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عن تجاره  23646برلم  26106126، لٌد فى  16666.666بشوى مجدى جورجى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 اخشاب ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سلٌمان داود نصر هللا

عن تجاره  23614برلم  26106125، لٌد فى  166666.666عماد عبدهللا السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

خلى لطعه رلم بدون بمطمه المحور المركزى مول بالدور االرضى دا 34مالبس جاهزه والخردوات ، بجهة : السادات محل رلم 

 الزهور بملن عماد عبدهللا السٌد ابراهٌم

 

عن ورشه  23602برلم  26106126، لٌد فى  5666.666اشرف عامر الشوربجى العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بىنجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن ورثه عامر الشوربجى العر

عن بماله  23266برلم  26106121، لٌد فى  16666.666هاله عبد المنعم ابراهٌم محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ، بجهة : سدود بملن شولى عبد الوهاب مرعى

عن مكتب  23622برلم  26106161، لٌد فى  16666.666دمحم احمد عبدالرحمن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 رحالت داخلٌه ، بجهة : كفرداود مركز السادات بملن عبدالواحد السٌد عبدالواحد

عن مكتب تورٌدات  23642برلم  26106110، لٌد فى  16666.666احمد حسن كامل طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 شر بملن محمود دمحم محمود عنٌوالمنطمه الحادٌه ع 111عماره رلم  1عماله وتأجٌر سٌارات ، بجهة : السادات شمه رلم 

عن بٌع  23666برلم  26106166، لٌد فى  12666.666صباح محمود مشحوت الطنبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 اعالف ، بجهة : الكوم االحمر بملن ام محمود سلٌمان بغداد

عن  12043برلم  26106126، لٌد فى  266666.666مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 تورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : بهواش مركز منوف بملن فاٌزه عبداللطٌف الشحات عبداللطٌف

عن  12043برلم  26106126، لٌد فى  266666.666مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بهواش مركز منوف بملن مغاورى رشاد مغاورى تورٌدات عمومٌه ف

 منوف 12043ولٌد برلم  2616/ 16/ 22الصعٌدى بغرض حظٌره مواشى افتتح فى 

موباٌالت  عن 23606برلم  26106126، لٌد فى  26666.666امٌر طلعت جالل محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : منوف لرٌه العنانى بملن طلعت جالل احمد محروس

عن مكتب  23600برلم  26106122، لٌد فى  16666.666هاله لدرى عبدالحمٌد اللٌثى نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 دمات الحى الثانى بملن احمد السٌد عبدالمعطىمحور خ 25لطعه رلم  1مماوالت مبانى ، بجهة : السادات شمه رلم

عن  23515برلم  26106165، لٌد فى  13666.666منصور فرحات عبد المنعم السامونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لطع غٌار وصٌانه ادوات كهربائٌه ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن محروس عبد المنعم محروس

عن خدمات  23646برلم  26106110، لٌد فى  56666.666ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محروس احمد السبك -  61

 محور خدمات الحى الثانى بملن ناصر ممدوح عبدالواحد 2وحده رلم  4طبٌه ونظم صحٌه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن  23661برلم  26106166د فى ، لٌ 16666.666صفوت ابراهٌم عبد المنعم السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

تسوٌك عمارى وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة 

 بملن فكرى السٌد احمد 12: سوق المنطمه الخامسه مكتب رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تاجٌر  23645برلم  26106110، لٌد فى  56666.666اسالم عادل سعٌد الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 فساتٌن زفاف ، بجهة : شارع المالح بملن عادل سعٌد الجزٌرى

عن بماله ، بجهة :  23652برلم  26106126، لٌد فى  51666.666هانى صبرى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 شارع عٌسى متفرع من الجمهورٌه بملن حسن زٌنهم حسن

عن سوبر  23625برلم  26106122، لٌد فى  30666.666اسالم عوض على الخبٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

تماطع شارع ابوبكر الصدٌك وعمروبن العاص بملن  4ماركت وتورٌد مأكوالت ومشروبات لمطاعم الكافٌترٌات ، بجهة : السادات 

 فاطمه ابوالحمد احمد

عن مكتبه ،  23612برلم  26106125، لٌد فى  16666.666 المالكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر عبدالحمٌد دمحم -  66

 بجهة : بالمشط مركز منوف بملن مختار اسماعٌل طه

عن بماله ، بجهة :  23604برلم  26106126، لٌد فى  16666.666مروه دمحم عبدهللا السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 كز السادات بملن غزالن عبدالمنعم جبرٌل احمدكفر داود مر

عن  12543برلم  26106122، لٌد فى  566666.666سكٌنه ٌوسف ابو العنٌن خسكٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مصنع تعبئه اعالف ، بجهة : دبركى بملن شعبان عبد الحمٌد دمحم ابو صالح

عن  12543برلم  26106122، لٌد فى  566666.666فرد ، رأس ماله ،  سكٌنه ٌوسف ابو العنٌن خسكٌه  ، تاجر  -  60

ولٌد برلم  2616/2/16مصنع تعبئه اعالف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه دبركى بملن الطالبه نشاطه مخبز بلدى افتتح فى 

12543 

عن  23211برلم  26106120لٌد فى  ، 36666.666عبد المنعم سمٌر احمد عبد الجٌد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بالدور االرضى خارجى بمول البنون بملن فاروق احمد شفٌك 1تجاره فضٌات ، بجهة : السادات محل رلم 

، لٌد فى  166666.666دمحم ٌونس على باظا ) باظا لالدوات المنزلٌه الكهربائٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 وات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : كفرداود مركز السادات بملن دمحم محمود على ٌونسعن اد 23516برلم  26106164

عن سوبر  23611برلم  26106162، لٌد فى  16666.666بالل سعٌد رمضان الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ماركت ، بجهة : منشاه سلطان بملن سامى رمضان الفمى

عن صٌدلٌه  23621برلم  26106161، لٌد فى  16666.666بدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم سعٌد عبدالعزٌز ع -  23

 ٌولٌو بجوار المرور بملن خالد اسماعٌل دمحم الماضى 23، بجهة : سرس اللٌان شارع 

عن اتٌله  23656برلم  26106126، لٌد فى  16666.666عاٌده دمحم عبدالعزٌز عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن ام دمحم محمود عبدالغنى 6خٌاطه حرٌمى ، بجهة : السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه 

عن ورشه نجاره  23611برلم  26106125، لٌد فى  56666.666احمد عادل احمد عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 احمد عبدالحمٌدمٌكانٌكٌه ، بجهة : منوف شارع حسر الفرعونٌه بملن عادل 

عن تجاره  23606برلم  26106126، لٌد فى  56666.666محمود عبدهللا عبدالكرٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

عبدالناصر عبدهللا  -منطمه الورش محور خدمات الحى الثانى  31وتصنٌع لطاعات االلومنٌوم ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 عبدالكرٌم

عن مكتب تشطٌبات ،  23215برلم  26106120، لٌد فى  56666.666دمحم مجدى دمحم حمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : شارع شٌحه بملن عفاف ابراهٌم الشرلاوى

طٌم عن تصنٌع خرا 23521برلم  26106161، لٌد فى  46666.666حمدى رشاد دمحم نعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

محور الصناعٌه السابعه  21رى من البالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزمات رى بالتنمٌط من البالستٌن ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 بملن نادر عبد الرؤف جاد عز الدٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  23623برلم  26106161، لٌد فى  166666.666احمد حسٌن عبدالصبور المشطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مكتب مماوالت وتورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : فٌشا الكبرى مركز منوف بملن طه عبدهللا اسماعٌل

عن اوٌمجى ،  23664برلم  26106121، لٌد فى  16666.666عمرو على اسماعٌل حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الشرٌفبجهة : منوف شارع الفخرانى بملن سعٌد عبدالواحد 

عن  23505برلم  26106166، لٌد فى  16666.666هانى مهدى عبدالحمٌد جاد رٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سوبر ماركت ، بجهة : كفرداود مركز السادات بملن لٌلى صالح عبدالمعبود

عن بماله ، بجهة  23501برلم  26106166، لٌد فى  13666.666احمد دمحم عبد المنعم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 : زاوٌه رازٌن بملن فاطمه عبد الرازق انور السطوحى

عن تجاره  23643برلم  26106110، لٌد فى  166666.666سامى مبرون سعد ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 سوق المنطمه الرابعه بملن صالح دمحم ملٌجى 2اسمان ، بجهة : السادات محل رلم 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  23633برلم  26106111، لٌد فى  56666.666دمحم نبٌل دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 كفر داود بملن نبٌل دمحم عبد هللا

عن  23622برلم  26106122، لٌد فى  2666666.666عبدالرحمن السٌد جابر البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 اتات زٌنه ، بجهة : تتا مركز منوف بملن السٌد عبدالرحمن السٌد البربرىمشتل نب

عن تركٌبات  23526برلم  26106161، لٌد فى  26666.666مصطفى دمحم عبدالجواد جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

طمه الصناعٌه السابعه بملن سمٌره فتحى محور المن 11خطوط االنتاج وتجمٌع وتصنٌع اللوحات الكهربائٌه ، بجهة : السادات لطعه 

 السٌد احمد اسماعٌل

عن بٌع وتوزٌع  23512برلم  26106164، لٌد فى  1666.666دمحم عبدالعزٌز جابر غزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 وتعبئه االسمده ، بجهة : كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن حسن عبدالعلٌم حسن

عن  23513برلم  26106164، لٌد فى  56666.666نى الشافعى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالغ -  11

المنطمه الخامسه بملن عبدالغنى الشافعى  132تورٌدات كهربائٌه ومٌكانٌكٌه ومستلزمات الورش والمصانع ، بجهة : السادات رلم 

 على الشافعى

عن اكسسوار  23502برلم  26106166، لٌد فى  156666.666ماله ،  دمحم سعٌد عفٌفى مرعى  ، تاجر فرد ، رأس  -  10

 سٌارات ، بجهة : طمالى بملن ابراهٌم لطفى محمود

عن ورشه دوكو  23615برلم  26106162، لٌد فى  16666.666السٌد عماد مسعد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 طحه بملن زٌنب احمد الجٌزاوى الفمىسٌارات ، بجهة : منوف شارع الحداد متفرع من الب

عن  23642برلم  26106126، لٌد فى  56666.666حمدى صبحى عبدالواحد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 حظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان شارع سكه الملمه بملن جاسر صبحى عبدالواحد

عن ورشه نجاره  23666برلم  26106121، لٌد فى  46666.666،  مسعد فتحى السٌد جحا  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  02

 باب وشبان ، بجهة : منوف السلخانه المدٌمه بملن دمحم سعٌد رفاعى جعفر

عن تجاره  23626برلم  26106122، لٌد فى  166666.666دمحم السٌد على السٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 بملن عبدالممصود عبدالمادر عبدالممصود 12أ مول مصر منطمه  316جهة : السادات محل وتوزٌع المواد الغذائٌه ، ب

عن  23625برلم  26106122، لٌد فى  0666.666مؤمن عبدالمرضى دمحم دمحم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 صالون حالله ، بجهة : دملٌج مركزمنوف بملن ربٌع عبدالرحمن على

عن تجاره اعالف ،  23262برلم  26106121، لٌد فى  0666.666عبدهللا شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد دمحم -  05

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى عبدالعظٌم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن بماله ، بجهة 23514برلم  26106165، لٌد فى  16666.666حمدى عاطف دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 : سرس اللٌان شارع الفاطمٌٌن بملن سالمه بٌومى ٌوسف

عن تجاره  14624برلم  26106162، لٌد فى  25666.666مصطفى على مصطفى ملٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

منوف شارع ابو وتوزٌع وتورٌد الدواجن المجمده والمبرده واللحوم واالسمان المجمده والمواد الغذائٌه بكافه انواعها ، بجهة : 

 شوشه بملن مرفت فاروق دمحم الطباخ

عن تجاره  14624برلم  26106162، لٌد فى  25666.666مصطفى على مصطفى ملٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

حل رئٌسى بناحٌه وتوزٌع وتورٌد الدواجن المجمده والمبرده واللحوم واالسمان المجمده والمواد الغذائٌه بكافه انواعها ، بجهة : له م

 2613/12/4شارع السماٌه بملن احمد فاروق دمحم الطباخ نشاطه تجاره الشباشب واالحذٌه الشعبٌه افتتح فى 11منوف 

عن تجارة  23622برلم  26106111، لٌد فى  166666.666على حامد محرم عبد الصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 بملن / على حامد معوض عبد الصمد -م . السادات  -ه اسمده ومبٌدات ، بجهة : ابو نشاب

عن تصنٌع  23655برلم  26106126، لٌد فى  566666.666حمدى ٌوسف سالم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 علىمحور السابعه الصناعٌه بملن هانى رجب حسن  54خراطٌم الرى عاده وبالتنمٌط ومستلزمات رى حدٌث ، بجهة : السادات 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن نمل  23661برلم  26106166، لٌد فى  56666.666رٌاض عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رٌاض ولٌم -  113

داخلى وحاوٌات داخل جمهورٌه مصر العربٌه وتورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت ، بجهة : السادات الوحده المهنٌه 

 نطمه السكنٌه االولى بملن ٌاسر دمحم حسٌب المارحمدخل ج شارع على بن ابى طالب الم 1نموزج  24عماره  1رلم
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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11642 

عن  11642برلم  26106111، لٌد فى  566666.666فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

اخٌص الالزمه( ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم طباعه وصناعه المنتجات الورلٌه )بعد الحصول على التر

 2615/6/3ورش الصناعٌه الرابعه بملن الطالب نشاطه تصنٌع علب كرتون دوبلكس مطبوعه افتتح فى  0

