
 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفمبرن شهر منوف جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 ركات :ش التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 
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 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن لاعه افراح فٌما  24161برلم  21111114، لٌد فى  111111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم نبٌل اسماعٌل داود  ، ت -  1

 عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : منوف طرٌك السرساوٌه بملن نبٌل اسماعٌل عبدالهادى

عن مكتب  24112برلم  21111111لٌد فى  ، 5111.111باهر محمود ٌوسف عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

شارع منى  12عماره رلم  6تورٌدات وخدمات عمارٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه وماتمره التعلٌمات ، بجهة : السادات شمه رلم 

 المنطمه االولى بملن محمود دمحم محمود شلبى

عن  24322برلم  21111125، لٌد فى  5111.111،   دٌنا عبد النبى رشاد ابراهٌم العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  3

 مدخل ب شارع الطائف المنطمه االولى بملن /حلوجى عبد المادر حلوجى 6عماره  4شمه -تورٌد منظفات ، بجهة : السادات 

ٌار عن بٌع لطع غ 24215برلم  21111112، لٌد فى  31111.111دمحم سمٌر دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بملن / كرم حسٌب دمحم -ش مساكن مبارن  -سٌارات ، بجهة : منوف 

عن منجد  24231برلم  21111114، لٌد فى  11111.111حسام حسن صالح زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 افرنجى ، بجهة : سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن دمحم محمود ابراهٌم

عن سوبر  24211برلم  21111113، لٌد فى  41111.111جوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزه خالد ابو بكر مح -  6

 بملن /عبدالمرضى على عبدالمرضى -م . منوف  -ماركت ، بجهة : جزى 

عن بٌع  24247برلم  21111114، لٌد فى  51111.111صالح عبدالستار الكورانى ابولٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 التر ، بجهة : سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن سمٌه صالح عبدالستار الكورانىتكٌٌف وف

عن حظٌرة  24256برلم  21111117، لٌد فى  51111.111رلٌه دمحم عبدالجواد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن / سعٌد السٌد فتح هللا -م . منوف -مواشى ، بجهة : منشأة سلطان 

عن بماله ، بجهة  24261برلم  21111117، لٌد فى  311111.111ارس حسنى فارس عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ف -  1

 : كفر فٌشا بملن/اٌمن حسنى فارس

عن بٌع تموٌن  24262برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عادل فاٌز عبد الونٌس حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عدس دبركى م/منوف بملن /فاٌز عبد الونٌس حمد ، بجهة : عزبه او

عن بٌع مالبس )  24271برلم  21111111، لٌد فى  1111.111صباح دمحم موسى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن / مختار زاٌد مسعود -م . منوف  -فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن  24333برلم  21111124، لٌد فى  511111.111م ابراهٌم المخرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح عبد الرحٌ -  12

(وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه)فٌما عدا خدمات  6من المجموعه  36والفمره  11استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 ى كامل بملن/حامد عبد الرحٌم ابراهٌمشارع مصطف-، بجهة : سرس اللٌان  1االنترنت والمالبس العسكرٌه (

عن حظٌره  24332برلم  21111126، لٌد فى  151111.111دمحم عبد العاطى محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مواشى ، بجهة : الحامول بملن /دمحم احمد عبد العزٌز عفٌفى

عن  24353برلم  21111122، لٌد فى  51111.111س ماله ،  عزه دمحم ابراهٌم عبدهللا الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأ -  14

 بملن /عبدالرحمن عبدالممصود البغدادى-عزبه سمكه -حظٌره مواشى ، بجهة : سرس اللٌان 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله ،  24214برلم  21111112، لٌد فى  11111.111ٌاسمٌن سمٌر عبدالفتاح سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ركز منوف بملن ابراهٌم عبدهللا المجراوىبجهة : غمرٌن م

عن مكتب  24231برلم  21111114، لٌد فى  351111.111جالل سعٌد حسن العبكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن / جالل سعٌد حسن العبكاوى -ارض السحرتى من شارع ابو حشٌش  -تأجٌر سٌارات ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  24244برلم  21111114، لٌد فى  21111.111اسحاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بسٌونى حمزه بسٌونى -  17

