشٌر:   ، منوف ترعه الحرمٌن بملن ابراهٌم دمحم المارح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  23560دمحم سعٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 شعبان احمد ابورزق الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23563حسنى شفٌك عبدالرحمن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع ٌوسف لطفى بملن نجالء محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131فً تارٌخ و 21251دمحم احمد جابر غزالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن امونه على كشن بناحٌه منوف شارع الجٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  18508صبحى دمحم ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

فرع بناحٌه صنصفط مركز منوف بملن محسن عبدالرازق عبدالهادى بغرض بٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه الـتأشٌر:   ، تم افتتاح 

 منوف 18508ولٌد برلم تابع 2110/ 1/ 31افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23561احمد عبدالعزٌز دمحم دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 مجمع الصناعات الصغٌره الصناعٌه الرابعه بملن احمد عٌد عبدالنبى محروس 12عنبر 36وصف الـتأشٌر:   ، السادات وحده 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  23566فى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرؤف عادل عبدالرؤف مصط -  341

بملن عبدالرؤف عادل عبدالرؤف مصطفى  21لطعه  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الحى الثانى محل 

 ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  23568احمد نبٌل عبدالونٌس الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 محور خدمات الحى الثانى بملن ساره دمحم عبدالغنى وشركاه 11عمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، السادات مكتب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    
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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 21101111وفً تارٌخ  12142برلم   ست اسماعٌل ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح فرز وتعبئه مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  23151صفاء السٌد احمد ٌوسف رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط بسطرمه الى النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لعب اطفال واكسسوار حرٌمى

عدٌل النشاط , وصف تم ت21101113وفً تارٌخ  21154دمحم صالح سالمة الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لعب اطفال واكسسوار حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101113وفً تارٌخ  0041تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم هالل ،  -  6

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لعب اطفال واكسسوار حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 نشاط لٌصبح بٌع لعب اطفال واكسسوار حرٌمىتعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لعب اطفال واكسسوار حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  22151رلم   صفاء عبدالعاطى دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  0

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  10511احمد ابراهٌم عبدالمطلب عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

والزراعٌه وتجهٌزها بجمٌع المرافك االساسٌه التى تجعلها لابله  وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط استصالح االراضى الصحراوٌه

 لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101111وفً تارٌخ  8528طارق دمحم علً سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  18623سم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد لا -  12

 وبودره NBKوصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح خلط وتعبئه اسمده ومخصبات 

تعدٌل النشاط , وصف  تم21101118وفً تارٌخ  21128ولٌد محمود السعٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تصدٌر زٌتون مخلل ومخلالت بجمٌع انواعها الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  18623احمد لاسم ابراهٌم الفرماوى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اعٌه وتورٌدات ف مجال الزراعٌهوصف التأشٌر:  مكتب اسمده ومبٌدات ومستلزمات زر

تم تعدٌل النشاط , 21101118وفً تارٌخ  10118زٌنات عبد الصبور ابو العنٌن صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111رٌخ وفً تا 16352خٌرٌه حسن دمحم معزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تم اضافه نشاط رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  0640مصطفى مبرون دمحم ابو شلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ن البالستٌن وصنع لطع ووصالت من البالستٌنالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح صنع انابٌب ومواسٌر وخراطٌم م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  15114سعاد احمد عبدالمجٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كوافٌر حرٌمى

ٌه لتشكٌل المعادن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على مبرون رجب عبده عطٌه )عط -  10

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط صٌانه عامه مٌكانٌكا21101114وفً تارٌخ  15625

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  15625على مبرون رجب عبده عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 م اضافه نشاط صٌانه عامه مٌكانٌكاالتأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  23411صباح السٌد عبد هللا جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح محل بٌع اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  13234صموئٌل برسوم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 بنوز( -جلب-التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح فالنشات حدٌد واسطمبات خفٌفه )اعمده 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  18832فوزى مصطفى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتورٌد انترلون ومماوالت

لنشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ا21101118وفً تارٌخ  23312مجدى منٌر اسعد شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب استٌراد لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  15216شرٌف عباس على الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  21680امر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالكرٌم عبدالحكٌم دمحم ع -  26

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت الى النشاط االصلى

م تعدٌل النشاط , وصف ت21101121وفً تارٌخ  15044احمد عبدالعظٌم على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح معصره زٌت حار وطحٌنه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  21114طارق احمد سلٌمان على عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  1401ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الحمٌد محمود  -  20

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , 21101125وفً تارٌخ  18116باسم دمحم فتحى مصطفى السٌد البردٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وخلط اضافات االعالف وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  2118ماهر مصطفً احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع طحٌنه وزٌت حار

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  22815برلم    احمد ٌسن سلٌمان هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  32

 تم اضافه نشاط مماوالت كهربائٌه ومٌكانٌكٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101128وفً تارٌخ  22662صابر عٌد صابر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 الى النشاط االصلى تم اضافه نشاط لحوم

تم تعدٌل النشاط 21101120وفً تارٌخ  11558عمرو سعٌد عبد العظٌم مصطفى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مطعم حواوشى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101120وفً تارٌخ  0802سامح سلٌمان دمحم التومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم اضافه نشاط استٌراد الى النشاط االصلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 48 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  -  36

النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط استٌراد الى النشاط  تم تعدٌل21101120وفً تارٌخ  0802فرد ،  سبك لٌده برلم   

 االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101131وفً تارٌخ  23405مها صبرى السٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه تصلٌح نجاره

تم تعدٌل النشاط , 21101131وفً تارٌخ  16316اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمادة حمدى عبد المادر احمد صمر ، ت -  38

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط مماوالت عمومٌه وتورٌدات حكومٌه فٌما عداالمالبس العسكرٌه الى النشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  23336مصطفى عبداللطٌف عبداللطٌف رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  23344عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رجب عبدالمنعم -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23385ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبداللطٌف محمود على حشاد ، تاج -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23411منى محمود دمحم المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23411ك لٌده برلم   اسماء سٌد احمد سعد سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سب -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13113مكرم السٌد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  15155لم   احمد عبدالستار عبدهللا الطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  23450عبدالوهاب عبدالمؤمن عبدالوهاب مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23468شٌماء عبدالظاهر ابوالسعود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  23484طارق على عبدالعزٌز على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اصوصف التأشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 40 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 21101125وفً تارٌخ  23515عمرو فتوح دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  23522هٌام على بدوى ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23545ابوزٌد ابراهٌم الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23560دمحم سعٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23332عبدالعاطى هكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صدفه عبدالعاطى -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23352هانى دمحم كمال حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23366، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عادل دمحم جوهر  -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23381امٌره سعٌد عبدالمادر الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23308جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد ابوالعنٌن مصرٌه ، تا -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23411اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23444،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد سعٌد احمد ، تاجر فرد  -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  23481دمحم عبد العزٌز رٌاض عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23513لٌده برلم   ولٌد دمحم عبد الحكم سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23532امل عبدالفتاح عبدهللا فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23565م   فرج عبده فرج الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  23331اسالم دمحم ابو السعود زٌدان مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23351لٌده برلم    ابراهٌم عٌد عبدالفضٌل ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23364دمحم محمود دمحم البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23311دٌنا اشرف توفٌك لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101110وفً تارٌخ  23412فهمى ابراهٌم رمضان ابراهٌم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  23411صباح السٌد عبد هللا جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23428احمد اشرف عبدالرحمن محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115ً تارٌخ وف 2118ماهر مصطفى احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23458رجب عبدالغفار عبدالسالم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118تارٌخ وفً  23461اٌمن ابراهٌم معوض الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  23401موسى ابراهٌم عبد المحسن عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23405مها صبرى السٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  23521محمود عبدهللا الجبار دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23528اسالم السٌد عبدالجٌد منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23555سعٌد عمروسى دمحم ابولروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  23334عبدالغفار عبدالموجود مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شعبان  -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  23341ربٌع عبداللطٌف عبداللطٌف عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  11508 سعد عبدالعاطى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23315موسى عبدالمحسن موسى الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  23300الشنوانى مبرون نصر )مركز الشنوانى لتجاره لطع غٌار السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد  -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101118تارٌخ 