 عن بٌع 23623برلم  26106122، لٌد فى  16666.666اسماء ابوحنفى سعٌد الخشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 منظفات ، بجهة : الحامول مركز منوف بملن ابوحنفى سعٌد الخشن

عن ورشه  23624برلم  26106122، لٌد فى  16666.666سعٌد عبدهللا حسن العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

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

عن كرٌتال )باب  13112برلم  26106126، لٌد فى  56666.666جر فرد ، رأس ماله ،  هانى احمد دمحم احمد  ، تا -  154

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن هانى احمد دمحم  44وشبان ( ، بجهة : السادات وحده 

 احمد

عن كرٌتال )باب  13112برلم  26106126لٌد فى  ، 56666.666هانى احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

محور خدمات الحى الثانى منطمه الورش بملن ورثه دمحم عبد  3وشبان ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات المطعه رلم 

 2612/12/12الرحٌم دمحم شلبى نشاطه االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه افتتح فى 

عن كرٌتال )باب  13112برلم  26106126، لٌد فى  56666.666هانى احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

بملن ورثه دمحم عبد الرحٌم شلبى نشاطه  3وشبان ( ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محور خدمات الحى الثانى  رلم 

 2616/2/14رى حدٌث افتتح فى  تصنٌع منتجات بالستٌكٌه ومستلزمات

عن بٌع  23520برلم  26106164، لٌد فى  0666.666كرم عبدالغفار مشحوت سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ثالجات وبوتاجازات ، بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن شادٌه غازى محروس على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن زٌوت  23663برلم  26106121، لٌد فى  1666.666له ،  اشرف عبدالحى السٌد كردى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  151

 وشحومات ، بجهة : سدود مركزمنوف بملن جمال عبدالفتاح السٌد

عن  23665برلم  26106121، لٌد فى  56666.666غاده عبدالداٌم عبدالزازق الكمشوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 بطحه بملن لطفى دمحم السٌدحظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان سكه ال

عن مكتب  23501برلم  26106165، لٌد فى  56666.666دمحم احمد دمحم رضا المعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 اتصاالت فٌما عدا االنترنت ، بجهة : كمشوش بملن صباح السٌد الروى

عن مكتب  23503برلم  26106165، لٌد فى  25666.666حسنى هانى عبود عتابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 المنطمه االولى بملن بطرس امٌن اغا 2شمه  22تصدٌر حاصالت زراعٌه ، بجهة : عماره 

عن بماله ،  23626برلم  26106161، لٌد فى  5666.666رضا فتحى سلٌمان ورشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بملن عبدالعزٌز عطٌه عبدالحمٌدبجهة : كفر شبرا بلوله مركز منوف 

عن مكتب  23624برلم  26106161، لٌد فى  16666.666دمحماحمد عبدالسمٌع ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

شارع رابعه العدوٌه  5/  12عماره  1تورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت ، بجهة : السادات الوحده السكنٌه رلم 

 طمه السكنٌه الثامنه بملن اسامه على على المزٌنالمن

 23635برلم  26106110، لٌد فى  1666666.666رشا محمود سامى ابوالفتح عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 2630عن تجاره وتصنٌع مواد البناء والخرسانه الجاهزه ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

 23635برلم  26106110، لٌد فى  1666666.666رشا محمود سامى ابوالفتح عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

بغرض  63اكتوبر الحى الثانى عماره رلم  6عن تجاره وتصنٌع مواد البناء والخرسانه الجاهزه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

 اكتوبر 6سجل  15104د برلم ولٌ 2611/ 16/ 16استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

عن  23632برلم  26106110، لٌد فى  66666.666معوض جمعه معوض احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ورشه الومٌتال ، بجهة : منشأه سلطان مركز منوف بملن خالد احمد سعٌد

عن بماله ،  23601برلم  26106126، لٌد فى  166666.666مبروكه حلمى احمد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بجهة : دبركى مركزمنوف بملن على ٌالوت بداوى

عن  23601برلم  26106122، لٌد فى  266666.666شروق دمحم فتحى حافظ السخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لعب اطفال ، بجهة : منوف شارع بوسعٌد بملن دمحم فتحى حافظ السخاوى

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه دمحم سعٌد عبد الحمٌد وشرٌكه   شركة  ،   المماوالت العامه وتورٌد وتركٌب انظمه التحكم وتٌار خفٌف )بعد الحصول  -  1

، عن المماوالت العامه وتورٌد  23264برلم  26106121،لٌدت فى  256666.666على التراخٌص االزمه (  ،رأس مالها   

وتركٌب انظمه التحكم وتٌار خفٌف )بعد الحصول على التراخٌص االزمه ( ، بجهة : منوف شارع االنجبى الغربى حاره الوكٌل 

 بملن اٌمن سعٌد عبد الحمٌد

 156666.666الها   شركه صفوت مشحوت على رضوان وشرٌكٌه   شركة  ،  تصنٌع خراطٌم رى ومستلزماتها   ،رأس م -  2

، عن تصنٌع خراطٌم رى ومستلزماتها ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه الخامسه مدٌنه  23511برلم  26106165،لٌدت فى 

 مجموعه ج بملن صفوت مشحوت على رضوان وشرٌكٌه 13اسٌا لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  26666.666ن  ،رأس مالها   شركه اسامه مصطفى على الفرماوى وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع خراطٌم بالستٌ -  3

محور المنطمه الصناعٌه السابعه  153، عن تصنٌع خراطٌم بالستٌن ، بجهة : السادات لطعه رلم  23651برلم  26106126

 بملن نورا سلٌمان طه سلٌمان

رٌه(  ،رأس مالها   شركه احمد شاهٌن وشرٌكه   شركة  ،  النمل والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا المالبس العسك -  4

، عن النمل والتورٌدات العمومٌه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  23640برلم  26106126،لٌدت فى  166666.666

 بملن والء سمٌر مبرون مناع 12أ الدور الثانى علوى مول دار مصر المنطمه  222السادات 

 26106161،لٌدت فى  156666.666،  تصنٌع بالستٌن  ،رأس مالها     شركه دمحم شلبى الشربٌنى شلبى وشرٌكٌه   شركة -  5

 بملن رنٌا عادل نور الدٌن 2عنبر  220، عن تصنٌع بالستٌن ، بجهة : السادات المنطمه الصناعٌه الرابعه وحده  23610برلم 

،لٌدت فى  56666.666س مالها   شركه د/ رمضان شهاب الدٌن وشركاه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه  ،رأ -  6

، عن تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : منوف شارع جادوارض السحرتى لرٌب من مسجد  23662برلم  26106121

 النجار بملن جٌهان منٌر محمود

لٌه لمسانده العملٌه االنتاجٌه شركه دمحم شعالن دمحم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه والمتخصصه وتمدٌم الخدمات العما -  2

واالدارٌه للغٌر واعمال االنتاج والتعبئه والتغلٌف والتحمٌل والتستٌف والنظافه للغٌر وتورٌدات لوازم وخدمات المصانع   ،رأس 

، عن المماوالت العامه والمتخصصه وتمدٌم الخدمات العمالٌه  23262برلم  26106121،لٌدت فى  166666.666مالها   

انده العملٌه االنتاجٌه واالدارٌه للغٌر واعمال االنتاج والتعبئه والتغلٌف والتحمٌل والتستٌف والنظافه للغٌر وتورٌدات لوازم لمس

 عماره الصفا محور خدمات الحى الثانى بملن صبحى احمد على 2لطعه رلم  3وخدمات المصانع ، بجهة : السادات وحده رلم 

مد اسماعٌل وشرٌكٌه   شركة  ،  اعمال التوكٌالت التجارٌه وكذلن تجاره المٌكنه الزراعٌه شركه عالء الدٌن سمٌر اح -  1

والصوب والمشاتل والتماوى والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌه )تجاره وتصنٌع ( اداره المزارع وانتاج محاصٌل زراعٌه 

رٌه مصر العربٌه وفرز وتعبئه وتجمٌع وتخزٌن وتبرٌد بانواعها وخدمات زراعٌه وتورٌد عماله وفنٌٌن متخصصٌن داخل جمهو

وتجفٌف ونمل المحاصٌل الزراعٌه وتصنٌعها وفتح منافذ بٌع وتوزٌع مستلزمات االنتاج الزراعى وشراء وحٌازه االراضى لغرض 

 26106165دت فى ،لٌ 1666666.666استصالحها وتمسٌمها وبٌعها وزراعتها وخلط وتعبئه المبٌدات واالسمده   ،رأس مالها   

، عن اعمال التوكٌالت التجارٌه وكذلن تجاره المٌكنه الزراعٌه والصوب والمشاتل والتماوى والبذور واالسمده  23502برلم 

والمخصبات الزراعٌه )تجاره وتصنٌع ( اداره المزارع وانتاج محاصٌل زراعٌه بانواعها وخدمات زراعٌه وتورٌد عماله وفنٌٌن 

ورٌه مصر العربٌه وفرز وتعبئه وتجمٌع وتخزٌن وتبرٌد وتجفٌف ونمل المحاصٌل الزراعٌه وتصنٌعها وفتح متخصصٌن داخل جمه

منافذ بٌع وتوزٌع مستلزمات االنتاج الزراعى وشراء وحٌازه االراضى لغرض استصالحها وتمسٌمها وبٌعها وزراعتها وخلط 

 ن دمحم ابراهٌم احمد عوض كممر ادارى للشركهوتعبئه المبٌدات واالسمده ، بجهة : الخطاطبه الٌافطه بمل

شركه عالء الدٌن سمٌر احمد اسماعٌل وشرٌكٌه   شركة  ،  والمخصبات الزراعٌه وذلن بعد الحصول على التراخٌص  -  0

االزمه لممارسه هذه االنشطه وانظمه الرى وشبكات الرى ومواتٌر الرش واحتٌاجات الصوب والمشاتل وتصنٌع المركزات 

،لٌدت  1666666.666،رأس مالها     6عصائر والمربى والخضروات المجمده والمجففه( والمٌام باعمال التصدٌر لكل ما سبك )ال

، عن والمخصبات الزراعٌه وذلن بعد الحصول على التراخٌص االزمه لممارسه هذه االنشطه  23502برلم  26106165فى 

جات الصوب والمشاتل وتصنٌع المركزات )العصائر والمربى والخضروات وانظمه الرى وشبكات الرى ومواتٌر الرش واحتٌا

، بجهة : الخطاطبه الٌافطه بملن دمحم ابراهٌم احمد عوض كممر ادارى  6المجمده والمجففه( والمٌام باعمال التصدٌر لكل ما سبك 

 للشركه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     26106161، وفى تارٌخ    2341هداٌه احمد سلٌمان ماضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106161، وفى تارٌخ    10152عبد الرحمن موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اٌهاب نجاح   - 2

 السجل  تم الغاء الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    26106161، وفى تارٌخ    16001عماد عبد الرازق عبد العزٌز سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 جل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌاالس

   26106161، وفى تارٌخ    21212ٌاسر عبدالناصر عبدالعظٌم نصر )رعاٌة ستور (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106161، وفى تارٌخ    2161ماهر مصطفى احمد ابو احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم شطب المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

شطب السجل  تم محو/   26106161، وفى تارٌخ    4501جمال حسن مصطفً ابوشنب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطبت صحٌفه المٌدالعتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106164، وفى تارٌخ    14215حسنى شعبان عبدالواحد شمرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106164، وفى تارٌخ    14116ٌده برلم : مصطفى جابر احمد الدحلوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 1

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106165، وفى تارٌخ    1136عماد عاشور رمضان نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106162، وفى تارٌخ    22136هوٌده صبرى على بصل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    26106161، وفى تارٌخ    15465احمد حسن دمحم الغرابلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106111، وفى تارٌخ    10634امٌرة سعٌد عبد هللا عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم    26106111، وفى تارٌخ    13051ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ناصر الطنطاوى عبدالجواد شحاته  ،  تاج   - 13

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة

تم محو/شطب    26106126، وفى تارٌخ    22610بشوى مجدى جورجى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106126، وفى تارٌخ    13224ابتسام محمود دمحم عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطبت صحٌفه المٌدالعتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106126، وفى تارٌخ    1035عبد الرحٌم عبد العزٌز التهامً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     26106121، وفى تارٌخ    12042سلوى حسن على الحالج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    26106122، وفى تارٌخ    12111بك لٌده برلم : احمد صدلى عبدالعزٌز بكر حمزة  ،  تاجر فرد  ،  س   - 11

 السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    26106122، وفى تارٌخ    5623امال عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 التجاره نهائٌا السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال

تم    26106122، وفى تارٌخ    4203سمٌر عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106122تارٌخ ، وفى    12362اسام عبدالنبى متولى شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106122، وفى تارٌخ    6362دمحم منصور اسماعٌل حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106122، وفى تارٌخ    21631،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عزه شعبان السٌد الفمى     - 23

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106122، وفى تارٌخ    1421هانً دمحم احمد الشرشً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 التجاره نهائٌاشطبت صحٌفه المٌد العتزال 

تم محو/شطب السجل     26106126، وفى تارٌخ    11226دمحم فوزى عبده الحداد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106126، وفى تارٌخ    22412هاله جمال ابراهٌم ابوالحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106122، وفى تارٌخ    21563دمحم احمد مصٌلحى صبح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    26106122، وفى تارٌخ    21621رد  ،  سبك لٌده برلم : رشا جابر مرسى الحامولى  ،  تاجر ف   - 21

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     26106122، وفى تارٌخ    14212احمد طلعت سعد وهمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 ره نهائٌاشطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجا

تم محو/شطب    26106120، وفى تارٌخ    3624نوال عبداللطٌف احمد عطاهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   26106161وفً تارٌخ ،   10152اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   56666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   26106161وفً تارٌخ ،   16115السٌد بدر عبد الرازق ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   256666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   26106161وفً تارٌخ ،   10131رجب ابراهٌم عبد المنعم عبد المجٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   166666.666اله ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   26106161وفً تارٌخ ،   11331رحاب فتحى عبد الواحد سمٌنة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   56666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26106161وفً تارٌخ ،   10152اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   16666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106165وفً تارٌخ ،   15431أحمد اٌوب احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   256666.666ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106166وفً تارٌخ ،   542سمٌر عبد الحلٌم شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   566666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106162رٌخ ، وفً تا  542سمٌر عبد الحلٌم شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106162وفً تارٌخ ،   14215رجب صالح دمحم الزرلانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   166666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106161وفً تارٌخ ،   26326دمحم عبدهللا جاد عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   56666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106111وفً تارٌخ ،   26516مرٌم عطٌه على الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106111وفً تارٌخ ،   23626ٌاسر فتحى السٌد المٌهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   56666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   26106110وفً تارٌخ ،   26112ماهر حسن حجازى جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5666666.666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26106121،  وفً تارٌخ  15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   2666666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15523احمد السٌد عبدالهادى ابوعالٌه )ابو عالٌه لتدوٌر المخلفات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   2666666.666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     26106121

تم تعدٌل رأس المال   26106122وفً تارٌخ ،   12111احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   566666.666, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26106122وفً تارٌخ ،   12111كر حمزة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد صدلى عبدالعزٌز ب -  12

 جنٌه   56666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, تم تعدٌل رأس المال   26106126وفً تارٌخ ،   4533صبحً شفٌك عبدالرحمن ابوفرو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   566666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26106126وفً تارٌخ ،   22262مصطفى محمود جابر عبود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   56666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   26106120وفً تارٌخ ،   13161ى على عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسماء عبدالشاف -  26

 جنٌه   566666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  26106120وفً تارٌخ ،   15026احمد دمحم دمحم اسماعٌل زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   266666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26106120وفً تارٌخ ،   4666سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده ) سنتر ابو سعده (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   156666.666تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26106120وفً تارٌخ ،   4666سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده ) سنتر ابو سعده (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   156666.666تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   4666دى الصاوى سعده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر عبد المه -  24

 جنٌه   156666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26106120

تارٌخ ، وفً   4666تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   156666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26106120

تم تعدٌل رأس المال ,   26106120وفً تارٌخ ،   13305محمود دمحم عبد المعطى سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   566666.666له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23524دٌنا رمضان عبدالسمٌع عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع زكى راشد امام المحطه بملن دمحم عبدالرازق دمحم عرفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161تارٌخ وفً  23526مصطفى دمحم عبدالجواد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن سمٌره فتحى السٌد احمد اسماعٌل 11الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23522اسماء دمحم مبرون الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 منوف طرٌك برهٌم بملن سعٌد عبدالعاطى ابوالعال رزق الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23522محروس رجب محروس سمسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منو بملن صابر سعٌد دمحم ابوعنب

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  10152سبك لٌده برلم     اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  -  5

 محور خدمات المنطمه الثانٌة بملن عادل احمد عباس 15الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23521وائل نور الدٌن رٌاض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن / نور الدٌن رٌاض ابراهٌم  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106161وفً تارٌخ  23521حمدى رشاد دمحم نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ملن نادر عبد الرؤف جاد عز الدٌن محور الصناعٌه السابعه ب 21، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  10152اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 محور خدمات الحى الثانى بملن دمحم عبدالرحٌم  13الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  10152الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب نجاح عبد  -  0

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط  بٌع لطع غٌار اكسسوار سٌارات وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23523عمرو عبده منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ،  زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن اسامه جابر فتح هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  15424دعاء كامل جابر نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 محور الصناعٌه السابعه بملن الطالب )دعاء كامل جابر نصر ( 146الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23666نوره محمود دمحم حسن المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن خلف سٌف عبدهللا سوٌح 11الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106164وفً تارٌخ  23511سمر عادل احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بمول دار مصر بملن نجم الدٌن دمحم خشبه 324الـتأشٌر:   ، السادات العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106164خ وفً تارٌ 23512دمحم عبدالعزٌز جابر غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن حسن عبدالعلٌم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  26106164وفً تارٌخ  23513مصطفى عبدالغنى الشافعى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لن عبدالغنى الشافعى على الشافعىالمنطمه الخامسه بم 132وصف الـتأشٌر:   ، السادات رلم 

 26106164وفً تارٌخ  23516دمحم ٌونس على باظا ) باظا لالدوات المنزلٌه الكهربائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود مركز السادات بملن دمحم محمود على ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106164وفً تارٌخ  23520وت سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم عبدالغفار مشح -  12

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن شادٌه غازى محروس على

ان , تم تعدٌل العنو 26106165وفً تارٌخ  23515منصور فرحات عبد المنعم السامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن محروس عبد المنعم محروس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23516هٌام السٌد عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتأشٌر:   ، تتا بملن ابراهٌم معتمد ابراهٌم دراز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23512تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدى مسعود احمد ،  -  26

 الـتأشٌر:   ، دبركى بملن مجدى مسعود احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23506اٌمن مصطفى السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لن مجدى فاروق المصاص الـتأشٌر:   ، شارع الشوربجى بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23501دمحم احمد دمحم رضا المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، كمشوش بملن صباح السٌد الروى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23522هٌام على بدوى ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر فٌشا بملن عبد الخالك فاروق لطب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23514حمدى عاطف دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 مه بٌومى ٌوسفالـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع الفاطمٌٌن بملن سال

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23302دمحم خالد مصطفى دمحمابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عفاف كمال دمحم سراج الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  26106165وفً تارٌخ  23510برلم    وائل ابراهٌم سٌد احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، جزى بملن كمال فوزى عبد الغنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106165وفً تارٌخ  23503حسنى هانى عبود عتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 المنطمه االولى بملن بطرس امٌن اغا  2شمه  22الـتأشٌر:   ، عماره 

تعدٌل العنوان , وصف تم  26106166وفً تارٌخ  23502دمحم سعٌد عفٌفى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، طمالى بملن ابراهٌم لطفى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  22165فاطمه فؤاد دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ابراهٌم دمحم ابراهٌم زعزع بناحٌه فٌشا الكبرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23662دمحم عبد هللا دمحم حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ب المنطمه السكنٌه الثالثه بملن عبد هللا دمحم ابو العنٌن حمامه  213لطعه رلم  3الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  11216ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد المعطى على مصطفى ، تاج -  31

 محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم عبد المعطى على مصطفى  106وصف الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

وان , تم تعدٌل العن 26106166وفً تارٌخ  11216دمحم عبد المعطى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

بملن الطالب نشاطه بٌع وصٌانه وحدات التبرٌد  2سوق المنطمه  12وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بالسادات محل رلم 

 2610/5/3والتكٌٌف افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  23666صباح محمود مشحوت الطنبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 شٌر:   ، الكوم االحمر بملن ام محمود سلٌمان بغداد وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  11610دمحم السٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن فتح توفٌك مبرون عبدالحافظ بناحٌه كفرداود

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23661م رٌاض عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌاض ولٌ -  35

مدخل ج شارع على بن ابى طالب المنطمه السكنٌه االولى بملن  1نموزج  24عماره  1الـتأشٌر:   ، السادات الوحده المهنٌه رلم

 ٌاسر دمحم حسٌب المارح

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23665 ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدرٌه فوزى عبد هللا -  36

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن بملن دمحم معوض سلٌم سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23506على نبٌل عبد الفتاح البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، صنصفط بملن ولٌد نبٌل عبد الفتاح البسٌونى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  23505هانى مهدى عبدالحمٌد جاد رٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود مركز السادات بملن لٌلى صالح عبدالمعبود

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106166وفً تارٌخ  23664،  سبك لٌده برلم     ندا مرسى دمحم مرسى ، تاجر فرد -  30

 ، شبرا بلوله بملن عصام السٌد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  13116هٌثم دمحم عبد اللطٌف الخرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 سوق المنطمه الحادٌه عشر بملن شادٌه دمحم عبداللطٌف 56العنوان لٌصبح السادات محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23662دمحم صبرى زكى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، دبركى بملن مجدى على جاد رٌشه 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  11216على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد المعطى  -  42

محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم عبدالمعطى على  106وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

  11216ولٌد برلم تابع 2610/ 1 /6حجره سفره افتتح فى  -مصطفى بغرض تصنٌع مطابخ حجره نوم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  23500عبده مشحوت عبدالرسول مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم فرج خلٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  23661برلم    صفوت ابراهٌم عبد المنعم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  44

 بملن فكرى السٌد احمد  12وصف الـتأشٌر:   ، سوق المنطمه الخامسه مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23663رضا سعٌد حامد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن رمضان مسعد الفرماوى الـتأشٌر:   ، شارع المالح 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  22266ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن بثٌنه عبدالفضٌل بغرض نشاط تجاره فراشه 

 منوف 22266ولٌد برلم  2610/ 1/ 6افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106166وفً تارٌخ  23501احمد دمحم عبد المنعم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن فاطمه عبد الرازق انور السطوحى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  22266ٌده برلم    ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبه مركز السادات بملن بثٌنه عبدالفضٌل

تم تعدٌل العنوان ,  26106166وفً تارٌخ  22266ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

بناحٌه الخطاطبه مركز السادات بملن بثٌنه عبدالفضٌل ابراهٌم بغرض بٌع سٌارات افتتح فى  وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى

 منوف 22266ولٌد برلم 2610/ 3/ 26

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  26261دمحم عبدالرحمن دمحم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن بملن دمحم عبد  220احٌه السادات وحده رلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بن

 منوف 26261الرحمن دمحم خضٌر ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23612زٌنب حسن دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بلوله بملن صباح حسن دمحم صمر  الـتأشٌر:   ، كفر شبرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  26261دمحم عبد الرحمن دمحم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 (26261سوق المنطمه السكنٌه الحادٌه عشر بملن انٌس انٌس دمحم زاٌد) 01الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  26261رحمن دمحم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ال -  53

 بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه منطمه المطورٌن بملن دمحم عبد الرحمن دمحم خضٌر  220الـتأشٌر:   ، السدات وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23613ه برلم    محمود سعٌد عوض حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  54

 الـتأشٌر:   ، الحامول بملن طلبع عوض حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  10106دمحم عبدالغفار على عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن /اسامه دمحم نور  112بناحٌه السادات لطعه رلم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح 

 السٌد  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  11361انور حلمى عبد العلٌم لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، صنصفط بملن رمضان حلمى عبد العلٌم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  11361انور حلمى عبد العلٌم لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه صنصفط منوف بملن مصبح حلمى عبد العلٌم نشاطه بٌع حبوب ومحاصٌل زراعٌه افتتح فى 

2612/2/6  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  11361لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     انور حلمى عبدالعلٌم -  51

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه صنصفط بملن رمضانحلمى عبد العلٌم بنشاط فرز وتعبئه الحبوب والمحاصٌل 

 11361ولٌد برلم تابع  2610/1/2الزراعٌه افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23616حمد محمود جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ا -  50

 محور الصناعٌه السابعه بملن ورثه ناهد ابراهٌم على  232الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23660كامل حسن عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، طرٌك سرس اللٌان بملن عثمان حسن عثمان حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  26106162وفً تارٌخ  26003محمود بسٌونى محمود النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 النزالوى  وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح جزى بملن دمحم بسٌونى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106162وفً تارٌخ  542سمٌر عبد الحلٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

فى  3352شبٌن الكوم المودع برلم  26526، تم تعدٌل المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌه بى العرب الباجور الممٌد برلم 

 حل رئٌسى لٌصبح م 2614/1/26

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23614عطٌه ماهر السٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن بملن عوض عبد هللا الملٌوبى 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 26106162وفً تارٌخ  14624مصطفى على مصطفى ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ابو شوشه بملن مرفت فاروق دمحم الطباخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  14624مصطفى على مصطفى ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الطباخ نشاطه تجاره الشباشب واالحذٌه الشعبٌه شارع السماٌه بملن احمد فاروق دمحم11الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه منوف 

 2613/12/4افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  14624مصطفى على مصطفى ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

الطباخ بنشاط تجاره وتوزٌع وتورٌد الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منوف شارع ابو شوشه بملن مرفت فاروق دمحم 

  2610/1/6الدواجن المجمده والمبرده واللحوم واالسمان المجمده والمواد الغذائٌه بكافه انواعها افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23611بالل سعٌد رمضان الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 شاه سلطان بملن سامى رمضان الفمى الـتأشٌر:   ، من

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106162وفً تارٌخ  23615السٌد عماد مسعد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الحداد متفرع من البطحه بملن زٌنب احمد الجٌزاوى الفمى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106161وفً تارٌخ  23623اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسٌن عبدالصبور المشطاوى ، ت -  60

 وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى مركز منوف بملن طه عبدهللا اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  26106161وفً تارٌخ  23616دمحم سعٌد عبدالصادق عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 أشٌر:   ، كفرداود مركز السادات بملن حسن عرفه حسنوصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  26106161وفً تارٌخ  23612دمحم شعبان عبدالهادى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 زقمحور خدمات الحى السابع بملن هدى على جابر ر 4، 3لطعه رلم  5وصف الـتأشٌر:   ، السادات الكائن رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23611بٌنامٌن عبدالمالن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 روكسى  4شارع الشٌخ ابوالنور الدور االول شمه  0الـتأشٌر:   ، عنوان الرئٌسى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161تارٌخ  وفً 23611بٌنامٌن عبدالمالن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 منطمه المطورٌن الصناعٌه  102الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  26106161وفً تارٌخ  15146محمود مهدى عبد الغفار عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لٌصبح بملن احمد مبرون السٌد بدر بناحٌه دملٌج  وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  16121وفاء عبدالعزٌز دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد ابوالعال على ابوالعال بناحٌه كفرداود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23622عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد  -  26