بملن /طلعت -مجمع الصناعات الصغٌره  6عنبر  226-271وحدات -خراطٌم رى بالستٌن ومستلزماته ، بجهة : السادات 

 عبدالمحسن على مشاحٌت

عن  24261برلم  21111117، لٌد فى  11111.111دمحم مرعى عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

الجاحظ  21تبرٌد وتجهٌز وتغلٌف وتعبئه الفواكه والخضروات والمنتجات الزراعٌه ثالجه حفظ ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

ت عامه تورٌدات عمومٌه واالستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه الحى السابع مدٌنه نصر نشاطه /مماوال

 326241ولٌد برلم  1111/11/3استزراع االراضى الصحراوٌه افتتح فى 

عن  24261برلم  21111117، لٌد فى  11111.111دمحم مرعى عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

بالمنطمه  6241وتجهٌز وتغلٌف وتعبئه الفواكه والخضروات والمنتجات الزراعٌه ثالجه حفظ ، بجهة : السادات لطعه  تبرٌد

 الصناعٌه السادسه بملن / الطالب

عن حظٌره  24155برلم  21111113، لٌد فى  111111.111محمود السٌد عبده السٌد حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 : شبرا بلوله مركز منوف بملن السٌد عبده السٌد عبده حمد مواشى ، بجهة

عن  24334برلم  21111126، لٌد فى  41111.111خالد عبد هللا عبد السٌد الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مبٌدات واسمده ، بجهة : كفر السنابسه بملن /عبد هللا عبد السٌد عالم

عن مكتب  24161برلم  21111114، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رمضان محمود بسٌونى عوض -  22

 المنطمه الثانٌه بملن وائل دمحم ابوالٌزٌد 516عماره رلم  1فراشه ، بجهة : السادات شمه رلم 

بٌع اعالف ،  عن 24173برلم  21111115، لٌد فى  11111.111دمحم ناجح دمحم سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /عبد المعطى دمحم فوده

عن ورشة  24162برلم  21111114، لٌد فى  151111.111مسعد على محروس االبٌانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن / مسعد على محروس االبٌانى -شارع الفمى امتداد جسر الفرعونٌة  -موبٌلٌات ، بجهة : منوف 

عن فراشه  24351برلم  21111127، لٌد فى  13111.111احمد تٌسٌر عبدالمنعم عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن /سعٌد ٌوسف الصعٌدى-افراح ، بجهة : بهواش م منوف 

دات عن محل مبٌ 24354برلم  21111122، لٌد فى  1111.111احمد فتحى احمد مكرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن /دمحم عٌدعلى-م منوف -واسمده وتماوى زراعٌه ، بجهة : كمشوش 

عن بٌع شتالت  24217برلم  21111112، لٌد فى  11111.111رجب ابراهٌم دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ب المنطمه االولى ابنى بٌتن بملن /دمحم توفٌك عبدالواحد52زراعٌه ، بجهة : السادات 

عن مركز خدمه  24222برلم  21111114، لٌد فى  11111.111ٌوسف على دمحم عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 محور خدمات الحى الثانى بملن احمد دمحم خالد 36وصٌانه السٌارات والمعدات ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن  24243برلم  21111114، لٌد فى  51111.111اله ،  مرفت مصطفى عبدالحمٌد ابورٌشه  ، تاجر فرد ، رأس م -  21

 بملن / احمد طلعت جالل محروس -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : عزبة العنانى 

عن منتجات  24245برلم  21111114، لٌد فى  11111.111الهام دمحم عبدالصادق البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 رع السماٌه بملن هانى دمحم دمحمالبان ، بجهة : منوف شا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  24255برلم  21111117، لٌد فى  21111.111نادٌه عبد المالن حكٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : هٌت بملن /مكرم حنا غطاس

عن سوبر  24273برلم  21111111، لٌد فى  11111.111دمحم فوزى عثمان عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 منوف بملن / فوزى عثمان عبدالحمٌد -ماركت ، بجهة : كفر العشرى مركز 