وع تم تعدٌل ن21101111وفً تارٌخ  23410حمدى مرسى عبدالوارث رضوان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23420مها صبحى دمحم ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101115وفً تارٌخ  23436دنٌا حمدى منٌر حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23461دالٌا رمضان عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23411على دمحم على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23403سعاد عبد البالى عبده وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101124وفً تارٌخ  23406عبد هللا مسعود احمد فرج السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 أشٌر: خاص, وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23511تٌسٌر زكرٌا دمحم غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  23511عبدهللا مصطفى على حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  23523احمد سعٌد فتحى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23553نهى صبرى السٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101131وفً تارٌخ  23561الح عبدالصادق عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحمٌد ص -  50

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  23348دمحم السٌد دمحم البشبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  23345عبدالنبى عبدالعزٌز لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23363حسن عبدالعظٌم محمود ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23365ر ابوالعز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجوى شاك -  63

 التأشٌر: خاص

تم 21101118وفً تارٌخ  23306حسام سمٌر سعد نجم )حسام الدٌن لالعالف والدواجن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23412احمد مجدى بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  23441هناء عالم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  23442ن ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ٌس حس -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  21411احمد جمال حسن على )جمال اوتو( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23512محمود فوزى دمحم جٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23531دمحم دمحم ابراهٌم الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23534ختار دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم م -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23540احمد على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  23566مصطفى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرؤف عادل عبدالرؤف -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23325على احمد على ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  23330تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم دمحم عٌله ،  -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23350احمد نبوى جابر شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23380،  سبك لٌده برلم   نعناعه محمود عبدالحمٌد البنا ، تاجر فرد  -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  23413رضا عبد العلٌم عبد الرؤف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  23416سبك لٌده برلم    مرزوله حسن على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  22830عماد رافت عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23440لم   اكرم محمود على شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23463اوسامه رشاد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23464هبه دمحم مصلحى مرسى المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  23410سعٌد سلٌمان على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21101125وفً تارٌخ  23510حمٌده عبد الحمٌد عبد المعز ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  23524احمد دمحم محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128تارٌخ وفً  23526ٌاسر عبدالحمٌد دمحم المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23542اٌهاب محمود ابراهٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112خ وفً تارٌ 23338مصطفى جمال عبدالفتاح الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  23341الشاذلى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23312السٌد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23311خالد جمعه دمحم جمعه عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118رٌخ وفً تا 23381سماح حامد عبدالمعز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23386ازهار شعبان دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21101111وفً تارٌخ  23421دمحم العشرى دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23421فاطمه محروس سعد عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  23432هشام فوزى عبده عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23465فتحى مصطفى دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  08

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23466دمحم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكرٌا رجب -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  14153هناء جابر مبرون جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  23418اوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مصطفى السٌد مط -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  23511على رزق على ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  23511د ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد احمد البهوفى ، تاجر فر -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  23550فرحات علوانى السعداوى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  0041بك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر فرد ،  س -  115

 خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  23331مصطفى عبدالسمٌع عفٌفى معوض داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 21101112وفً تارٌخ  23333المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكرم احمد سلٌمان التومى )التومى لالدوات  -  111

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23351شنوده الشحات منصور نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  0041ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم هال -  110

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23318لٌلى رمضان فتحى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23381فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر عبدالرؤف جاد عزالدٌن ، تاجر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23304بالل غازى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23414ٌده برلم   هشام رمضان دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23425ولٌد احمد عبدهللا الطمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23421برلم   احمد عبدالفتاح دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23451هشام ٌحى دمحم دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23411لٌده برلم   عبد العظٌم عبد الفتاح دمحم محرم ، تاجر فرد ،  سبك  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  23413عاطف عبد الحمٌد سعٌد الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  23486ه برلم   عاطف محمود على البهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23514رشا حماد حامد دمحم الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  23510رلم   ابراهٌم فتحى ابراهٌم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23552مٌنا اسرى ابراهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  18508صبحى دمحم ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23564احمد جمال عبدالناصر دمحم وهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23321فاطمه زكرٌا عبدالسمٌع الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23328دمحم مختار دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23382ندى صالح عبدالفتاح النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23384رامى زكرٌا ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23301دمحم خالد مصطفى دمحمابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23411محمود حسن عبد السٌد الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23422منى ماهر عبدالعزٌز الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23424سمٌر جابر دمحم الطنطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  23415اب دمحم زكى السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رب -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  15216شرٌف عباس على الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  23482زهانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح دسولى السٌد -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  23516طاهر حامد ابراهٌم البش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23513شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد السالم ابو الحدٌد -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23515جمٌانه عزٌز برهومه رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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 , وصف 21101120وفً تارٌخ  23541فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صابر تمام النمر ، تاجر -  130

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23568احمد نبٌل عبدالونٌس الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  23346ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالوهاب دمحم فاروق الزاغر ، تاج -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  23368دمحم عوض عبدالرازق خلٌل البهوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101110وفً تارٌخ  23414تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى ،  -  143

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  23415دمحم احمد طلعت ابو ربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  18105،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا دمحم الشحات شرخ ، تاجر فرد -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23451السٌد فاٌز معوض شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23451ه برلم   صالح دمحم عامر ابوزمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  23481رفعت جاد على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124تارٌخ وفً  23426نادٌه طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  23404زٌدان زٌدان مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101128وفً تارٌخ  23541خالد شعبان ابوالحدٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23541عبده احمد عبدالوهاب جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  23331زٌنب عبدالمرضى عبدالمعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  23340نجالء عبدهللا عبده زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23363عبدهللا خالد رجب جاد عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  11114سامح رجب فتوح شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23305اسماعٌل مسعد اسماعٌل السمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23426نادٌه طاهر دمحم بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23445حسن فهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23456مسعود خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  23414فى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد عبدهللا حسن العفٌ -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  23401صبرى ابراهٌم عبد هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101124وفً تارٌخ  23408منعم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الكرٌم دمحم عبد ال -  163

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23516احمد دمحم جالل على عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23548دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى احمد مصطفى الكر -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23563حسنى شفٌك عبدالرحمن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23324ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد السٌد شباٌن ، تاج -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23358صفوت عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23360برلم    دمحم اشرف دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23311حلمى عبدالحمٌد حلمى ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23388م   احمد رجب احمد حسن الزٌدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23410ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  23433م   ناصر دمحم ابوهشٌمه عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  23434سمٌر دمحم عبدالحفٌظ ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