 الـتأشٌر:   ، كفرداود مركز السادات بملن عبدالواحد السٌد عبدالواحد

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 26106161وفً تارٌخ  23624دمحماحمد عبدالسمٌع ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

شارع رابعه العدوٌه المنطمه السكنٌه الثامنه بملن اسامه على على  5/  12عماره  1الـتأشٌر:   ، السادات الوحده السكنٌه رلم 

 المزٌن

تم تعدٌل العنوان ,  26106161وفً تارٌخ  23621ابراهٌم سعٌد عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ٌولٌو بجوار المرور بملن خالد اسماعٌل دمحم الماضى 23الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106161وفً تارٌخ  23626رضا فتحى سلٌمان ورشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ٌدالـتأشٌر:   ، كفر شبرا بلوله مركز منوف بملن عبدالعزٌز عطٌه عبدالحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  22266عاصم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم دمحم على باشا  02الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111خ وفً تارٌ 22266عاصم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن رضوى محمود السعٌد دمحم نشاطه  06الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات المطعه 

 منوف  22266ولٌد برلم  2610/3/21مصنع منظفات صناعٌه سائله افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23632سبك لٌده برلم      كرٌم حسنى سعٌد حسانٌن ، تاجر فرد ، -  12

 الـتأشٌر:   ، شارع ابو حشٌش بملن السٌد ابراهٌم عوض 

 26106111وفً تارٌخ  23626احمد صبحى ابراهٌم عثمان ) عثمان للتسوٌك العمارى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن / احمد دمحم احمد عبد هللا  -مول مصر  -الدور الرابع  - 363مكتب  -ـتأشٌر:   ، السادات تم تعدٌل العنوان , وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  26106111وفً تارٌخ  23633دمحم نبٌل دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 كفر داود بملن نبٌل دمحم عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106111وفً تارٌخ  23625كرم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ، الخطاطبه الٌافطه بملن هانى محروس حفنى 

وان , وصف تم تعدٌل العن 26106111وفً تارٌخ  23622على حامد محرم عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن / على حامد معوض عبد الصمد  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، ابو نشابه 

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  23631عبد اللطٌف سعد عبد السالم االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، جزٌره ابو نشابه بملن سعد سٌد سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  11642وى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فد -  11

مجموعه ج المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن خالد عبد  26وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 11642نشاطه طباعه وصناعه المنتجات الورلٌه لٌد برلم تابع  2610/1/11الناصر شحاته ابراهٌم افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23634دمحم فؤاد نبوى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتأشٌر:   ، دبركى بملن ناصر عبد العظٌم عبد الواحد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23621ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف على عبد الكرٌم الشما ، تاج -  06

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع الصفا والمروه بجوار حضانه الروضه الهانوفٌل لسم الدخٌله نشاطه مكتب رحالت لٌد 

 االسكندرٌه  101246برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23621،  سبك لٌده برلم    اشرف على عبد الكرٌم الشما ، تاجر فرد  -  01

 محور الصناعٌه السابعه  35الـتأشٌر:   ، لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23620دمحم على ابو العنٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 دمحم بدوى لندٌل  الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن ٌاسر

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23620دمحم على ابو العنٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه دراجٌل الشهداء بملن السٌد احمد الصاوى الكفورى نشاطه لطع غٌار سٌارات افتتح فى 

2615/1/21  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23620دمحم على ابو العنٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

واغلك فى  2610/5/21الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه الشهداء ش الشٌخ بملن فرٌده ٌاسٌن عبده افتتح فى 

2610/1/15  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  23620، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم على ابو العنٌن الشٌخ -  05

اغلك فى  2615/3/12الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه الشهداء دراجٌل بملن عاطف نبوى دمحم دٌاب افتتح فى 

2616/6/21 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106111وفً تارٌخ  23636 فادى مراد مٌنا مٌالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 ، الطرانه ش الكنٌسه بملن ابانوب مراد مٌنا مٌالد 

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  11642فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

محالت محالت السوق التجارى المنطمه السكنٌه الحادٌه عشر  1احٌه السادات لطعه رلم وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بن

  11642لٌد برلم تابع  2616/0/1نشاطه مركز تعلٌمى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  11642فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 مجموعه ج المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن خالد عبد الناصر شحاته ابراهٌم  26:   ، لطعه رلم وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  11642فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

محور خدمات الحى الثانى بملن احمد صالح الدٌن  31رلم  لطعه 5وصف الـتأشٌر:   ، له محل ئٌسى بناحٌه السادات محل رلم 

 11642ولٌد برلم  2616/1/3دمحم على نشاطه مكتب تورٌدات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106111وفً تارٌخ  11642فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

ورش الصناعٌه الرابعه بملن الطالب نشاطه تصنٌع علب  0خر بناحٌه السادات لطعه رلم وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى ا

  2615/6/3كرتون دوبلكس مطبوعه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106111وفً تارٌخ  3212منً دمحم حسن العلوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لٌصبح منوف شارع الرحمه بملن منى دمحم حسن العلوى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23641دمحم ابراهٌم احمد دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بملن ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم كشن13المنطمه  16عماره  1الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106110وفً تارٌخ  23632وض جمعه معوض احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مع -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه سلطان مركز منوف بملن خالد احمد سعٌد

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 26106110وفً تارٌخ  26440دمحم رجب عبدالمجٌد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ناصر عبده احمد سلٌم بناحٌه هٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23642احمد حسن كامل طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لن محمود دمحم محمود عنٌوالمنطمه الحادٌه عشر بم 111عماره رلم  1الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23643سامى مبرون سعد ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 سوق المنطمه الرابعه بملن صالح دمحم ملٌجى 2الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23644لٌده برلم    حنان دمحم عبد العاطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك  -  162

 الـتأشٌر:   ، شارع المالح بملن عادل سعٌد الجزٌرى 

تم تعدٌل العنوان  26106110وفً تارٌخ  16340عماد عبدالفتاح عبدالموجود على بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 مالن لٌصبح بملن جابر دمحم عبدالمجٌد الفٌشاوى بناحٌه زاوٌه رزٌن, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23646احمد محروس احمد السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 بدالواحدمحور خدمات الحى الثانى بملن ناصر ممدوح ع 2وحده رلم  4الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106110وفً تارٌخ  23635رشا محمود سامى ابوالفتح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  2630وصف الـتأشٌر:   ، السادات المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106110وفً تارٌخ  23635رشا محمود سامى ابوالفتح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

/ 16/ 16بغرض استٌراد وتصدٌر افتتح فى  63اكتوبر الحى الثانى عماره رلم  6وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

 اكتوبر 6سجل  15104ولٌد برلم  2611

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110ارٌخ وفً ت 23630دمحم كمال عبدالحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن كمال عبدالحمٌد البرلى نصار

تم تعدٌل العنوان  26106110وفً تارٌخ  23631دمحم مسعد عبد الستار كمال عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 محور خدمات الحى الثانى بملن سٌف النصر على ابراهٌم  3رلم العمار  11, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106110وفً تارٌخ  23645اسالم عادل سعٌد الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شارع المالح بملن عادل سعٌد الجزٌرى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23642حمدى صبحى عبدالواحد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع سكه الملمه بملن جاسر صبحى عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23653رزق حلمى رٌاض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، سنجرج مركز منوف بملن محمود السٌد دمحم بدر

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23641هانى احمد عبدالحمٌد ابوطبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 شافىوصف الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن عبداللطٌف عبدالموى عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106126وفً تارٌخ  23652دعاء دمحم احمد دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ، سرس اللٌان شارع الجمهورٌه بملن عبدالستار فهمى النشولى

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23646بشوى مجدى جورجى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن سلٌمان داود نصر هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23651منال سعد ابراهٌم ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 فورالـتأشٌر:   ، منوف شارع الرحمه بملن فتح هللا دمحم عص

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23652هانى صبرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، شارع عٌسى متفرع من الجمهورٌه بملن حسن زٌنهم حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23650رضا منٌر مشحوت السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، ابو نشابه مركزالسادات بملن منٌر مشحوت السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  26651دمحم كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

الصغٌره والمتوسطه المطورٌن بملن دمحم كامل دمحمدمحم حسن  مجمع الصناعات 265الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده 

 احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23655حمدى ٌوسف سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 محور السابعه الصناعٌه بملن هانى رجب حسن على 54الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  11221ك محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضٌاء عطٌه صدٌ -  125

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح / عطٌه صدٌك محمود

 تم تعدٌل العنوان , وصف 26106126وفً تارٌخ  23654دمحم سعد حسٌن امام الصعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركزمنوف بملن سنٌه دمحم جاد غزال

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23656عاٌده دمحم عبدالعزٌز عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن ام دمحم محمود عبدالغنى 6الـتأشٌر:   ، السادات محور خدمات الحى الثانى لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  26106121وفً تارٌخ  13353دالعزٌز السٌد عوض مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  121

أ بمجمع الصناعات الصغٌره بغرض -نموزج  16عنبر رلم  105وصف الـتأشٌر:   ، له محل رٌئٌسى بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف 13353سجلولٌد برلم  2613/ 2/ 16صناعات بالستٌكٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106121وفً تارٌخ  13353عبدالعزٌز السٌد عوض مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن عبدالعزٌز السٌد عوض مجاور 26وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم

تم تعدٌل العنوان ,  26106121وفً تارٌخ  13353اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز السٌد عوض مجاور ، ت -  136

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن عبدالعزٌز  26وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف 13353ولٌد برلم تابع 2610/ 1/ 21السٌد عوض مجاور بغرض تصنٌع خراطٌم بالستٌن عادٌه بالتنمٌط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23664عمرو على اسماعٌل حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الفخرانى بملن سعٌد عبدالواحد الشرٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23663لم    اشرف عبدالحى السٌد كردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  132

 الـتأشٌر:   ، سدود مركزمنوف بملن جمال عبدالفتاح السٌد

تم تعدٌل العنوان  26106121وفً تارٌخ  23665غاده عبدالداٌم عبدالزازق الكمشوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 البطحه بملن لطفى دمحم السٌد , وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سكه

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  2105ناصر فرحات علً عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

المحور المركزى بغرض نمل ورحالت داخلٌه  11الدور االول لطعه 3الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه برج العرب وحده رلم

 ولٌد برلم سجل          االسكندرٌه 2610/ 1/ 21فى        اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  15162اٌمن صبرى عبدهلل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عماد صالح عبدالعزٌز بناحٌه كفرداود الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  12042سلوى حسن على الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه نهائٌا 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 26106121وفً تارٌخ  12042سلوى حسن على الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

محور خدمات الحى االول بملن دمحم عبد هللا عبد الموجود  11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه السادات لطعه رلم 

 الزهار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23666مسعد فتحى السٌد جحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسلخانه المدٌمه بملن دمحم سعٌد رفاعى جعفرالـتأشٌر:   ، منوف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23661اسامه عبدالفتاح حافظ علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 الـتأشٌر:   ، جزٌره ابوداود كفر داود مركز السادات بملن محمود دمحم عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23666طار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد عبده الع -  146

 الـتأشٌر:   ، برهٌم مركزمنوف بملن سعٌد عبده العطار

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  10124خٌرى خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وش مركز منوف بملن مسعود خلٌفه عٌد فرجالـتأشٌر:   ، كمش

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  10124خٌرى خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كمشوش مركز منوف بملن رسمٌه السٌد عبدالممصود بغرض مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل 

 منوف 10124ولٌد برلم  2612/ 1/ 16مال افتتح فى ع

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23621عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع الموافى طرٌك برهٌم بملن سعٌد عبدالعظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  16565دمحم جالل زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

المنطمه الصناعٌه المطوٌن بملن دمحم جالل ذكى عبدهللا  106الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف 16565ولٌدبرلم تابع 2610/ 1/ 22فى  بنشاط استخالص زٌوت طبٌه افتتح

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  11505احمد زٌنهم ابراهٌم الدجوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن جمٌل عبدالستار احمد بناحٌه منشٌه النور كفرداود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  2122ن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي حسٌ -  146

 محور خدمات الحى الثانى بملن كرٌم دمحم عبدهللا عبدالعظٌم 25لطعه  1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  16131    دمحم محمود عبدالعال عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  142

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسن احمد عبدالواحد الجعار بناحٌه كفر داود الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23662احمد حمدى حسانٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن احمد حمدى حسانٌن امام 6شٌر:   ، السادات المطعتٌن ه ، د  / الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23622دمحم رمضان عبدالحمٌد طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 وىوصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع عٌسى بملن صبرى زكى دمحم الشعرا

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23625مؤمن عبدالمرضى دمحم دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج مركزمنوف بملن ربٌع عبدالرحمن على

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23661دمحم سعد على عوض زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

المنطمه الصناعٌه الخامسه ورش الشباب مرحله اولى بملن دمحم سعد على عوض زغلول  15الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم

 وشرٌكه

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12642عبده عبدالمنعم عبدالعال عنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

المرحله الثانٌه ورش مشروعات الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه  11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه وصف 

 بملن عبده عبدالمنعم عبدالعال عنانى 

ٌخ وفً تار 12642تم تعدٌل السمه لتصبح االنس لتصنٌع مالبس من المشه متنوعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

المرحله الثانٌه ورش مشروعات  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه  26106122