عن  24311برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عبد المجٌد مصطفى عبد المجٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 سٌد احمد حمودهمطعم ، بجهة : منشاه سلطان بملن /عبد الخالك ال

عن بٌع  24331برلم  21111126، لٌد فى  11111.111دمحم هشام عزت مصطفى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مول البنون بملن /فارس عبد هللا دمحم 36/6عصائر ومشروبات ، بجهة : السادات عمار رلم 

عن بٌع منظفات ،  24324برلم  21111125، لٌد فى  5111.111رباب فؤاد سعد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 شارع االربعٌن بملن/عاطف فتحى مرسى-بجهة : سرس اللٌان 

عن  24325برلم  21111125، لٌد فى  51111.111سعٌد عبد الممصود عبد الحلٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

عٌه والتورٌدات الزراعٌه ، بجهة : السادات /مول الجامعه الدور الثانى المنطمه تجاره وتورٌد االسمده والمبٌدات والمخصبات الزرا

 الحادٌه عشر بملن/دمحم احمد عبد العاطى

عن حظٌره  24127برلم  21111116، لٌد فى  51111.111مباركه صالح دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 عبدالعزٌز دمحم حمادمواشى ، بجهة : كمشوش مركز منوف بملن دمحم 

عن مكتب  24213برلم  21111112، لٌد فى  11111.111عبدهللا على عبدالحمٌد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن / عبدالفتاح على عبدالحمٌد -م . السادات  -مماوالت عمومٌة فى مجال تمطٌع الحدٌد ، بجهة : كفر داود 

عن  24337برلم  21111127، لٌد فى  51111.111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى دروٌش مصطفى الزرلان -  31

 حظٌره مواشى ، بجهة : منشاه غمرٌن بملن /دمحم وجٌه عبد الباسط

عن صالون حالله  24345برلم  21111127، لٌد فى  111111.111نبٌله حسنٌن دمحم شبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن /احمد رجب احمد حشاد-السكنٌه السادات  23ب مول دار مصر م114-، بجهة : السادات 

عن  24227برلم  21111114، لٌد فى  21111.111ٌحٌى عبدالعظٌم مصطفى ابوغربٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لمجٌد عبدالبالى دمحم ابوالعنٌنبملن / عبدا -ابنى بٌتن االولى  -/ ج  12عمارة  - 1شمه  -مكتب تورٌد عمالة ، بجهة : السادات 

عن بماله ،  24262برلم  21111117، لٌد فى  11111.111هبه شولى عبدالحلٌم عبدالمغٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن /فوزى لطب ابوشوشه-م السادات -بجهة : كفرداود 

عن  24261برلم  21111112، لٌد فى  11111.111  ضٌاءالدٌن عبدالعظٌم دمحم الزلزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  43

بملن / دمحم جمال احمد  -شارع بورسعٌد  -صٌانة اجهزة الكترونٌة ) فٌما عدا خدمات االنترنت والكمبٌوتر ( ، بجهة : سرس اللٌان 

 البرعى

عن عطاره ،  24221برلم  21111111، لٌد فى  11111.111عمرو جمال حمدى نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن /ٌاسر حمدى عبدالعزٌز-طمالى -بجهة : منوف 

عن محل  24222برلم  21111111، لٌد فى  5111.111مى عبدالمنعم عبدالعزٌز عرٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن /خٌرٌه دمحم داود-م منوف -خضار ، بجهة : برهٌم 

عن مكتب استثمار  24326برلم  21111125، لٌد فى  51111.111رد ، رأس ماله ،  عمرو السٌد دمحم عثمان  ، تاجر ف -  46

 مول الجامعه بملن /ٌوسف محمود على عبد الممصود 1مكتب رلم -عمارى ومماوالت ، بجهة : السادات 

عن صٌان  24321برلم  21111125، لٌد فى  31111.111اٌمن ابراهٌم احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بملن /ثناء حسٌن على-م منوف -واكسسوار محمول فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : كفرفٌشا الكبرى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه تشغٌل  24347برلم  21111122، لٌد فى  51111.111س ماله ،  دمحممحمود دمحم السندبٌسى  ، تاجر فرد ، رأ -  42