 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 , 21101116وفً تارٌخ  23452لم   طاهره كمال عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  23481اسالم سمٌر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23488بدر عطٌه عرالى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23401دمحم على السٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125رٌخ وفً تا 23511سعٌد مهدى عبد الحمٌد السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  23538نور فوزى حسن عماره ابوعماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131 وفً تارٌخ 23556حماده صبحى عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23558هٌثم رضا احمد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23354مختار السٌد عبدالفتاح سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23356حسن صابر دمحم المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23151امال نجٌب صالح ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  23361محمود عبدالعزٌز دمحم عبدالحفٌظ ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23303نجالء فتحى حامد ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  21145دٌنا دمحم عباس على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23441فرج عٌد فرج مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  180

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  23453عمر ناجى دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23454دمحم المهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالواحد عبدالنى -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  23485احمد حمدى عبدالمعطى البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  10101نعم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو رضا عبد الم -  103

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23536دمحم محمود دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23531ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شعبان دمحم عبدالرحمن المصر -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23543رمضان دمحم عبدالفتاح الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101120وفً تارٌخ  23544 زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم جمٌل الصٌاد دمحم -  101

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23511دمحم جوده دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  108

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23355، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبحٌه السٌد عبدالفتاح سالم  -  100

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23350نضال عادل عٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  23341جر فرد ،  سبك لٌده برلم   على كمال الدٌن على ابوالعز ، تا -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101118وفً تارٌخ  23302امل سعد فتحى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23411ٌده برلم   عمرو ممدوح جمال خاطر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23418عفت سٌد احمد عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115ً تارٌخ وف 23430عامر رجب موسى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  23448رضا عبدالحمٌد حمٌده عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122ٌخ وفً تار 10303شٌماء جابر احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23402دمحم زاٌد دمحم العجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  23400دمحم شعبان دمحم ابو رحٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23520تامر دمحم احمد الزغل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

ٌل نوع الشركة , تم تعد21101120وفً تارٌخ  23535مبرون عبدالعظٌم مبرون غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  23531احمد فوزى ابراهٌم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23320ولٌد السٌد على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  23335احمد فتحى عبدالنبى عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  23343دل دمحم حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌرعا -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23316لٌلى ٌسرى سعٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23383عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا عٌد عبدهللا م -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23301امٌره صبرى جاب هللا الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23418ٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام عبد المادر ابراهٌم ع -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23423عبدالعلٌم ناصر عبدالعلٌم خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23431جم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محاسن بهجات عبد النبى ن -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23462صالح ابو النور دمحم ابو نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  23460هواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انسان عبد الفتاح دمحم الب -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  23416دمحم عباس احمد دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23518ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام رضا عبد السٌد الزٌا -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23514عبد العال دمحم بدوى حباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101128وفً تارٌخ  23521،  سبك لٌده برلم   زكى صبرى زكى زنون ، تاجر فرد  -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23556شرٌف مجدى حامد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  23562م   عصام سعٌد بكر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  220

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23561احمد عبدالعزٌز دمحم دمحم الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  23326   محمود شعبان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23353مصطفى دمحم على ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  23361دمحم الشحات لطفى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  23314علٌاء عصام عبداللطٌف عٌسى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111فً تارٌخ و 23310احمد مختار دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  23416عالء صبحى جابر الحافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  23431سعاد كرم عبده المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  23435عواطف رجب حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101111وفً تارٌخ  23455هاجر راجح مصطفى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  21214عمرو فتحى جابر االهبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21101124وفً تارٌخ  23480كرٌم عبد الممصود فتح هللا اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  23511البدرى ابراهٌم مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  23512ابراهٌم فهمى ابراهٌم ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  23533باسم جابر عوض سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  23561خالد مصطفى دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21101113خ وفً تارٌ 0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21101113وفً تارٌخ  0041دمحم السٌد دمحم هالل ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح اسامه  11163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  1

 انسان عبد العزٌز الجروانى  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح رٌفر كٌم  11163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  2

 ار الزراعى  لالستثم

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المصطفى  0041تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  3

 للعب االطفال واالكسسوار الحرٌمى  

مه لتصبح توب تكنٌن الى: تم اضافه س 23336تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  4

 للتجاره وتورٌد المواد الكٌماوٌه ومواد المعالجه  

الى: تم اضافه سمه لتصبح توب تكنٌن  23336تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  5

 للتجاره وتورٌد المواد الكٌماوٌه ومواد المعالجه  

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح نٌوسوٌت   2156م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21101113،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح بسماتٌو للمالبس  8528تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 الجاهزه  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مكتب االمل  10118سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21101118،  فى تارٌخ :   -  8

 للتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مابون  18623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101118،  فى تارٌخ :   -  0

   MABON CKEMICALكٌمٌكال لالسمده والمخصبات 

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح بٌرلى بلس  22118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101118 ،  فى تارٌخ :  -  11

Barle plus   

 Aالى: تم تعدٌل السمه لتصبح اٌه تو زد  22625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  11

TO Z ناء حدٌثه  للمماوالت العامه وتورٌد مواد ب 

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الٌوجد   15114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على  15625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  13

 ٌه )عطٌه لتشكٌل المعادن(  مبرون رجب عبده عط

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح دبى  11200تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  14

 لتجاره االسمده والمبٌدات والبذور  

لى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ا 18832تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  15

 االٌمان للتورٌدات  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح ورشه السالم  21581تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  16

 للتجاره واالعمال الخشبٌه  

الى: تم اضافه سمه لتصبح الندى للمماوالت  21680تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  11

 والتورٌدات العامه  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه لتصبح لحوم  22662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  18

 الرٌس   ودواجن

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح سمارتن  23115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  10

 للخدمات الصناعٌه والتورٌدات  

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مكتب 15524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  21

 االكسالنس  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح حواوشى  11558تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  21

 الشٌف  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  14365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  22

 دمحم على الصعٌدى  ابراهٌم السٌد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لسجل التجارى شركات  تعدٌالت ا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21101111، وفى تارٌخ    11112شركه دمحم حمدي عبد العلٌم عبد الوهاب وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالهاتم محو/شطب السجل  تم 

، وفى    11112تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه حسن عٌد حسن ادرٌس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها   21101111تارٌخ 

تم محو/شطب    21101131، وفى تارٌخ    11532شركه عصام سعٌد بكر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 11121ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه دمحم مصطفى طه شحاته وشركاه توص -  1

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 21841شركة دمحم عبدالجواد البكرى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   51111.111مال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 4061شركه احمد احمد سالم الخلوي وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4061تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة احمد صالح دمحم متولى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111،

شركه دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح  -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101120وفً تارٌخ   ، 21645برلم ،

 جنٌه   511111.111،

وفً  21645كة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه احمد فوزى السٌد مجاور وشرٌكه دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى شر -  6

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101120تارٌخ   ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة)اسامة موس ، توصٌة بسٌطة ،  سبك شركة العمدة للتجارة والتوزٌع )اسمدة ومبٌ -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات مكتب  21101111وفً تارٌخ  11145لٌدها برلم    

 الدور الثالث مول البنون المنطمه الخامسه 16رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  21121ٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ولٌد دمحم الدٌهى وشر -  2

اسكان تجارى المنطمه السكنٌه الثالثه بملن احمد  51عماره  3وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ممر الشركه لٌصبح السادات شمه رلم 

 دمحم حسن ادرٌس

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  21841شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة دمحم عبدالجواد البكرى وشركاه ،  -  3

السادات بملن دمحم احمد عبد العظٌم  120العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه 

 نصار 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  23413لم    شركه دمحم جمال دمحم عٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  4