 الشباب المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن عبده عبدالمنعم عبدالعال عنانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122رٌخ وفً تا 23625اسالم عوض على الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 تماطع شارع ابوبكر الصدٌك وعمروبن العاص بملن فاطمه ابوالحمد احمد 4الـتأشٌر:   ، السادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23626منى عبدالفتاح سالم جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

بملن طارق جمعه  32أ بالمنطمه  2بالدور االرضى بالمول التجارى لرطبه مول بالمطعه رلم  64ات محل رلم الـتأشٌر:   ، الساد

 عبدالحمٌد

تم تعدٌل  26106122وفً تارٌخ  23660محمود عبدالمرضى عبدالمغنى البطاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لن حازم سعد عبدالوهابالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23621هدى دمحم السٌد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن احمد فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122 وفً تارٌخ 16565دمحم جالل زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن دمحم جالل زكى عبد هللا 106الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  16565دمحم جالل زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

/ 12/ 16ى بناحٌه منوف شارع عبدهللا الندٌم بملن ورثه صابر صدٌك سٌد بغرض صٌدلٌه افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌس

 منوف 16565ولٌد برلم  2660

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  16565دمحم جالل زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

ولٌد برلم  2660/ 12/ 13ارع الجٌش بملن حمزه ودمحم عبدالواحد بنشاط صٌدلٌه افتتح فى الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌه منوف ش

 منوف 16565تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23622عبدالرحمن السٌد جابر البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 رحمن السٌد البربرىوصف الـتأشٌر:   ، تتا مركز منوف بملن السٌد عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23624سعٌد عبدهللا حسن العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن محمود ابراهٌم زمزم

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12111احمد صدلى عبدالعزٌز بكر حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

بملن / دمحم ابوزٌد دمحم  -الدور الثانى سوق الثالثه السكنٌه  12مكتب رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات 

 ابوزٌد

م تعدٌل العنوان , وصف ت 26106122وفً تارٌخ  10124خٌرى خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسر اخر بناحٌه كمشوش مركز منوف بملن مسعود خلٌفه عٌد فرج بغرض مصنع مواد غذائٌه 

 منوف 10124ولٌد برلم تابع  2610/ 1/ 21)سناكس( افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122ً تارٌخ وف 23623اسماء ابوحنفى سعٌد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، الحامول مركز منوف بملن ابوحنفى سعٌد الخشن

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12111احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

مجمع الصناعات الصغٌرة بملن / احمد صدلى عبدالعزٌز  163وحدة رلم  وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات

 بكر حمزة

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12111احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وذلن لالستغناء عنهوصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط مكتب مماوالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  23626دمحم السٌد على السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن عبدالممصود عبدالمادر عبدالممصود 12أ مول مصر منطمه  316الـتأشٌر:   ، السادات محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106122وفً تارٌخ  10465اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء السٌد دمحم ابراهٌم بدر ، ت -  160

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفرداود مركز السادات بملن منصور عبدالحمٌد عبدالرحٌم على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106125وفً تارٌخ  23614عماد عبدهللا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

بالدور االرضى داخلى لطعه رلم بدون بمطمه المحور المركزى مول الزهور بملن عماد عبدهللا  34الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

 السٌد ابراهٌم

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 26106125وفً تارٌخ  23611احمد عادل احمد عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع حسر الفرعونٌه بملن عادل احمد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  23616محمود منصور معوض الكرشاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع العزب بملن دمحم فتحى عبدالعظٌم العزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106125وفً تارٌخ  23612دمحم لطفى دمحم مرسى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن نشأت دمحم مرسى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  15022محمود على عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر داود مفارق التحرٌر مركز السادات بملن اٌمن صالح خالف بغرض 

 منوف 15022ولٌد برلم تابع  2610/ 1/ 25تصنٌع بالتات خشبٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106125وفً تارٌخ  23616لم    سعٌد دمحم دمحم العروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  125

 خدمات الحى الثانى بملن عادل عبد الفتاح دمحم سٌد احمد  46لطعه رلم  1الـتأشٌر:   ، السادات رلم 

, وصف تم تعدٌل العنوان  26106125وفً تارٌخ  23612ٌاسر عبدالحمٌد دمحم المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، بالمشط مركز منوف بملن مختار اسماعٌل طه

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  23613هند مرسى عطٌه مرسى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ى جبربمحور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن هند مرسى عطٌه مرس 142وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106125وفً تارٌخ  16116خالد مختار احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / اٌناس سعٌد دمحم بصفتها وكٌال عن ورثة سعٌد دمحم المبانى  -ش الجٌش  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  10262دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم كامل دمحم  -  120

الرابعه المنطمه الصناعٌه بغرض تصنٌع خراطٌم  413وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه وادى النطرون لطعه 

 رى بالستٌن عادٌه وبالتنمٌط ومستلزمات رى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  15022على عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود مفارق التحرٌر مركز السادات بملن اٌمن صالح خالف

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  15022محمود على عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات كفر داود بملن عادل دمحم عبدالعاطى بغرض تورٌدات فٌما عدا المالبس 

 سجل منوف 15022ولٌد برلم  2615/ 6/ 12العسكرٌه ومماوالت عامه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106125وفً تارٌخ  23615ه برلم    اسامه عبدالغفار حواش مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع الروضه من شارع الزراعه بملن سها عبدهللا عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن هانى احمد دمحم احمد   44دات وحده الـتأشٌر:   ، السا

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

محور خدمات الحى الثانى منطمه الورش بملن ورثه دمحم عبد الرحٌم دمحم  3 الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات المطعه رلم

  2612/12/12شلبى نشاطه االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وان , وصف تم تعدٌل العن 26106126وفً تارٌخ  13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

بملن ورثه دمحم عبد الرحٌم شلبى نشاطه تصنٌع  3الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محور خدمات الحى الثانى  رلم 

  2616/2/14منتجات بالستٌكٌه ومستلزمات رى حدٌث افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126خ وفً تارٌ 13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

محور خدمات الحى الثانى بملن هانى احمد دمحم احمد نشاطه تشكٌل  30- 32الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر السادات لطعه رلم  

 13112ولٌد برلم تابع  2612/1/5معادن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

بمجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه المنطمه الصناعٌه  44الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات وحده رلم 

 منوف  13112المطورٌن بملن هانى احمد دمحم احمد بغرض كرٌتال )باب وشبان ( لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23606د عبدهللا عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  111

 عبدالناصر عبدهللا عبدالكرٌم -منطمه الورش محور خدمات الحى الثانى  31وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23601لم    مبروكه حلمى احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  110

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركزمنوف بملن على ٌالوت بداوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  26245فاطمه احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

شارع صٌدناوى بملن دمحم فاٌز محمود  65مجاوره  165لطعه  2رمضان محل رلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه العاشر من 

 ولٌد برلم      سجل العاشر من رمضان 2610/ 1/ 10بنشاط بٌع ادوات منزلٌه افتتح فى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 26106126وفً تارٌخ  23610احمد اسماعٌل دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم احمد اسماعٌل الصٌفى

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23603عبدالغنى احمد عبدالعظٌم المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن دمحم احمد عبدالعظٌم المن

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  12043غاورى رشاد مغاورى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  103

بغرض  -بملن / فاٌزه عبد اللطٌف الشحات عبد اللطٌف  -ممنوف  -وصف الـتأشٌر:   ، تمافتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بهواش 

  12043ولٌد برلم تابع   2610/  1/  26تورٌدات عمومٌة اودع برلم     فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  12043مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 وصف الـتأشٌر:   ، بهواش مركز منوف بملن فاٌزه عبداللطٌف الشحات عبداللطٌف

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  12043سبك لٌده برلم    مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى ، تاجر فرد ،   -  105

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بهواش مركز منوف بملن مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى بغرض حظٌره مواشى 

 منوف 12043ولٌد برلم  2616/ 16/ 22افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23604لٌده برلم    مروه دمحم عبدهللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  106

 الـتأشٌر:   ، كفر داود مركز السادات بملن غزالن عبدالمنعم جبرٌل احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106126وفً تارٌخ  23606امٌر طلعت جالل محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 رٌه العنانى بملن طلعت جالل احمد محروسالـتأشٌر:   ، منوف ل

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23611عبدالواحد كمال عبدالواحد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع الدمٌاطى بملن منٌره دمحم حامد

تم تعدٌل العنوان ,  26106126وفً تارٌخ  23602سبك لٌده برلم     اشرف عامر الشوربجى العربى ، تاجر فرد ،  -  100

 وصف الـتأشٌر:   ، كمشوش مركز منوف بملن ورثه عامر الشوربجى العربى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  26106126وفً تارٌخ  12212دمحم سعٌد سعد سمكه)سمكه لتشغٌل المعادن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه الثالثه بملن  12تأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم العنوان , وصف الـ

 عبدالنبى عبدالمنصف عبدالخالك دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23601شروق دمحم فتحى حافظ السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع بوسعٌد بملن دمحم فتحى حافظ السخاوى

تم تعدٌل العنوان ,  26106122 وفً تارٌخ 22231دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز الرئٌسى / بالمشط مركز منوف بملن دمحم واسامه وهانى عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  22231دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 شٌر:   ، عنوان الفرع/ بالمشط مركز منوف بملن مصطفى دمحم عبدالحمٌدوصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  22231دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

ٌد بغرض ورشه تصنٌع احذٌه افتتح فى وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه بالمشط مركز منوف بملن مصطفى دمحم عبدالحم

 منو 22231ولٌد برلم تابع  2610/ 1/ 22

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12543سكٌنه ٌوسف ابوالعنٌن خسكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

لحمٌد دمحم ابو صالح نشاطه مصنع تعبئه وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه دبركى منوف بملن شعبان عبد ا

 2610/1/22اعالف افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12543سكٌنه ٌوسف ابو العنٌن خسكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 وصف الـتأشٌر:   ، دبركى بملن شعبان عبد الحمٌد دمحم ابو صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  12543لعنٌن خسكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سكٌنه ٌوسف ابو ا -  262

 12543ولٌد برلم  2616/2/16وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه دبركى بملن الطالبه نشاطه مخبز بلدى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106122وفً تارٌخ  23600برلم     هاله لدرى عبدالحمٌد اللٌثى نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  261

 محور خدمات الحى الثانى بملن احمد السٌد عبدالمعطى 25لطعه رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 26106122وفً تارٌخ  23602اسالم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 الجٌزه 126603شارع عبده شعراوى من شارع المومٌه العربٌه وراق العرب سجل رلم  11، عنوان الرئٌسى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    26106122وفً تارٌخ  23602اسالم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ور خدمات الصناعٌه السابعه بملن الطالبمح 13، عنوان الفرع / السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  26245فاطمه احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن ملن/ نوح دمحم سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121ً تارٌخ وف 23265دمحم سامى كامل غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 محور خدمات الحى الثانى بملن احمد السٌد عبد المعطى  25لطعه  1الـتأشٌر:   ، شمه مهنٌه  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23261ابتسام عاطف حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ركز السادات بملن عبدالفتاح عبدالرحمن حسٌن عبدالحافظالـتأشٌر:   ، كفرداود م

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23262عماد دمحم عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن صبحى عبدالعظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  26106121وفً تارٌخ  23266وس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاله عبد المنعم ابراهٌم محر -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، سدود بملن شولى عبد الوهاب مرعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  23263مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ن رمضان دمحم الرخ الـتأشٌر:   ، تتا بمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26106121وفً تارٌخ  23266عبدالنبى احمد ابراهٌم سالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن احمد ابراهٌم سالم حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23261   صالح احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  211

 الـتأشٌر:   ، الخطاطبه المحطه م/ السادات بملن فؤاد احمد فؤاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23212احمد صدلى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 وره السكنٌه االولى السوق التجارى بملن احمد صدلى دمحم ابراهٌم المجا 11الـتأشٌر:   ، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23216احمد فرٌد دمحم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، شارع بٌن النهدٌن بملن الشحات عبد الموجود ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106120وفً تارٌخ  16241مرسى عسران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد اللطٌف  -  221

 محور الصناعٌه السابعه بملن صفاء السٌد عسران عماره  24وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26106120تارٌخ  وفً 16241عبد اللطٌف مرسى عسران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

المنطمه االولى بملن عطٌه عبد الموجود  1شارع عمرو بن العاص شمه  16وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات 

 منوف   16241ولٌد برلم  2615/16/5دمحم نشاطه مكتب تجاره وتوزٌع االسمده افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23212جر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسم احمد دمحم كمال ، تا -  223

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن انور احمد كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23212باسم احمد دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لن انور احمد كامل الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23260دالٌا حلمى ابراهٌم لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، درب الشوابره بملن/ امانى عادل الفراش 

تم تعدٌل العنوان  26106120وفً تارٌخ  23211عبد المنعم سمٌر احمد عبد الجٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بالدور االرضى خارجى بمول البنون بملن فاروق احمد شفٌك   1, وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23214عزام دمحم ٌونس عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 المنطمه الثالثه بملن عزام دمحم ٌونس عزام  21لطعه رلم  3لسادات محل رلم الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  26106120وفً تارٌخ  23213شٌماء دمحم نجٌب السٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، سكه الحادى عشر بملن نعمات شولى حامد  

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106120وفً تارٌخ  23215دى دمحم حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مج -  220

 الـتأشٌر:   ، شارع شٌحه بملن عفاف ابراهٌم الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  26106120وفً تارٌخ  16241عبد اللطٌف مرسى عسران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن صفاء السٌد  124وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات لطعه رلم 