 طرٌك سرس اللٌان امام الجوازات بملن /دمحم محمود دمحم السندبٌسى-معادن ، بجهة : منوف 

عن بماله ،  24211برلم  21111112، لٌد فى  13111.111صبحى دمحم عبدالموجود جدوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 هة : صنصفط مركز منوف بملن سنٌه دمحم جاد غزالبج

عن ورشه حداده ،  24232برلم  21111114، لٌد فى  13111.111دمحم دمحم على عواجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن /دمحم محمود دمحم عٌاد-بجهة : سدود م منوف 

عن تصنٌع ادوٌه  24234برلم  21111114، لٌد فى  11111.111شرٌف فكرى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن 13بشرٌه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن تصنٌع ادوٌه  24234برلم  21111114، لٌد فى  11111.111شرٌف فكرى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

الكنٌسه  بنشاط صٌدلٌه  -شارع عبدالسمٌع هالل من شارع عثمان محرم الطالبٌه  1بشرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه

 سجل الجٌزه 111721ولٌد برلم  1117/ 2/ 23افتتح فى 

عن مكتب  24252برلم  21111117، لٌد فى  11111.111احمد فهمى احمد عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

المنطمه الحادٌه عشر بملن /لطب  2شمه رلم  2واالنترنت ( ، بجهة : السادات عماره رلم تورٌدات )فٌما عدا المالبس العسكرٌه 

 عبد الغنى لطب

عن مصنع  24227برلم  21111121، لٌد فى  111111.111غاده فؤاد دمحم الناطلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 سامى سمٌر المواسبالستٌن ، بجهة : منوف ش/عبد الحى ملٌن طرٌك الجوازات بملن /

عن طرح وبدٌهات ،  24211برلم  21111121، لٌد فى  21111.111هناء دمحم سعٌد عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 بملن / فتحٌه دمحم ابوفرو -شارع داٌر الناحٌه البحرى  -بجهة : منوف

عن محل  24312برلم  21111121، لٌد فى  51111.111احمد عبدالمادر جابر حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 بملن / ٌاسر عمر عمر الجندى -شارع مشروع سكه المناطر  62 -فٌنٌش واكسسوار تكاتن وموتوسٌكالت ، بجهة : سرس اللٌان 

د فى ، لٌ 25111.111شٌماء دمحم مجدى السٌد ناجى )الشٌماء للتورٌدات الزراعٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى بملن محى  6عن مكتب تورٌدات زراعٌه ، بجهة : السادات  24125برلم  21111116

 الدٌن فتحى مسعود

عن حظٌرة مواشى  24121برلم  21111117، لٌد فى  51111.111منى سلٌمان دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن / عادل دمحم فتح هللا -. منوف  م -، بجهة : دملٌج 

عن حظٌرة مواشى  24121برلم  21111117، لٌد فى  51111.111منى سلٌمان دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

لم وكان ممٌد بر -بغرض حظٌرة مواشى  -بملن/ عادل دمحم فتح هللا  -م . منوف  -، بجهة : كان له محل رئٌسى  بناحٌة دملٌج 

 2117/  4/  11وشطب فى  2116/  12/  27بتارٌخ  12176

عن صٌدلٌه  24212برلم  21111111، لٌد فى  51111.111هشام احمد العرالى تاج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عبدهللامحور خدمات الحى الثانى بملن حامد عبدالرحمن  25بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : السادات

عن بٌع  24224برلم  21111113، لٌد فى  11111.111مصطفى مختار موسى غٌطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن / عبدالسالم عبدهللا العزب -م . منوف  -زٌوت ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن غٌار  24241برلم  21111117فى ، لٌد  1111.111دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن /ناصره دمحم النبوى عبدالرحمن-م منوف -زٌت وتشحٌم سٌارات ، بجهة : منشاه سلطان 