بغرض تجارة اسمدة  -بملن / دمحمسعد الدٌن عبد الرازق  -شارع عزٌز نسٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة منوف 

  23413ولٌد برلم تابع  21110/  1/  18اودع برلم   فى  -ومخصبات زراعٌة 

تم  21101124وفً تارٌخ  10822فى الشرلاوى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم حنفى مصط -  5

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الصناعٌه 

 رٌكهبملن شركه دمحم حفنى مصطفى الشرلاوى وش 41المطورٌن وحده رلم 

 21101128وفً تارٌخ  13161، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1شركة / مصطفى احمد مبرون رمضان وشركاه  -  6

بالمنطمه الرابعه نموذج أ  2عنبر  236تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناحٌه السادات الوحده رلم

عادٌه وبالتنمٌط ولطع ووصالت بالستٌن وسمتها التجارٌه االسراء لتصنٌع خراطٌم  افتتح فى بنشاط خراطٌم رى من البالستٌن 

  13161تابع 2110/ 1/ 24

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سامة موس ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل شركة العمدة للتجارة والتوزٌع )اسمدة ومبٌدات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة)ا -  1

غرض الشركه لتصبح تجاره االسمده والمبٌدات الزراعٌه وتوكٌالت تجارٌه والتصدٌر فى حدود ماتمره التعلٌمات ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  11145برلم   

توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط مماوالت زراعٌه ومماوالت عامه ومتكامله ومتخصصه الى  شركه ولٌد دمحم الدٌهى وشرٌكه ، -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  21121النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

ح انتاج وتعبئه غاز وسوائل طبٌعٌه شركه فرح اسعد مٌخائٌل غبلاير وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصب -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  0081وصناعٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

ٌل النشاط لٌصبح تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة فرح اسعد  مٌخائٌل وشركاه )جٌروم للغازات ( ، توصٌة بسٌطة  تم تعد -  4

تم 21101115وفً تارٌخ  0081انتاج وتعبئه غاز وسوائل طبٌعٌه وصناعٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة منال فوزى بشاى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح انتاج وتعبئه غاز وسوائل طبٌعٌه وصناعٌه  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21101115وفً تارٌخ  0081والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ركه منال فوزى بشاى وشركائها )جٌروم للغازات( ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ش -  6

تم 21101115وفً تارٌخ  0081انتاج وتعبئه غاز وسوائل طبٌعٌه وصناعٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

سالم الخلوي وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وبٌع وتورٌد االسمده والمبٌدات شركه احمد احمد  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  4061والبذور الزراعٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة احمد صالح دمحم متولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وبٌع تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح  -  8

تم 21101111وفً تارٌخ  4061وتورٌد االسمده والمبٌدات والبذور الزراعٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اصر ابراهٌم عبد الحلٌم و شركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط تصنٌع مواسٌر بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   شركة عبد الت -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101124وفً تارٌخ  0012

وفً تارٌخ  0012رلم   شركة البستان للتنمٌط ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط تصنٌع مواسٌر بالستٌن ،  سبك لٌدها ب -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101124

شركه دمحم حنفى مصطفى الشرلاوى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح تصنٌع لطع غٌار ماكٌنات )  -  11

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة تم 21101124وفً تارٌخ  10822فلنشات( ،  سبك لٌدها برلم    -بنوز-جلب -اعمده 

 بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  0081توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح شركه منال فوزى بشاى وشركائها )جٌروم للغازات(

الى: تم تعدٌل عنوان الشركه  8183شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  2

 واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه

الى: تم تعدٌل عنوان الشركه  8183توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  3

 واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه

الى: تم تعدٌل عنوان الشركه  8183ضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة ت  21101122،  فى تارٌخ :   -  4

 واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  21645شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101120،  فى تارٌخ :   -  5

 كه دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى وشرٌكهوعنوانها التجارى لتصبح شر

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم ابو سرٌع على عطا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع على ان ٌكون بند االداره والتولٌع  -  1

ان والطرف الثانى متضامن دمحم ابوسرٌع على مجتمعٌن ولهم كافه السلطات الالزمه للطرف االول متضامن السٌد مصطفى حس

لتحمٌك غرض الشركه ولهم حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح الحسابات باسم الشركه والتعامل 

    21101113نجمٌع ما سبك مجتمعٌن ، تارٌخ : امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبٌع اصول الشركه على ان ٌكو

 21133برلم   

السٌد مصطفى حسان دمحم حسان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع على ان ٌكون بند االداره  -  2

والتولٌع للطرف االول متضامن السٌد مصطفى حسان والطرف الثانى متضامن دمحم ابوسرٌع على مجتمعٌن ولهم كافه السلطات 

لتعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح الحسابات باسم الشركه الالزمه لتحمٌك غرض الشركه ولهم حك ا

والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبٌع اصول الشركه على ان ٌكونجمٌع ما سبك مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 21133برلم       21101113

شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع على ان ٌكون بند االداره والتولٌع  دمحم ابو سرٌع على عطا  شركة تضامن  مدٌر و -  3

للطرف االول متضامن السٌد مصطفى حسان والطرف الثانى متضامن دمحم ابوسرٌع على مجتمعٌن ولهم كافه السلطات الالزمه 

وفتح الحسابات باسم الشركه والتعامل  لتحمٌك غرض الشركه ولهم حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن

    21101113امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبٌع اصول الشركه على ان ٌكونجمٌع ما سبك مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 21133برلم   

ون بند االداره السٌد مصطفى حسان دمحم حسان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع على ان ٌك -  4

والتولٌع للطرف االول متضامن السٌد مصطفى حسان والطرف الثانى متضامن دمحم ابوسرٌع على مجتمعٌن ولهم كافه السلطات 

الالزمه لتحمٌك غرض الشركه ولهم حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح الحسابات باسم الشركه 

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبٌع اصول الشركه على ان ٌكونجمٌع ما سبك مجتمعٌن ، تارٌخ : والتعامل امام كافه 

 21133برلم       21101113

مٌنا نبٌل فؤاد اسكندر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى  -  5

البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه  بشاى منفرده فى التعامل مع

المودعه بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور 

    21101116لحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها ا

 0081برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

مٌنا نبٌل فؤاد اسكندر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى  -  6

لتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه بشاى منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع واال

المودعه بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور 

    21101116ٌخ : وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تار

 0081برلم   

مٌنا نبٌل فؤاد اسكندر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى  -  1

ركه بشاى منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الش

المودعه بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور 

    21101116وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 0081برلم   

ل فؤاد اسكندر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى مٌنا نبٌ -  8

بشاى منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه 

من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور  المودعه بالبنون والتصرف فى اصول الشركه

    21101116وتمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 0081برلم   

بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى بشاى  منال فوزى بشاى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل -  0

منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه المودعه 

عامل مع جمٌع ادرات المرور وتمثٌل بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والت

برلم       21101116الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

0081 

ال فوزى بشاى منال فوزى بشاى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه من -  11

منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه المودعه 

بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور وتمثٌل 

برلم       21101116هات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركه امام الج

0081 

منال فوزى بشاى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى بشاى  -  11

حسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه والتصرف فى جمٌع امول الشركه المودعه منفرده فى التعامل مع البنون وفتح ال

بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور وتمثٌل 

برلم       21101116غٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل ال

0081 

منال فوزى بشاى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه منال فوزى بشاى  -  12