 16241بالستٌن واسمده لٌد برلم تابع  عسران عماره بغرض مصنع كٌماوٌات

تم تعدٌل العنوان  26106120وفً تارٌخ  23216عبد الحلٌم عبد الرحمن موسى سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 , وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى بملن احمد حسٌن عبد الصبور 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106161وفً تارٌخ  2161ماهر مصطفً احمد ابو احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع زٌت حار وطحٌنه وحالوه طحٌنٌه

تم تعدٌل النشاط 26106161وفً تارٌخ  10131ه برلم   رجب ابراهٌم عبد المنعم عبد المجٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  2

, وصف التأشٌر:  تم تعدٌل باضافه نشاط استثمار عمار واداره وتشغٌل مشروعات صناعٌه )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت 

 واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106161وفً تارٌخ  10152ه برلم   اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  3

 التأشٌر:  بٌع لطع غٌار اكسسوار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  26106161وفً تارٌخ  21261احمد مجدى دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص تم اضافه استثمار عمارى الى النشاط االصلى فٌما عدا 

 الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106161وفً تارٌخ  10152اٌهاب نجاح عبد الرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 ه والمبٌداتالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات فى مجال مستلزمات الورش والمصانع واالسمد

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106164وفً تارٌخ  11666ثناء ابراهٌم مصطفى زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط متعهد نمل عمال الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106165وفً تارٌخ  23302دمحم خالد مصطفى دمحمابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع كاوتش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 26106166وفً تارٌخ  542سمٌر عبد الحلٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 (الى النشاط االصلى 6من المجموعه  36والفمره  10اضافه نشاط استٌراد وتصدٌر) فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 26106162وفً تارٌخ  542سمٌر عبد الحلٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تعدٌل النشاط لٌصبح مستودع اسمنت

ل النشاط , وصف تم تعد26106115ٌوفً تارٌخ  16445مروة دمحم صادق ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حداٌد وبوٌات وادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106110وفً تارٌخ  26112ماهر حسن حجازى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تنمٌه عمرانٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106110وفً تارٌخ  2406، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    6نادٌه دروٌش احمد عبد هللا  -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز حلوى من عجٌن

 2406تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مخبوزات السبكى )نادٌة دروٌش احمد عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز حلوى من عجٌن26106110وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106126وفً تارٌخ  26651دمحم كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تخلٌل زٌتون مشكل بانواعها ومخلالت مشك

تم تعدٌل النشاط , 26106121وفً تارٌخ  10561احمد ابراهٌم عبدالمطلب عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط استثمار عمارى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 26106122 وفً تارٌخ 12111احمد صدلى عبد العزٌز بكر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتشكٌل حداده وكرٌتال والومنٌوم وزجاج واعمال استالس استٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 26106122وفً تارٌخ  12111احمد صدلى عبدالعزٌز بكر حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 النشاط لٌصبح مكتب مماوالتوصف التأشٌر:  تم تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106125وفً تارٌخ  15022محمود على عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106122وفً تارٌخ  21453،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرازق احمد شعٌر ، تاجر فرد -  10

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عمومٌه

وفً تارٌخ  21453تم تعدٌل السمه لتصبح مكتب االرزاق للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 أشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عمومٌهتم تعدٌل النشاط , وصف الت26106122

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106121وفً تارٌخ  12131كرٌم دمحم عبدالمطلب االرٌمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استثمار عمارى وتنمٌه عمرانٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106121وفً تارٌخ  23345، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل عبدالنبى عبدالعزٌز لندٌل -  22

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات فى مجال مواد البناء واالدوات الكهربائٌه والحدٌد واالستلس والعدد

تم تعدٌل النشاط , وصف 26106120ارٌخ وفً ت 22111دمحم على مصطفى على االمبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع ادوات كهربائٌة ومٌكانٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 26106120وفً تارٌخ  666عادل سعٌد موسً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وما تمره التعلٌمات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 26106120وفً تارٌخ  666عادل سعٌد موسً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وما تمره التعلٌمات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106164وفً تارٌخ  23513،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالغنى الشافعى على ، تاجر فرد -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  23500عبده مشحوت عبدالرسول مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  23613برلم    محمود سعٌد عوض حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23621ابراهٌم سعٌد عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106110وفً تارٌخ  23635برلم   رشا محمود سامى ابوالفتح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 26106126وفً تارٌخ  23652دعاء دمحم احمد دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122تارٌخ وفً  23661دمحم سعد على عوض زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106125وفً تارٌخ  23613هند مرسى عطٌه مرسى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: تم تعد26106122وفً تارٌخ  23602اسالم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106120وفً تارٌخ  23216عبد الحلٌم عبد الرحمن موسى سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 , وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع26106165وفً تارٌخ  23516هٌام السٌد عبد الفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  11361انور حلمى عبد العلٌم لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع26106110وفً تارٌخ  23630دمحم كمال عبدالحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23641هانى احمد عبدالحمٌد ابوطبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش26106122وفً تارٌخ  23622دمحم رمضان عبدالحمٌد طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23625مؤمن عبدالمرضى دمحم دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع26106122وفً تارٌخ  23600هاله لدرى عبدالحمٌد اللٌثى نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106165وفً تارٌخ  23514حمدى عاطف دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 26106166وفً تارٌخ  23505هانى مهدى عبدالحمٌد جاد رٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23664ندا مرسى دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106162وفً تارٌخ  23616عمرو احمد محمود جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106111وفً تارٌخ  23625كرم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106111وفً تارٌخ  23622على حامد محرم عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106110وفً تارٌخ  23646احمد محروس احمد السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23646بشوى مجدى جورجى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23651عد ابراهٌم ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال س -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106121وفً تارٌخ  23665غاده عبدالداٌم عبدالزازق الكمشوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106125وفً تارٌخ  23612عبدالحمٌد دمحم المالكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  12543سكٌنه ٌوسف ابو العنٌن خسكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121وفً تارٌخ  23265مى كامل غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سا -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106161وفً تارٌخ  23523عمرو عبده منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106165وفً تارٌخ  23512اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مجدى مسعود احمد ، ت -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106165وفً تارٌخ  23506اٌمن مصطفى السٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106165وفً تارٌخ  23501،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم رضا المعداوى ، تاجر فرد  -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23662دمحم صبرى زكى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106111وفً تارٌخ  23631سبك لٌده برلم   عبد اللطٌف سعد عبد السالم االعرج ، تاجر فرد ،   -  36

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106110وفً تارٌخ  23643سامى مبرون سعد ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106110وفً تارٌخ  23644لم   حنان دمحم عبد العاطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23610احمد اسماعٌل دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121فً تارٌخ و 23261ابتسام عاطف حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121وفً تارٌخ  23262عماد دمحم عبدهللا شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106161وفً تارٌخ  23521حمدى رشاد دمحم نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  22266ولٌد على عبدالسالم حسٌن ركب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  23626احمد صبحى ابراهٌم عثمان ) عثمان للتسوٌك العمارى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص26106111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 26106111وفً تارٌخ  23633دمحم نبٌل دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121وفً تارٌخ  23666مسعد فتحى السٌد جحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106125وفً تارٌخ  23615اسامه عبدالغفار حواش مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106120وفً تارٌخ  23213شٌماء دمحم نجٌب السٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23215دمحم مجدى دمحم حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  23516دمحم ٌونس على باظا ) باظا لالدوات المنزلٌه الكهربائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص26106164

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23501احمد دمحم عبد المنعم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162 وفً تارٌخ 23612زٌنب حسن دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26106110وفً تارٌخ  23631دمحم مسعد عبد الستار كمال عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23653رزق حلمى رٌاض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  23662احمد حمدى حسانٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106125وفً تارٌخ  15022عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على  -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  13112هانى احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23526جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم عبدالجواد  -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  23661رٌاض ولٌم رٌاض عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23665جر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدرٌه فوزى عبد هللا ٌوسف ، تا -  66

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  23660كامل حسن عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106111وفً تارٌخ  23634ده برلم   دمحم فؤاد نبوى الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23650رضا منٌر مشحوت السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121وفً تارٌخ  23664عمرو على اسماعٌل حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106125وفً تارٌخ  23616سعٌد دمحم دمحم العروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126رٌخ وفً تا 23603عبدالغنى احمد عبدالعظٌم المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106164وفً تارٌخ  23520كرم عبدالغفار مشحوت سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26106165ٌخ وفً تار 23515منصور فرحات عبد المنعم السامونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106161وفً تارٌخ  23626رضا فتحى سلٌمان ورشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 26106111وفً تارٌخ  22266عاصم كامل مصطفى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106111وفً تارٌخ  23632كرٌم حسنى سعٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر26106121وفً تارٌخ  23666دمحم سعٌد عبده العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  10124خٌرى خلٌفه عٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23621عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106121وفً تارٌخ  23266هاله عبد المنعم ابراهٌم محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23214عزام دمحم ٌونس عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23521وائل نور الدٌن رٌاض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  23661صفوت ابراهٌم عبد المنعم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 شٌر: خاصوصف التأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23663رضا سعٌد حامد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  26261دمحم عبد الرحمن دمحم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106110وفً تارٌخ  23645اسالم عادل سعٌد الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23642حمدى صبحى عبدالواحد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106121وفً تارٌخ  23661اسامه عبدالفتاح حافظ علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23606محمود عبدهللا عبدالكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23601مبروكه حلمى احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106164وفً تارٌخ  23511سمر عادل احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23502مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد عفٌفى -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  23611بالل سعٌد رمضان الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23623تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسٌن عبدالصبور المشطاوى ، -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106110وفً تارٌخ  23632معوض جمعه معوض احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23654فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعد حسٌن امام الصعٌد ، تاجر  -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  23626دمحم السٌد على السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106125وفً تارٌخ  23614سبك لٌده برلم     عماد عبدهللا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23601شروق دمحم فتحى حافظ السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23212ٌده برلم   احمد صدلى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106165وفً تارٌخ  23503حسنى هانى عبود عتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  23615السٌد عماد مسعد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106110وفً تارٌخ  23641دمحم ابراهٌم احمد دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126فً تارٌخ و 23656عاٌده دمحم عبدالعزٌز عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23623اسماء ابوحنفى سعٌد الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106125وفً تارٌخ  23611احمد عادل احمد عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106121وفً تارٌخ  23266عبدالنبى احمد ابراهٌم سالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23261صالح احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23524دٌنا رمضان عبدالسمٌع عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106165وفً تارٌخ  23510وائل ابراهٌم سٌد احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106161وفً تارٌخ  23611بٌنامٌن عبدالمالن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع26106111وفً تارٌخ  23621اشرف على عبد الكرٌم الشما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106111وفً تارٌخ  23620دمحم على ابو العنٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو26106121وفً تارٌخ  23663اشرف عبدالحى السٌد كردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23625اسالم عوض على الخبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23626منى عبدالفتاح سالم جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106121وفً تارٌخ  23263مجدى رمضان دمحم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106120وفً تارٌخ  16241بد اللطٌف مرسى عسران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  113

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23212باسم احمد دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106120وفً تارٌخ  23212دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسم احمد -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106164وفً تارٌخ  23512دمحم عبدالعزٌز جابر غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  23506البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على نبٌل عبد الفتاح -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106161وفً تارٌخ  23622دمحم احمد عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23624العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحماحمد عبدالسمٌع ابو -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23655حمدى ٌوسف سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26106122وفً تارٌخ  23660اط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالمرضى عبدالمغنى البط -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  23621هدى دمحم السٌد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106125وفً تارٌخ  23612جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم لطفى دمحم مرسى حسٌن ، تا -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106120وفً تارٌخ  23260دالٌا حلمى ابراهٌم لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26106120وفً تارٌخ  23211، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المنعم سمٌر احمد عبد الجٌد داود -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23522محروس رجب محروس سمسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106166وفً تارٌخ  23662د ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد هللا دمحم حمامه ، تاجر فر -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106161وفً تارٌخ  23616دمحم سعٌد عبدالصادق عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23612اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان عبدالهادى عبدالحمٌد ، ت -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106111وفً تارٌخ  23636فادى مراد مٌنا مٌالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106121وفً تارٌخ  13353سبك لٌده برلم     عبدالعزٌز السٌد عوض مجاور ، تاجر فرد ، -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  16565دمحم جالل زكى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  23622ك لٌده برلم   عبدالرحمن السٌد جابر البربرى ، تاجر فرد ،  سب -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23611عبدالواحد كمال عبدالواحد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23602سبك لٌده برلم   اشرف عامر الشوربجى العربى ، تاجر فرد ،   -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106161وفً تارٌخ  23522اسماء دمحم مبرون الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106162وفً تارٌخ  23666ك لٌده برلم   نوره محمود دمحم حسن المناوى ، تاجر فرد ،  سب -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106162وفً تارٌخ  14624مصطفى على مصطفى ملٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106111وفً تارٌخ  11642برلم   فدوى دمحم عبد الوارث الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106122وفً تارٌخ  23624سعٌد عبدهللا حسن العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106125وفً تارٌخ  23616محمود منصور معوض الكرشاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106126وفً تارٌخ  23606امٌر طلعت جالل محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106120وفً تارٌخ  23216مد فرٌد دمحم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  11216دمحم عبد المعطى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106166وفً تارٌخ  23666حمود مشحوت الطنبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح م -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106162وفً تارٌخ  23614عطٌه ماهر السٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106110وفً تارٌخ  23642ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن كامل ط -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23652هانى صبرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26106126وفً تارٌخ  12043فرد ،  سبك لٌده برلم   مغاورى رشاد مغاورى الصعٌدى ، تاجر  -  140