عن  24226برلم  21111111، لٌد فى  51111.111عبدالصادق صالح عبدالصادق مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ن /احمد على روٌشىبمل-تربٌه مواشى ، بجهة : بهواش م منوف 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 سوبر ماركت )  24314برلم  21111124، لٌد فى  21111.111دمحم احمد دمحم أبوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن / سعدٌه سعد دمحم دمحم -م . منوف  -بماله ( ، بجهة : سنجرج 

عن حالله  24315برلم  21111124، لٌد فى  21111.111دمحم عبدالعلٌم عبدالعلٌم ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بملن / محمود سٌد احمد -م . منوف  -ولص  الشعر للرجال ، بجهة : سنجرج 

عن مطعم  24113برلم  21111117، لٌد فى  11111.111نشوى رفاعى ابراهٌم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 د الغنى عبد العزٌز السمافول وطعمٌه ، بجهة : بهواش بملن /عب

عن مكتب  24116برلم  21111111، لٌد فى  11111.111احمد رجب جبر شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 رحالت داخلٌه ، بجهة : شبرا بلوله مركز منوف بملن سامٌه السٌد محمود سلٌمان

عن حظٌره  24117برلم  21111111، لٌد فى  111111.111محمود احمد احمد البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى ، بجهة : سرس اللٌان شارع درب الجناٌنى بملن احمد احمد البابلى

عن بماله ، بجهة :  23717برلم  21111112، لٌد فى  11111.111باسم احمد دمحم كمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عبدالصادق حموده منشأه سلطان مركز منوف بملن خٌرى

عن بماله ، بجهة : له  23717برلم  21111112، لٌد فى  11111.111باسم احمد دمحم كمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

ولٌد برلم  2111/ 2/ 21محل رئٌسى بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن انور احمد كامل بغرض بٌع دواجن افتتح فى 

 منوف 23717

عن  24221برلم  21111113، لٌد فى  41111.111مرضى على عبدالمرضى جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدال -  71

 بملن / عزه خالد ابو بكر -م . منوف  -سوبر ماركت ، بجهة : جزى 

 عن 24241برلم  21111114، لٌد فى  11111.111محمود سعٌد مبرون على عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 محور خدمات الحى الثانى بملن هانى مختار السٌد مختار 31لطعه رلم  7تجاره اخشاب ، بجهة : السادات محل رلم 

عن حظٌرة مواشى ،  24254برلم  21111117، لٌد فى  5111.111سوسن السٌد دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 دمحم ابو محمودبملن / ٌاسر  -م . منوف  -بجهة : منشأة سلطان 

عن مكتب  24272برلم  21111111، لٌد فى  251111.111على احمد عبد الرؤف موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 تورٌدات )فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : االخماس م/لسادات بملن /فوزى عبد الممصود حامد

عن تجارة اسمده  24212برلم  21111121، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن دمحم حسٌن بٌومى  ،  -  75

 بملن / تامر جابر على بٌومى -م . السادات  -ومبٌدات ، بجهة : كفر داود 

عن حظٌره  24217برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عماد ابو الحدٌد دمحم الطرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 مواشى ، بجهة : سرس اللٌان /طرٌك سروهٌت كوبرى البطحه بملن /طارق جابر خطاب عمر

عن  24311برلم  21111124، لٌد فى  251111.111محمود حسنٌن صابر الدناصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

بملن / عبدالممصود  - 316مكتب  -مول مصر  -مكتب تورٌدات ) ماعدا خدمات االنترنت ( واعمال كهربائٌة ، بجهة : السادات 

 عبدالمادر عبدالممصود

عن حظٌره  24332برلم  21111127، لٌد فى  151111.111مكرم دمحم الشحات العسكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 مواشى ، بجهة : غمرٌن بملن /عبد الرحمن دمحم الشحات

عن مكتبه )فٌما  24352برلم  21111122، لٌد فى  13111.111راندا صبحى دمحم درغام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : زاوٌه رازٌن م/ منوف بملن /فاطمه دمحم الباسوسى

عن حظٌره  24356برلم  21111122، لٌد فى  51111.111 عبد المادر مبرون بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  21