تصرف فى جمٌع امول الشركه المودعه منفرده فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض باسم الشركه وال

بالبنون والتصرف فى اصول الشركه من عمارات او اراضى او سٌارات بالبٌع والشراء والتعامل مع جمٌع ادرات المرور وتمثٌل 

   برلم    21101116الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولها الحك فى توكٌل الغٌر فى كالو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

0081 

 26بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد بتارٌخ  -  13

لرر ما ٌلى انتخاب مجلس اداره للشركه لدوره لادمه  2110/ 1/ 21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2110ٌونٌو 

فرنسا  1050/ 6/ 16االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان  -1ن تشكٌل واختصصات المجلس على النحو التالى مدتها ثالث سنوات لٌكو

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه واالستثمار  82300ct16جواز سفر

 412برلم       21101122ه ، تارٌخ : مصر الماهر 1061/ 5/ 8االستاذ/ حسن احمد نوح  -2مجموعه عز الصناعٌه 

 26بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد بتارٌخ  -  14

لادمه لرر ما ٌلى انتخاب مجلس اداره للشركه لدوره  2110/ 1/ 21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2110ٌونٌو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

فرنسا  1050/ 6/ 16االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان  -1مدتها ثالث سنوات لٌكون تشكٌل واختصصات المجلس على النحو التالى 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه واالستثمار  82300ct16جواز سفر

 412برلم       21101122مصر الماهره ، تارٌخ :  1061/ 5/ 8د نوح االستاذ/ حسن احم -2مجموعه عز الصناعٌه 

 26بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد بتارٌخ  -  15

اب مجلس اداره للشركه لدوره لادمه لرر ما ٌلى انتخ 2110/ 1/ 21والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2110ٌونٌو 

فرنسا  1050/ 6/ 16االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان  -1مدتها ثالث سنوات لٌكون تشكٌل واختصصات المجلس على النحو التالى 

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه واالستثمار  82300ct16جواز سفر

 412برلم       21101122مصر الماهره ، تارٌخ :  1061/ 5/ 8االستاذ/ حسن احمد نوح  -2لصناعٌه مجموعه عز ا

عضو مجلس االداره المنتدب  26115182111851بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رلم لومى  -  16

االستاذ/ دمحم رائد محمود نور  -3وعه عز الصناعٌه المشارن ممثال عن شركه مجموعه العز المابضه للصناعه واالستثمار مجم

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه العز  26114241211602مصر االسكندرٌه  1061/ 4/ 24الدٌن الببالوى 

لجٌزه مصر ا 1063/ 11/ 5االستاذه / هاله عادل عبدالعزٌز على بسٌونى  -4المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

    21101122عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه ، تارٌخ :  26311152111440رلم لومى 

 412برلم   

عضو مجلس االداره المنتدب  26115182111851بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رلم لومى  -  11

االستاذ/ دمحم رائد محمود نور  -3المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه  المشارن ممثال عن شركه مجموعه العز

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه العز  26114241211602مصر االسكندرٌه  1061/ 4/ 24الدٌن الببالوى 

مصر الجٌزه  1063/ 11/ 5ٌز على بسٌونى االستاذه / هاله عادل عبدالعز -4المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

    21101122عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه ، تارٌخ :  26311152111440رلم لومى 

 412برلم   

عضو مجلس االداره المنتدب  26115182111851بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رلم لومى  -  18

االستاذ/ دمحم رائد محمود نور  -3مشارن ممثال عن شركه مجموعه العز المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه ال

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه العز  26114241211602مصر االسكندرٌه  1061/ 4/ 24الدٌن الببالوى 

مصر الجٌزه  1063/ 11/ 5االستاذه / هاله عادل عبدالعزٌز على بسٌونى  -4المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

    21101122عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز المابضه للصناعه ، تارٌخ :  26311152111440رلم لومى 

 412برلم   

المهندس/ فاٌز على زٌن  -5الصناعٌه  بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستثمار مجموعه عز -  10

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز  25112112111536مصر الجٌزه رلم لومى  1051/ 2/ 11العابدٌن صالح 

مصر الماهره  1048/ 0/ 6االستاذ / ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  -6المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

عضو مجلس االداره من ذوى الخبره . ولد لررت الجمعٌه العامه االبماء على كافه السلطات  24610161111411لومى رلم 

 412برلم       21101122والصالحٌات السابك الرارها لكل من االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان بصفته رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

المهندس/ فاٌز على زٌن  -5س ادارة  واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  21

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز  25112112111536مصر الجٌزه رلم لومى  1051/ 2/ 11العابدٌن صالح 

مصر الماهره  1048/ 0/ 6ى االستاذ / ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروب -6المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

عضو مجلس االداره من ذوى الخبره . ولد لررت الجمعٌه العامه االبماء على كافه السلطات  24610161111411رلم لومى 

 412برلم       21101122والصالحٌات السابك الرارها لكل من االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان بصفته رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

المهندس/ فاٌز على زٌن  -5شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه بول فٌلٌب  -  21

عضو مجلس االداره ممثال عن شركه مجموعه عز  25112112111536مصر الجٌزه رلم لومى  1051/ 2/ 11العابدٌن صالح 

مصر الماهره  1048/ 0/ 6دوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى االستاذ / مم -6المابضه للصناعه واالستثمار مجموعه عز الصناعٌه 

عضو مجلس االداره من ذوى الخبره . ولد لررت الجمعٌه العامه االبماء على كافه السلطات  24610161111411رلم لومى 

 412برلم       21101122والصالحٌات السابك الرارها لكل من االستاذ / بول فٌلٌب شكٌبان بصفته رئٌس مجلس ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االداره والعضو المنتدب واالستاذ / حسن احمد نوح بصفته عضو  -  22

 412برلم       21101122مجلس االداره المنتدب المشارن . ، تارٌخ : 

المنتدب واالستاذ / حسن احمد نوح بصفته عضو  بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االداره والعضو -  23

 412برلم       21101122مجلس االداره المنتدب المشارن . ، تارٌخ : 

بول فٌلٌب شكٌبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االداره والعضو المنتدب واالستاذ / حسن احمد نوح بصفته عضو  -  24

 412برلم       21101122:  مجلس االداره المنتدب المشارن . ، تارٌخ

محمود عبد المنعم دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه  -  25

مٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكو

والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح االعتمادات 

 23131برلم       21101125س المال وكافه صور التعامل ، تارٌخ : المستندٌه ولهم حك االفراج عن را

ناجى ابوالفتوح عبدالمعطى عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات  -  26

لشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما الحك فى التعامل باسم ا

الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع جمٌع البنون 

العتمادات والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح ا

 23131برلم       21101125المستندٌه ولهم حك االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

محمود عبد المنعم دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  21

سم الشركه ولمصلحتها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركاء اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء با

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام 

االجل ولهم الحك فى التولٌع على عمود االلتراض كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او ب

 23131برلم       21101125والرهن باسم الشركه ولمصلحتها امام جمٌع البنون والمصارف والبٌع ، تارٌخ : 

ناجى ابوالفتوح عبدالمعطى عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه  -  28

من اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء وض

الشركاء وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه المستندات االذنٌه والتجارٌه 

الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل ولهم الحك فى التولٌع على عمود وابرام كافه العمود والمشارطات و