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 26106126وفً تارٌخ  23604مروه دمحم عبدهللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 26106122وفً تارٌخ  22231د ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد زاهر حنفى خلٌل ، تاجر فر -  151

 وصف التأشٌر: خاص
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درجه  366الى: تم تعدٌل السمه لتصبح  21261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106161،  فى تارٌخ :   -  2

   degree arChitects 366معمارٌون 

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح دلٌفرى اكسبرٌس   10152اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل26106161،  فى تارٌخ :   -  3

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح الهانى لالستثمار  10131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106161،  فى تارٌخ :   -  4

 والتسوٌك العمارى واداره المشروعات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  15431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106165،  فى تارٌخ :   -  5

 الصعٌدى لتجاره البماله  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  23561تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106165،  فى تارٌخ :   -  6

 بلو ووتر  المصرٌه االوربٌه للتجاره والتورٌدات 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ورشه  26516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106111،  فى تارٌخ :   -  2

 السالم للنجاره واالعمال الخشبٌه  

جارٌه لتصبح التموى الى: تم اضافه سمه ت 26440تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106110،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح منازل  22112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106126،  فى تارٌخ :   -  0

 لالستثمار العمارى والمماوالت العامه  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح اٌه بى ام  23443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106121،  فى تارٌخ :   -  16

   A.B.Mللتورٌدات 

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح واٌت فود   22623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106122،  فى تارٌخ :   -  11

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح راٌه للصناعات  12111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106122ى تارٌخ : ،  ف  -  12

 الهندسٌه  

 الى: تم تعدٌل السمه لتصبح راٌه للمماوالت   12111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106122،  فى تارٌخ :   -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح االنس لتصنٌع  12642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106122: ،  فى تارٌخ   -  14

 مالبس من المشه متنوعه  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مكتب االرزاق  21453تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106122،  فى تارٌخ :   -  15

  للمماوالت العمومٌه 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه لتصبح مؤسسه  23345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106121،  فى تارٌخ :   -  16

 االمل للتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السٌد  22206تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106121،  فى تارٌخ :   -  12

  شوره  حسن دمحم

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مٌالنو  666تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26106120،  فى تارٌخ :   -  11

 للمماوالت والتورٌدات العمومٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    26106122، وفى تارٌخ    3626شركه اشرف محمود امٌن موسً وشرٌكتاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولٌست للشركه اى فروع بجمهورٌه مصر العربٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  26106164وفً تارٌخ   ، 21401شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5666666.666تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  21401مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه  -  2

 جنٌه   5666666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26106164تارٌخ   ،

تم تعدٌل  26106161وفً تارٌخ   ، 21221شركة احمد ابو العباس المرسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1666666.666رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  26106121وفً تارٌخ   ، 16204شركة اسالم سعٌد اسماعٌل خطاب وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1666666.666أس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,  26106121وفً تارٌخ   ، 22461عٌد ٌوسف متى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2666666.666وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  22461ندسٌه ) سهٌر نظمى رفله وشركاها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات اله -  6

 جنٌه   2666666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26106121تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    22461، سبك لٌدها برلم ،  شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة ) ماجد متى وشرٌكه ( توصٌة بسٌطة -  2

 جنٌه   2666666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26106121،

وفً  0254تم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها لتصبح شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1666666.666تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26106122،   تارٌخ

تم تعدٌل  26106122وفً تارٌخ   ، 0254شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوى وشر ٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   1666666.666بح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة اسالم عمر الفٌشاوى وشرٌكه احمد دمحم  دمحم سلٌم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  26106122وفً تارٌخ   ، 0254،

 جنٌه   1666666.666،

تم تعدٌل  26106120وفً تارٌخ   ، 0601شركه دمحم عبد الفتاح دمحم دروٌش وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1666.666رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

بد الفتاح دمحم دروٌش وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها تم تعدٌل اسم الشركة وعنوانها التجارى لٌصبح شركه ابراهٌم ع -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  26106120وفً تارٌخ   ، 0601برلم ،

 جنٌه   1666.666،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  26106165وفً تارٌخ  16330ود العباسى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    محمود رضا محم -  1

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه لرٌه طهما العٌاط الجٌزه بنشاط التصدٌر والتوزٌع واالتجار فى االسمده 

وكٌالت التجارٌه وسمته التجارٌه لوجٌن لالستثمار الزراعى ونفس والمبٌدات والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات الصحه العامه والت

 المدٌر 

تم تعدٌل  26106165وفً تارٌخ  21616شركة حاتم احمد عبدالرحٌم صمر وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  23الدور الرابع مول دار مصر المنطمه العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الممر الرئٌسى للشركه لٌصبح بناحٌه السادات 

تم تعدٌل  26106165وفً تارٌخ  21616شركة حاتم احمد عبدالرحٌم صمر وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

منطمه مرحله اولى بورش مشروعات الشباب بال 11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للشركه بناحٌه السادات لطعه رلم 

بداٌه(اودع فى  -وصله-نماط -جلبه -الصناعٌه الخامسه بملن سعده دمحم السعٌد بغرض انتاج مستلزمات رى بالستٌن )كوع 

 2ولٌد برلم تابع 2610/1/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  26106121وفً تارٌخ  22461عٌد ٌوسف متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع عماد الدٌن بغرض ممر ادارى للشركه وذلن لالستغناء عنه 26، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه االزبكٌه    الـتأشٌر:

 22461شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌه ) سهٌر نظمى رفله وشركاها ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

شارع عماد الدٌن  26ف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه االزبكٌه تم تعدٌل العنوان , وص 26106121وفً تارٌخ 

 بغرض ممر ادارى للشركه وذلن لالستغناء عنه

وفً تارٌخ  22461شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة ) ماجد متى وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

شارع عماد الدٌن بغرض ممر  26, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه االزبكٌه تم تعدٌل العنوان  26106121

 ادارى للشركه وذلن لالستغناء عنه

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محمود رضا محمود العباسى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌبح التصدٌر والتوزٌع واالتجار فى االسمده  -  1

وفً تارٌخ  16330والمبٌدات والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات الصحه العامه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 كة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شر26106165

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  21401شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26106164،  فى تارٌخ :   -  1

 لتصبح شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشركاه

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  0254شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26106122،  فى تارٌخ :   -  2

 ا لتصبح شركه اسالم عمر دمحم الفٌشاوي وشركاهوعنوانه

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  0601شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26106120،  فى تارٌخ :   -  3

 وعنوانها التجارى لٌصبح شركه ابراهٌم عبد الفتاح دمحم دروٌش وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 شخاص  األ   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عبد الرحمن ٌوسف المرسى شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح موكله الى الشركاء  -  1

احمد ابوالعباس المرسى شعٌب والشرٌن عبدالرحمن ٌوسف المرسى شعٌب والشرٌن دمحم مصطفى المرسى دمحم  -1المتضامنٌن 

شعٌب مجتمعٌن فمط امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهم حك التعامل مع البنون باسم الشركه فى فتح الحسابات فى البنون 

والسحب واالٌداع وفتح االعتمادات واالئتمانات ومخول لهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ن تكون االعمال التى 

 21221برلم       26106161غرضها ولتكون نافذه فى حك الشركه على ، تارٌخ : تصدر منهم باسم الشركه ولتحمٌك 

دمحم مصطفى المرسى دمحم شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح موكله الى الشركاء  -  2

شعٌب والشرٌن دمحم مصطفى المرسى دمحم احمد ابوالعباس المرسى شعٌب والشرٌن عبدالرحمن ٌوسف المرسى  -1المتضامنٌن 

شعٌب مجتمعٌن فمط امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهم حك التعامل مع البنون باسم الشركه فى فتح الحسابات فى البنون 

التى  والسحب واالٌداع وفتح االعتمادات واالئتمانات ومخول لهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ن تكون االعمال

 21221برلم       26106161تصدر منهم باسم الشركه ولتحمٌك غرضها ولتكون نافذه فى حك الشركه على ، تارٌخ : 

ابراهٌم مصطفى المرسى دمحم شعٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح موكله الى الشركاء  -  3

رسى شعٌب والشرٌن عبدالرحمن ٌوسف المرسى شعٌب والشرٌن دمحم مصطفى المرسى دمحم احمد ابوالعباس الم -1المتضامنٌن 

شعٌب مجتمعٌن فمط امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهم حك التعامل مع البنون باسم الشركه فى فتح الحسابات فى البنون 

ت لتحمٌك غرض الشركه بشرط ن تكون االعمال التى والسحب واالٌداع وفتح االعتمادات واالئتمانات ومخول لهم كافه السلطا

 21221برلم       26106161تصدر منهم باسم الشركه ولتحمٌك غرضها ولتكون نافذه فى حك الشركه على ، تارٌخ : 

كاء احمد ابو العباس المرسى شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح موكله الى الشر -  4

احمد ابوالعباس المرسى شعٌب والشرٌن عبدالرحمن ٌوسف المرسى شعٌب والشرٌن دمحم مصطفى المرسى دمحم  -1المتضامنٌن 

شعٌب مجتمعٌن فمط امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهم حك التعامل مع البنون باسم الشركه فى فتح الحسابات فى البنون 

ات واالئتمانات ومخول لهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ن تكون االعمال التى والسحب واالٌداع وفتح االعتماد

 21221برلم       26106161تصدر منهم باسم الشركه ولتحمٌك غرضها ولتكون نافذه فى حك الشركه على ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م التصرف باى نوع من انواع التصرف فى عبد الرحمن ٌوسف المرسى شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انه ال ٌجوز له -  5

برلم       26106161اصول الشركه كالبٌع او الرهن او غٌر ذلن من انواع التصرف اال بموافمه كتابٌه من بالى الشركه ، تارٌخ : 

21221 

واع التصرف فى دمحم مصطفى المرسى دمحم شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انه ال ٌجوز لهم التصرف باى نوع من ان -  6

برلم       26106161اصول الشركه كالبٌع او الرهن او غٌر ذلن من انواع التصرف اال بموافمه كتابٌه من بالى الشركه ، تارٌخ : 

21221 

ابراهٌم مصطفى المرسى دمحم شعٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انه ال ٌجوز لهم التصرف باى نوع من انواع التصرف  -  2

    26106161الشركه كالبٌع او الرهن او غٌر ذلن من انواع التصرف اال بموافمه كتابٌه من بالى الشركه ، تارٌخ : فى اصول 

 21221برلم   

احمد ابو العباس المرسى شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انه ال ٌجوز لهم التصرف باى نوع من انواع التصرف فى  -  1

برلم       26106161اصول الشركه كالبٌع او الرهن او غٌر ذلن من انواع التصرف اال بموافمه كتابٌه من بالى الشركه ، تارٌخ : 

21221 

فٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم اٌهاب عمر دمحم ال -  0

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

التعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه و

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

ضامنٌن اسالم اٌهاب عمر دمحم الفٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المت -  16

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما 

 0254برلم       26106122فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : الحك 

اٌهاب عمر دمحم الفٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  11

ٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمع

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما 

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

مر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم اسالم ع -  12

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر 

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

رٌكٌن المتضامنٌن اسالم اسالم عمر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للش -  13

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

لهما جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن و

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

اسالم عمر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  14

ولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والت

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما 

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

احمد عمر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  15

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

مٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما جمٌع الجهات الحكو

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم احمد عمر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع ل -  16

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

فى ذلن ولهما جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات 

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

احمد عمر دمحم الفٌشاوي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  12

ره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االدا

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما 

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

ادهم عمر دمحم الفٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  11

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

ت الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما جمٌع الجها

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

تولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم ادهم عمر دمحم الفٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره وال -  10

عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام 

الحٌات فى ذلن ولهما جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الص

 0254برلم       26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

ادهم عمر دمحم الفٌشاوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن اسالم  -  26

ك االداره والتولٌع مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه ولصالحها امام عمر دمحم الفٌشاوي واحمد دمحم دمحم سلٌم لهما ح

جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون باالٌداع والسحب وااللتراض ولهم كافه الصالحٌات فى ذلن ولهما 

 0254رلم   ب    26106122الحك فى توكٌل الغٌر لصالح الشركه وغرضها ، تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تخارج الشرٌن المتضامن دمحم عبدالفتاح دمحم دروٌش  -  21

 0601برلم       26106120من الشركة بعد استالمه كافه حموله كامله ، تارٌخ : 

ٌن متخارج  تم تخارج الشرٌن المتضامن دمحم عبدالفتاح دمحم دروٌش دمحم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شر -  22

 0601برلم       26106120من الشركة بعد استالمه كافه حموله كامله ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارج الشرٌن المتضامن دمحم عبدالفتاح دمحم دروٌش من  -  23

 0601برلم       26106120ة بعد استالمه كافه حموله كامله ، تارٌخ : الشرك

ابراهٌم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارج الشرٌن المتضامن دمحم عبدالفتاح دمحم دروٌش من  -  24

 0601برلم       26106120الشركة بعد استالمه كافه حموله كامله ، تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  25

ابراهٌم عبدالفتاح دمحم دروٌش له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها الشركة وله حك 

 0601برلم       26106120بعض مما ذكر ، تارٌخ : توكٌل الغٌر فى كل او 

دمحم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  26

ات التى تتطلبها الشركة وله حك ابراهٌم عبدالفتاح دمحم دروٌش له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع السلط

 0601برلم       26106120توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  22

لتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها الشركة وله حك ابراهٌم عبدالفتاح دمحم دروٌش له حك االدارة وا

 0601برلم       26106120توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن ابراهٌم عبد الفتاح دمحم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضام -  21

ابراهٌم عبدالفتاح دمحم دروٌش له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن مباشرة جمٌع السلطات التى تتطلبها الشركة وله حك 