 23131برلم       21101125االلتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها امام جمٌع البنون والمصارف والبٌع ، تارٌخ : 

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات محمود عبد المنعم دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصول  -  20

 23131برلم       21101125، تارٌخ :  1والمنموالت وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر 

ناجى ابوالفتوح عبدالمعطى عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى  -  31

 23131برلم       21101125، تارٌخ :  1سٌارات والمنموالت وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر وال

 23131برلم       21101125محمود عبد المنعم دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  31

 23131برلم       21101125ناجى ابوالفتوح عبدالمعطى عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  32

السٌد حمدى احمد مبرون المغربى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع  -  33

 13161برلم       21101128مستحماته ، تارٌخ : 

مدى احمد مبرون رمضان المغربى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع ح -  34

 13161برلم       21101128مستحماته ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101113ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم ابو سرٌع على وشرٌكة  شركة تضامن  ملخ -  1

21133 

    21101111شركه دمحم حمدي عبد العلٌم عبد الوهاب وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 11112برلم   

لخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه حسن عٌد حسن ادرٌس وشرٌكه  شركة تضامن  م -  3

 11112برلم       21101111تارٌخ : 

برلم       21101111شركه دمحم مصطفى طه شحاته وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

11121 

امة موس  توصٌة بسٌطة  ملخص شركة العمدة للتجارة والتوزٌع )اسمدة ومبٌدات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة)اس -  5

 11145برلم       21101111ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21101111شركه ولٌد دمحم الدٌهى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

21121 

برلم       21101115عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة دمحم عبدالجواد البكرى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر -  1

21841 

برلم       21101115شركه فرح اسعد مٌخائٌل غبلاير وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

0081 

ة  ملخص ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة فرح اسعد  مٌخائٌل وشركاه )جٌروم للغازات (  توصٌة بسٌط -  0

 0081برلم       21101115توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21101115شركة منال فوزى بشاى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

0081 

بسٌطة  ملخص ومشهر عنه تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه منال فوزى بشاى وشركائها )جٌروم للغازات(  توصٌة  -  11

 0081برلم       21101115توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21101111شركه احمد احمد سالم الخلوي وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

4061 

سٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة احمد صالح دمحم متولى وشرٌكه  توصٌة ب -  13

 4061برلم       21101111تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة عباس دمحم خلٌفى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 8183برلم       21101122

برلم       21101122خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه دمحم سعد عبد المجٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  مل -  15

8183 

تم تعدٌل عنوان الشركه واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  16

 8183برلم       21101122تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

خلٌفى وشرٌكه ( )الشركه الهندسٌه للهٌدرولٌن والنٌوماتٌن (  تم تعدٌل االسم التجارى للشركه لتصبح شركه) عباس دمحم  -  11

 8183برلم       21101122توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة عباس دمحم خلٌفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

 8183م   برل    21101122

برلم       21101122شركه دمحم سعد عبد المجٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  10

8183 

تم تعدٌل عنوان الشركه واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  21

 8183برلم       21101122تارٌخ : 

تم تعدٌل االسم التجارى للشركه لتصبح شركه) عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه ( )الشركه الهندسٌه للهٌدرولٌن والنٌوماتٌن (   -  21

 8183برلم       21101122شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة عباس دمحم خلٌفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 8183برلم       21101122

برلم       21101122شركه دمحم سعد عبد المجٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

8183 

ٌل عنوان الشركه واسمها لٌصبح عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تم تعد -  24

 8183برلم       21101122تارٌخ : 

تم تعدٌل االسم التجارى للشركه لتصبح شركه) عباس دمحم خلٌفى وشرٌكه ( )الشركه الهندسٌه للهٌدرولٌن والنٌوماتٌن (   -  25

 8183برلم       21101122ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة تضامن  ملخ

    21101124شركه دمحم حنفى مصطفى الشرلاوى وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

 10822برلم   

ضامن ، تارٌخ : شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة ت  1شركة / مصطفى احمد مبرون رمضان وشركاه  -  21

 13161برلم       21101128

تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص  -  28

 21645برلم       21101120ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

عبدالمجٌد مطراوى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة شركه احمد فوزى السٌد مجاور وشرٌكه دمحم مطراوى  -  20

 21645برلم       21101120تضامن ، تارٌخ : 

    21101131شركة احمد ابو العباس المرسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

 21118برلم   

برلم       21101131خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه عصام سعٌد بكر وشركاه  توصٌة بسٌطة  مل -  31

11532 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  2811  2121/ 3/ 15داخلٌة (  ج فى عوض مبرون فرج مشاحٌت ) مكتب عوض مشاحٌت للرحالت ال -  1

 11541برلم       21101111

 12631برلم       21101111، تارٌخ :  2860  2111/  5/  10 -ٌاسر دمحم اغا دمحم عبد الظاهر  ج -  2

 14666برلم       21101112، تارٌخ :  2805  2124/ 1/ 1ولٌد دمحم السٌد علوش  ج فى  -  3

 14524برلم       21101112، تارٌخ :  2882  2110/  5/  14 -عٌد دمحم المن  جرضا س -  4

 11211برلم       21101112، تارٌخ :  2801  2110/  6/  6 -حسن عبد العزٌز حسن بركات  ج -  5

 13350برلم       21101112، تارٌخ :  2803  2118/  2/  11 -خالد كمال زكى سلٌمان  ج -  6

 0512برلم       21101113، تارٌخ :  2010  2118/  5/  13 -سلٌمان عبد المادر سلٌمان رضوان  جاحمد  -  1

 14535برلم       21101113، تارٌخ :  2800صبرٌن على بسٌونى شمة     -  8

 13380برلم       21101113، تارٌخ :  2801  2123/ 2/ 10دمحم لطفى عبد المطلب دمحم ابو عاصى  ج فى  -  0

  2123/ 2/ 10تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم لطفى عبد المطلب دمحم ابو عاصى  ) لطفى للتجارة والتورٌدات (  ج فى  -  11

 13380برلم       21101113، تارٌخ :  2801

برلم       21101113، تارٌخ :  2010  2123/ 11/ 2احمد محمود سعٌد حسان)حسان لتجارة حدٌد الكرٌتال(  ج فى  -  11

13016 

 11161برلم       21101113، تارٌخ :  2806  2121/ 3/ 31رمضان فتحى امام المخرط  ج فى  -  12

 2111برلم       21101114، تارٌخ :  2031  2122/ 3/ 12سند نبٌه ابراهٌم  ج فى  -  13

 13354برلم       21101114، تارٌخ :  2051  2123/ 2/  11حسن امام حسٌن حسن  ج فى  -  14

 8621برلم       21101114، تارٌخ :  2035  2121/ 12/ 20السٌد على دمحم الكمشوشى  ج فى  -  15

 8621برلم       21101114، تارٌخ :  2033السٌد علً دمحم الكمشوشً     -  16

 8621برلم       21101114، تارٌخ :  2034  2121/ 11/ 21علً دمحم الكمشوشً  ج ف  السٌد -  11

 11311برلم       21101114، تارٌخ :  2031عبد الرحمن عبدالجواد حسٌن زهدى     -  18

 4185برلم       21101114، تارٌخ :  2053دمحم ابراهٌم دمحم سالمه     -  10

 4185برلم       21101114، تارٌخ :  2054مه    دمحم ابراهٌم دمحم سال -  21

 4185برلم       21101114، تارٌخ :  2055  2124/ 5/ 31دمحم ابراهٌم دمحم سالمه  ج فى  -  21

 8528برلم       21101111، تارٌخ :  2066  2121/ 0/ 0طارق دمحم علً سوٌلم  ج فى  -  22

 11224برلم       21101118، تارٌخ :  3115  2114/6/11 -عاصم دمحم امام النجار  ج -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 11224برلم       21101118، تارٌخ :  3116  2110/6/11-عاصم دمحم امام النجار  ج -  24

 4216برلم       21101118، تارٌخ :  2000دمحم صابر عبدالخالك نوفل     -  25

 4216برلم       21101118، تارٌخ :  3111دمحم صابر عبدالخالك نوفل     -  26

 4216برلم       21101118، تارٌخ :  3111دمحم صابر عبدالخالك نوفل     -  21

 13305برلم       21101110، تارٌخ :  3115  2118/  2/  21 -محمود دمحم عبد المعطى سعد  ج  -  28

 0111برلم       21101110، تارٌخ :  3121  2113/0/2 -طه سعٌد علً بصله  ج -  20

 0111برلم       21101110، تارٌخ :  3121  2118/0/2 -طه سعٌد علً بصله  ج -  31

 12045برلم       21101110، تارٌخ :  3113  2111/  0/  25 -صبرى عبد الحكٌم احمد مصطفى  ج  -  31

 0040برلم       21101111، تارٌخ :  3141  2110/1/24 -صالح دمحم عبد الهادي شعبان  ج -  32

 14120برلم       21101111، تارٌخ :  3125  2124/ 8/ 6مٌنا ناروز عبدهللا مٌخائٌل  ج فى  -  33

 13113برلم       21101111، تارٌخ :  3164  2122/ 12/ 8مكرم السٌد مصطفى عمر  ج فى  -  34

 6130برلم       21101111، تارٌخ :  3136  2122/ 5/ 11احمد زكً صالح عمار  ج فى   -  35

 14311برلم       21101111، تارٌخ :  3156عزه عادل دمحم شرٌف     -  36

 12451برلم       21101114، تارٌخ :  3111  2122/ 3/ 4صابحه عبد العلٌم دمحم ابو كرٌشه  ج فى  -  31

، تارٌخ :  3112  2124/ 4/ 13فى  ابراهٌم محمود ابراهٌم عبدالمجٌد غنٌمه )ابوغنٌمه لتجاره السٌارات (  التجدٌد التالى -  38

 14431برلم       21101114

برلم       21101114، تارٌخ :  3111  2123/ 11/ 3اٌمن دمحم احمد الزغل ) الزغل للرى الحدٌث (  التجدٌد التالى فى  -  30
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 14111برلم       21101115، تارٌخ :  3101سمٌحه دمحم جاد سراج     -  41
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 3152برلم       21101115، تارٌخ :  3113  2113/4/13 -امال خلٌل محمود البٌه  ج -  43

 3152برلم       21101115، تارٌخ :  3114  2118/4/12 -ل خلٌل محمود البٌه  جاما -  44

 14481برلم       21101115، تارٌخ :  3102  2124/ 5/ 3طارق صالح الدٌن السٌد دمحم  التجدٌدالتالى فى  -  45

برلم       21101116تارٌخ :  ، 3118  2118/  12/  21 -هانى مناع للنمل والرحالت )هانى بكرى جبر مناع (  ج  -  46

14105 

 14343برلم       21101111، تارٌخ :  3143  2124/ 3/ 16هدى عبدة احمد سلٌم  التجدٌد التالى فى  -  41

 601برلم       21101111، تارٌخ :  3155  1000/0/4 -مسعد عبده متولً كوهٌه  ج -  48

 601برلم       21101111، تارٌخ :  3156  2114/0/2-مسعد عبده متولً كوهٌه  ج -  40

 601برلم       21101111، تارٌخ :  3151  2110/0/4 -مسعد عبده متولً كوهٌه  ج -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 601برلم       21101111، تارٌخ :  3158  2114/0/4 -مسعد عبده متولً كوهٌه  ج -  51

 3615  برلم     21101111، تارٌخ :  4140دمحم انور دمحم الفره     -  52

 4681برلم       21101111، تارٌخ :  3141خالد مسعد ابو زٌد سمٌنه  تجدٌدالسجل   -  53

 4681برلم       21101111، تارٌخ :  3142  2121/ 3/ 5خالد مسعد ابو زٌد سمٌنه  التجدٌد التالى فى  -  54

 13281برلم       21101111، تارٌخ :  3144  2123/ 1/ 21دمحم السٌد دمحم عبد الشافى الجوهرى  التجدٌد التالى فى  -  55

، تارٌخ :  3141  2124/ 3/ 24تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ابراهٌم السٌد دمحم على الصعٌدى  التجدٌد التالى فى  -  56

 14365برلم       21101111

 14365برلم       21101111تارٌخ : ،  3141  2124/ 3/ 24ابراهٌم السٌد دمحم الصعٌدى  التجدٌد التالى فى  -  51

 11201برلم       21101111، تارٌخ :  3151  2124/ 1/ 20دمحم ابراهٌم محمود ابو العال  التجدٌد التالى فى  -  58

 4164برلم       21101118، تارٌخ :  3165  2110/  1/  11 -لمٌه حسن عبد الحمٌد لالش  ج  -  50
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 4368برلم       21101118، تارٌخ :  3164  2114/  11/  0 -ماجد عبدالجٌد سعد لندٌل  ج  -  61

 1350برلم       21101118، تارٌخ :  3162  2110/  1/  21 -عائشه بركات السٌد المشطاوي  ج  -  62

 6186برلم       21101121، تارٌخ :  3181ر عبد السٌد سلٌمان    عماد منصو -  63
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 6186برلم       21101121، تارٌخ :  3182عماد منصور عبد السٌد سلٌمان     -  65

 14111برلم       21101121، تارٌخ :  3104  2124/ 1/ 26فى  اٌمان جمٌل محمود دمحم  التجدٌد التالى -  66

 0150برلم       21101121، تارٌخ :  3185رٌحان سعد دمحم جدوع  تجدٌد السجل   -  61

 0150برلم       21101121، تارٌخ :  3186  2122/ 8/ 12رٌحان سعد دمحم جدوع  التجدٌد التالى فى  -  68

 011برلم       21101121، تارٌخ :  3105وف    فلاير مصطفً علً ع -  60

 011برلم       21101121، تارٌخ :  3213فلاير مصطفً علً عوف     -  11

 011برلم       21101121، تارٌخ :  3214فلاير مصطفً علً عوف     -  11

 14486برلم       21101121، تارٌخ :  3215  2124/ 5/ 4دمحم سامى دمحم سعد  التجدٌد التالى فى  -  12

 11881برلم       21101121، تارٌخ :  3106انور دمحم حسٌن عنبر     -  13

 4863برلم       21101121، تارٌخ :  3101عمر عبدالفتاح عامر     -  14

 4863برلم       21101121، تارٌخ :  3102    عمر عبدالفتاح عامر -  15

 4863برلم       21101121، تارٌخ :  3103عمر عبدالفتاح عامر     -  16

 14611برلم       21101122، تارٌخ :  3213  2124/ 1/ 12دمحم عبدالمنجى عبدالجلٌل الدكانى  التجدٌد التالى فى  -  11

 5133برلم       21101124، تارٌخ :  3220  2116/8/14 -عالء مصطفى عبده معوض  ج -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 4141برلم       21101124، تارٌخ :  3231  2115/4/5 -رمضان دمحم دمحم بدوي  ج -  10