 0601برلم       26106120توكٌل الغٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    26106164شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 21401برلم   

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه مصطفى دمحم عبدالمنعم الشاذلى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  2

 21401رلم   ب    26106164تضامن ، تارٌخ : 

برلم       26106161شركة احمد ابو العباس المرسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

21221 

 22461برلم       26106121عٌد ٌوسف متى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌه ) سهٌر نظمى رفله وشركاها (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  5

 22461برلم       26106121بسٌطة ، تارٌخ : 

تارٌخ شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة ) ماجد متى وشرٌكه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  6

 22461برلم       26106121: 

    26106121شركة اسالم سعٌد اسماعٌل خطاب وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 16204برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 فراد  تجدٌدات ا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11331برلم       26106161، تارٌخ :  3416  2626/ 12/ 22رحاب فتحى عبد الواحد سمٌنة  التجدٌد التالى فى  -  1

 2341برلم       26106161، تارٌخ :  3464هداٌه احمد سلٌمان ماضً     -  2

 2341برلم       26106161، تارٌخ :  3465هداٌه احمد سلٌمان ماضً     -  3

 2341برلم       26106161، تارٌخ :  3466هداٌه احمد سلٌمان ماضً     -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2341برلم       26106161، تارٌخ :  3462هداٌه احمد سلٌمان ماضً     -  5

 4501برلم       26106161، تارٌخ :  3412جمال حسن مصطفً ابوشنب     -  6

 4501برلم       26106161، تارٌخ :  3413شنب    جمال حسن مصطفً ابو -  2

 4501برلم       26106161، تارٌخ :  3414جمال حسن مصطفً ابوشنب     -  1

 14215برلم       26106164، تارٌخ :  3426حسنى شعبان عبدالواحد شمرة     -  0

 14116برلم       26106164، تارٌخ :  3422مصطفى جابر احمد الدحلوب     -  16

 11422برلم       26106164، تارٌخ :  3425  2621/ 3/ 2سامى دمحم لندٌل ابراهٌم  التجدٌد التالى فى  -  11

 12262برلم       26106164، تارٌخ :  3424  2621/ 12/ 25دمحم احمد عبد الخالك الغرٌانى  التجدٌد التالى فى  -  12

 1136برلم       26106165، تارٌخ :  3442  2616/5/0 -عماد عاشور رمضان نوفل  ج -  13

 1136برلم       26106165، تارٌخ :  3441  2615/5/5 -عماد عاشور رمضان نوفل  ج -  14

 13516برلم       26106165، تارٌخ :  3436  2623/ 4/ 21احمد عبد المعبود احمد اللٌثى  التجدٌد التالى فى  -  15

 13116برلم       26106166، تارٌخ :  3461  2623/ 0/ 11الخرباوى  التجدٌد التالى فى هٌثم دمحم عبد اللطٌف  -  16

 542برلم       26106166، تارٌخ :  3422  2624/5/31سمٌر عبد الحلٌم شحاته  التجدٌد التالى  -  12

 14252برلم       26106166، تارٌخ :  3426  2610/1/12 -هانى على دمحم على  ج -  11

 2636برلم       26106162، تارٌخ :  3425  2615/1/14-رمضان عبد المنعم توفٌك بدره  ج -  10

 14624برلم       26106162، تارٌخ :  3416  2611/12/16-مصطفى على مصطفى ملٌن  ج -  26

 14215برلم       26106162، تارٌخ :  3410  2610/1/21 -رجب صالح دمحم الزرلانى  ج -  21

 2636برلم       26106162، تارٌخ :  3426  2616/2/31 -رمضان عبد المنعم توفٌك بدره  ج -  22

 14663برلم       26106161، تارٌخ :  3565  2624/ 12/11احمد حسنى فارس عمر  التجدٌد التالى فى  -  23

 14443برلم       26106161، تارٌخ :  3400  2610/ 4/ 16ناهد رفعت حامد منصور  التجدٌد التالى فى  -  24

 111برلم       26106111، تارٌخ :  3520  2623/0/1صبحً ابراهٌم البسٌونً  التجدٌد التالى فى  -  25

 13263برلم       26106111، تارٌخ :  3536  2612/12/23 -صبحى دمحم دمحم مصطفى  ج -  26

 16331برلم       26106111، تارٌخ :  3532  2610/1/12 -رافت عبد العظٌم حسن النادرى  ج -  22

 16213برلم       26106111، تارٌخ :  3521  2624/2/15محمود صبحى محمود خلٌل الغرباوى  التجدٌد التالى فى  -  21

 13051برلم       26106111، تارٌخ :  3521  2611/  16/  23 -ناصر الطنطاوى عبدالجواد شحاته  ج  -  20

 14211برلم       26106111، تارٌخ :  3531  2610/2/22 -سٌد دمحم تعٌلب  جابراهٌم ال -  36

 16361برلم       26106110، تارٌخ :  3546ثناء عبد الحمٌد السٌد على الماصد  تجدٌدالسجل   -  31

 16361برلم       26106110، تارٌخ :  3542  2624/ 1/ 0ثناء عبد الحمٌد السٌد على الماصد  التجدٌد التالى فى  -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14566برلم       26106110، تارٌخ :  3543  2610/5/12 -امٌر اسماعٌل عبد الممصود بركات ربٌع  ج -  33

 502برلم       26106110، تارٌخ :  3545  2624/ 6/ 21دمحم فهمً محمود السبكً  التجدٌد التالى فى  -  34

 13224برلم       26106126تارٌخ : ،  3561ابتسام محمود دمحم عبدالحلٌم     -  35

 1035برلم       26106126، تارٌخ :  3424عبد الرحٌم عبد العزٌز التهامً     -  36

 1035برلم       26106126، تارٌخ :  3425عبد الرحٌم عبد العزٌز التهامً     -  32

 16123برلم       26106126رٌخ : ، تا 3562  2624/ 5/ 22كمال ودٌع ٌوسف بدوى  التجدٌد التالى فى  -  31

 12042برلم       26106121، تارٌخ :  3501  2612/0/22 -سلوى حسن على الحالج  ج -  30

 16352برلم       26106121، تارٌخ :  3515  2624/ 1/ 36احمد شعبان محمود لاسم  التجدٌد التالى فى  -  46

 14265برلم       26106121، تارٌخ :  3515  2624/ 1/ 10لى فى عماد سعد عبد المالن حكٌم  التجدٌد التا -  41

 12042برلم       26106121، تارٌخ :  3500  2612/11/21 -سلوى حسن على الحالج  ج -  42

 16325برلم       26106121، تارٌخ :  3512  2624/ 1/ 15امل زٌنهم عبد الممصود الشافعى  التجدٌد التالى فى  -  43

 13353برلم       26106121، تارٌخ :  3510  2623/ 2/ 16بدالعزٌز السٌد عوض مجاور  التجدٌد التالى فى ع -  44

 322برلم       26106122، تارٌخ :  3626  2623/ 12/ 14نادٌه علً عبد هللا عطٌه  التجدٌدالتالى  -  45

 5623برلم       26106122، تارٌخ :  3663امال عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  46

 5623برلم       26106122، تارٌخ :  3664امال عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  42

 4203برلم       26106122، تارٌخ :  3665سمٌر عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  41

 4203برلم       26106122، تارٌخ :  3666سمٌر عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  40

 4203برلم       26106122، تارٌخ :  3662سمٌر عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  56

 4203برلم       26106122، تارٌخ :  3661سمٌر عبدالمجٌد محمود شهاب الدٌن     -  51

 1421برلم       26106122، تارٌخ :  3620احمد الشرشً    هانً دمحم  -  52

 1421برلم       26106122، تارٌخ :  3636هانً دمحم احمد الشرشً     -  53

 6362برلم       26106122، تارٌخ :  3610دمحم منصور اسماعٌل حمد     -  54

 6362لم   بر    26106122، تارٌخ :  3626دمحم منصور اسماعٌل حمد     -  55

 14522برلم       26106125، تارٌخ :  3630  2624/ 5/ 14سامح ابراهٌم دمحم المرٌطى  التجدٌد التالى فى  -  56

 0615برلم       26106126، تارٌخ :  3666  2623/ 2/ 6احمد عصام زكى دمحم  التجدٌد التالى فى  -  52

 2310برلم       26106126، تارٌخ :  3603  2624/ 1/ 2 دمحم رفعت دمحم الشهاوي  التجدٌد التالى فى -  51

    26106126، تارٌخ :  3603  2624/ 1/ 2الشهاوي لتجاره السٌارات )دمحم رفعت دمحم الشهاوي (  التجدٌد التالى فى  -  50

 2310برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  3654  2622/ 1/ 16التالى فى اشرف دمحم عبد الحمٌد ابو شادى ) مكتب اشرف ابو شادى للكمبٌوتر (  التجدٌد  -  66

 12362برلم       26106126

 14212برلم       26106122، تارٌخ :  3615  2610/1/20 -احمد طلعت سعد وهمان  ج -  61

 14533برلم       26106121، تارٌخ :  3603  2610/5/26 -دمحم عشرى توفٌك عبد العال  ج -  62

 16322برلم       26106121، تارٌخ :  3612  2610/0/0 -ن  جاحمد فوزى احمد عمرا -  63

 4666برلم       26106120، تارٌخ :  3263  2611/  0/  16 -سمٌر عبدالمهدى الصاوى سعده  ج  -  64

 666برلم       26106120، تارٌخ :  3212  2610/1/16 -عادل سعٌد موسً سعد  ج -  65

 666برلم       26106120، تارٌخ :  3212  2610/1/16 -عادل سعٌد موسً سعد  ج -  66

 0263برلم       26106120، تارٌخ :  3226  2611/16/13 -حمدي عبد المتعال احمد الشٌن  ج -  62

 4666برلم       26106120، تارٌخ :  3261  2610/  4/  25 -سمٌر عبد المهدي الصاوي سعده  ج  -  61

 4666برلم       26106120، تارٌخ :  3262  2610/  1/  1 -وى سعده ) سنتر ابو سعده (  ج سمٌر عبد المهدى الصا -  60

    26106120، تارٌخ :  3262  2610/  1/  1 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده  ج  -  26

 4666برلم   

 4666برلم       26106120، تارٌخ :  3262  2610/  1/  1 -ج   سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده ) سنتر ابو سعده ( -  21

    26106120، تارٌخ :  3262  2610/  1/  1 -تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سمٌر عبد المهدى الصاوى سعده  ج  -  22

 4666برلم   

 3624برلم       26106120، تارٌخ :  3261  2663/11/22 -نوال عبداللطٌف احمد عطاهللا  ج -  23

 3624برلم       26106120، تارٌخ :  3260  2661/11/22 -نوال عبداللطٌف احمد عطاهللا  ج -  24

 3624برلم       26106120، تارٌخ :  3216  2613/11/22 -نوال عبداللطٌف احمد عطاهللا  ج -  25

 3624برلم       26106120، تارٌخ :  3211  2611/11/22 -نوال عبداللطٌف احمد عطاهللا  ج -  26

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       26106126، تارٌخ :  3566  2624/ 1/ 14جرٌن فارم شركه احمد عبد الفتاح احمد وشرٌكته  التجدٌد التالى فى  -  1

661 

/ 14تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة جرٌن فارم ) شركة هناء على الوصال عبد الغنى احمد وشركاها (  التجدٌد التالى فى  -  2

 661برلم       26106126، تارٌخ :  3566  2624/ 1

/ 14التجدٌد التالى فى   تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة جرٌن فارم )شركة هناء على الوصال عبدالغنى احمد وشرٌكٌها ( -  3

 661برلم       26106126، تارٌخ :  3566  2624/ 1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       26106121، تارٌخ :  3661  2624/ 11/ 26شركة احمد راضى دمحم راضى و شركاه  التجدٌد التالى فى  -  4

3212 

 655برلم       26106125خ : ، تارٌ 3646  2624/ 1/ 5شركه منً فتحً مدكور وشركاها  التجدٌد التالى فى  -  5

 3626برلم       26106122، تارٌخ :  3622شركه اشرف محمود امٌن موسً وشرٌكتاه     -  6

 3626برلم       26106122، تارٌخ :  3623شركه اشرف محمود امٌن موسً وشرٌكتاه     -  2

 3626برلم       26106122، تارٌخ :  3624شركه اشرف محمود امٌن موسً وشرٌكتاه     -  1

 3626برلم       26106122، تارٌخ :  3625شركه اشرف محمود امٌن موسً وشرٌكتاه     -  0

 2435برلم       26106121، تارٌخ :  3611  2610/  0/  2 -شركه عبد الهادي سعٌد عبد الهادي وشركاه  ج  -  16

 14352برلم       26106121، تارٌخ :  3266  2610/3/23 -شركة / امال كمال مصطفى الشرٌف وشرٌكها  ج -  11

    26106120، تارٌخ :  3210  2610/2/13 -شركة محمود دمحم فهمى عبدهللا و عادل دمحم رمضان عبدالمادر وشركاه  ج -  12

 14616برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       26106122لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  310سعٌد حسن  حافظه  شطب رهن تجارى رلمدمحم فاروق  -  1

12641 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       26106164لصالح البنن االهلى المصرى ش.م.م ، تارٌخ :  333ماستر شٌف اٌجٌبت  حافظه لٌد رهن تجارى رلم  -  1

113625 

لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه المصرى ، تارٌخ :  231شركة دمحم حسن دمحم على المندراوى وشرٌكٌه  تجدٌد رهن تجارى رلم  -  2

 36116برلم       26106122

    26106121لصالح بنن االهلى المصرى ، تارٌخ :   336شركه هشام محمود فتح هللا وشركاه  حافظه لٌد رهن تجارى رلم -  3

 116166برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