 4141برلم       21101124، تارٌخ :  3232  2111/4/5 -رمضان دمحم دمحم بدوي  ج -  81

 4141برلم       21101124رٌخ : ، تا 3231  2115/4/5 -رمضان دمحم دمحم بدوي  ج -  81

 4141برلم       21101124، تارٌخ :  3233  2115/4/5 -رمضان دمحم دمحم بدوي  ج -  82

 11128برلم       21101124، تارٌخ :  3238  2115/3/11 -مسعود دمحم عبد المجٌد الفمى  ج -  83

 3111برلم       21101124، تارٌخ :  3241  2113/12/22 -منً دمحم حسن العلوي  ج -  84

 3111برلم       21101124، تارٌخ :  3248  2118/12/22 -منً دمحم حسن العلوي  ج -  85

 14511برلم       21101125، تارٌخ :  3284  2110/5/20 -صالح مجدى صالح الحداد  ج -  86

 6141برلم       21101125، تارٌخ :  3281  2111/5/18 -صابر جابر عبد الحمٌد الشامً  ج -  81

 6141برلم       21101125، تارٌخ :  3282  2112/5/18 -صابر جابر عبد الحمٌد الشامً  ج -  88

 6141برلم       21101125، تارٌخ :  3283  2111/5/18 -صابر جابر عبد الحمٌد الشامً  ج -  80

 1401برلم       21101125: ، تارٌخ  3211  2110/11/5 -دمحم عبد الحمٌد محمود ندا  ج -  01

 1401برلم       21101125، تارٌخ :  3212  2114/11/5 -دمحم عبد الحمٌد محمود ندا  ج -  01

 11615برلم       21101125، تارٌخ :  3211  2116/4/18-دمحم حافظ احمد عٌسى  ج -  02

 14204برلم       21101128، تارٌخ :  3312  2124/ 2/ 25عمرو طلعت نجٌب شهاب الدٌن  التجدٌد التالى فى  -  03

 4568برلم       21101128، تارٌخ :  3312علً عبدالممصود ابراهٌم المبٌدي / المبٌدي للهندسه والمماوالت     -  04

 4568برلم       21101128، تارٌخ :  3313علً عبدالممصود ابراهٌم المبٌدي / المبٌدي للهندسه والمماوالت     -  05

 4568برلم       21101128، تارٌخ :  3314علً عبدالممصود ابراهٌم المبٌدي / المبٌدي للهندسه والمماوالت     -  06

 14601برلم       21101128، تارٌخ :  3203أسماء رافت عبدالموجود عرفه  تجدٌد السجل   -  01

،  3310  2124/ 6/ 10مواد اابناء (  التجدٌد التالى فى مصطفى دمحم عبد الرحٌم شلبى ) مصطفى للنمل الثمٌل وتجارة  -  08

 11244برلم       21101120تارٌخ : 

  2124/ 6/ 10تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح )مصطفى دمحم عبدالرحٌم شلبى ( المصطفى للنمل الثمٌل  التجدٌد التالى فى  -  00

 11244برلم       21101120، تارٌخ :  3310

 8333برلم       21101120، تارٌخ :  3336  2121/ 5/ 1دمحم مختار رضوان الزهار  التجدٌد التالى فى  -  111

برلم       21101120، تارٌخ :  3341  2121/ 3/ 16عمرو سعٌد عبد العظٌم مصطفى الملٌجى  التجدٌد التالى فى  -  111

11558 

 12440برلم       21101131، تارٌخ :  3355  2122/ 3/ 4لتجدٌد التالى فى عبد المحسن عبد الحمٌد دمحم حبٌب  ا -  112

 4533برلم       21101131، تارٌخ :  3311صبحً شفٌك عبدالرحمن ابوفرو  تجدٌد السجل   -  113

 4533 برلم      21101131، تارٌخ :  3311  2124/ 12/ 18صبحً شفٌك عبدالرحمن ابوفرو  التجدٌد التالى فى  -  114

 12840برلم       21101131، تارٌخ :  3840  2122/ 0/ 2رمضان انور دمحم حباس  التجدٌد التالى فى  -  115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

 1331برلم       21101131، تارٌخ :  3386  2124/ 1/ 8منال احمد محمود مراد  التجدٌد التالى فى  -  116

 11161برلم       21101131، تارٌخ :  3310  2121/ 3/ 31لى فى عبد هللا محمود السٌد احمد الحداد  التجدٌد التا -  111

 1466برلم       21101131، تارٌخ :  3300  2114/0/26 -رافت سعد عبد الفتاح دمحم عوٌس  ج -  118

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 0101برلم       21101113، تارٌخ :  2012  2122/ 8/ 21روٌش وشركاه  ج فى شركه دمحم عبد الفتاح دمحم د -  1

  2110/  3/  3 -شركة العمدة للتجارة والتوزٌع )اسمدة ومبٌدات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة)اسامة موس  ج  -  2

 11145برلم       21101111، تارٌخ :  1361

 512برلم       21101121، تارٌخ :  3101  2124/ 6/ 15اها  التجدٌد التالى فى شركه فوزٌه عبدالحلٌم بحٌري وشرك -  3

 11211برلم       21101125، تارٌخ :  3265  2124/ 1/ 12شركة عبد المنعم دمحم على وشرٌكه  التجدٌد التالى فى  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  234شركه كمال جابر بشاي وجمٌل جابر بشاي وشركاهم  حافظة شطب رهن رلم  -  1

 2224برلم       21101118

برلم       21101118لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  234شركه المصانع الدولٌه لدرفله الصلب ش م م  حافظة شطب رهن رلم  -  2

2224 

لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  234شركه كمال جابر بشاي وجمٌل جابر بشاي وشركاهم  حافظة شطب رهن رلم  -  3

 2224برلم       21101118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءة دـــــــجزي

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

برلم       21101118لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  234دولٌه لدرفله الصلب ش م م  حافظة شطب رهن رلم شركه المصانع ال -  4

2224 

    21101118لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  233حافظة شطب رهن رلم   1م 1م 1المصرٌه االمرٌكٌه لدرفلة الصلب  ش  -  5

 3500برلم   

لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  232حافظة شطب رهن رلم   1م 1م 1ب ش الشركه المصرٌه للحدٌد االسفنجى و الصل -  6

 1521برلم       21101118

شركة اٌمن عبد هللا فرج هللا ابو الفضل واٌهاب عبد هللا فرج هللا ابو الفضل  حافظه تدوٌن بٌانات لصالح البنن االهلى المصرى  -  1

 56111برلم       21101122ش .م.م ، تارٌخ : 

برلم       21101125لصالح بنن عوده ش.م.م ، تارٌخ :  332نٌتا للمنتجات االستهالكٌه ش م م  حافظه لٌد رهن رلم سا -  8

58288 

    21101125الشركه االهلٌه للمنظفات الصناعٌه  حافظه تدوٌن بٌانات لصالح البنن االهلى المصرى ش.م.م ، تارٌخ :  -  0

 1134برلم   

للمنظفات الصناعٌه والصناعات الكٌماوٌه  حافظه تدوٌن بٌانات لصالح البنن االهلى المصرى ش.م.م ، الشركه االهلٌه  -  11

 1134برلم       21101125تارٌخ : 

) ناسٌد كو (  حافظه تدوٌن بٌانات لصالح البنن 1تعدل االسم التجاري لٌصبح الشركه االهلٌه للصناعات الكٌماوٌه ش م م  -  11

 1134برلم       21101125.م.م ، تارٌخ : االهلى المصرى ش

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  
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