 مواشى ، بجهة : جزى بملن /محمود مبرون عبد هللا بدر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  24177برلم  21111115، لٌد فى  11111.111فاطمه عبدالعزٌز على الغباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/عبدالعزٌز احمد عبدالمحسن الغباشى-م منوف -رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : جزى 

عن بماله ، بجهة :  24175برلم  21111115، لٌد فى  5111.111احمد دمحم ابراهٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بهواش بملن /عدٌله بٌومى عثمان

عن بٌع كشرى ،  24121برلم  21111116، لٌد فى  51111.111كٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمر دمحم فتحى عبدالح -  23

 بجهة : دملٌج مركز منوف بملن ابراهٌم عبدالمحسن ابراهٌم جمٌل

عن ورشه  24122برلم  21111116، لٌد فى  151111.111محمود عادل محمود لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن /عادل محمود على لٌله-ش المطان بالحصوه -خشبٌه للمفروشات ، بجهة : منوف تصنٌع ادوات 

عن اصالح  24114برلم  21111117، لٌد فى  111111.111ٌاسر منصور دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 كاوتش ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /سعد حسن احمد شاهٌن

عن خدمات  24216برلم  21111112، لٌد فى  1111.111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجاء رفاعى دمحم رفاع -  26

 بملن /غالٌه عبدالحلٌم محروس-محمول ، بجهة : ابونشابه السادات 

عن خراطٌم  24236برلم  21111114، لٌد فى  211111.111احمد ابراهٌم كامل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

محور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن محمود  167ن البولى اٌثلٌن ساده وبالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه رلم بالستٌن للرى م

 مجدى محمود

عن خراطٌم  24236برلم  21111114، لٌد فى  211111.111احمد ابراهٌم كامل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

التنمٌط ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه سوهاج جهٌنه الغربٌه شارع المدارس بملن ابراهٌم بالستٌن للرى من البولى اٌثلٌن ساده وب

 سجل طهطا 12663ولٌد برلم  2112/ 4/ 26كامل السٌد احمد بنشاط مكتب مماوالت عمومٌه افتتح فى 

عن لطع غٌار  24266برلم  21111112، لٌد فى  25111.111منى كمال شاهٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن /مختار عبدالستار حسٌن السٌسى-موتوسٌكالت ، بجهة : برهٌم م منوف 

عن ورشة نجارة ،  24271برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم نصر دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شناوىبملن / نصر دمحم الغرٌب احمد ال -م . منوف -بجهة : منشأة سلطان 

عن مكتب تصدٌر  24216برلم  21111121، لٌد فى  51111.111ولٌد ربٌع على البصلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 المنطمه الرابعه بملن / احمد ربٌع على البصلى 13عماره  2حاصالت زراعٌه ، بجهة : السادات شمه 

عن تجاره ورلٌات ،  24317برلم  21111121، لٌد فى  5111.111نانسى جمٌل لمعى توما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 محور خدمات الى الثانى بملن /عبدهللا عبدالحى عبدهللا 2لطعه رلم  1محل رلم -بجهة : السادات 

، لٌد فى  25111.111دمحم حسن على الحالج ) الحالج لالدوات الصحٌه ولوزمها (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

بملن  - 6م س  -السوق التجارى  - 71محل  -عن تجارة االدوات الصحٌة ولوزمها ، بجهة : السادات  24311برلم  21111121

 / دمحم حسن على الحالج

عن ورشه نجاره ،  24165برلم  21111114، لٌد فى  51111.111زاهر دمحم دمحم ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ملن عادل مسعود احمدبجهة : دبركى مركز منوف ب

عن مكتب  24327برلم  21111125، لٌد فى  1111.111محمود عبد الرحمن دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 رحالت داخلٌه ، بجهة : سنجرج بملن /احمد عبد الرحمن دمحم عماره

عن  24357برلم  21111122، لٌد فى  51111.111تامر السٌد احمد مصطفى العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

شارع الحشاشه بملن /نجوى ماهر -محل لتجاره حدٌد التسلٌح ومواد البناء والتصدٌر فى حدود ما تمره التعلٌمات ، بجهة : منوف 

 همام



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كتب عن م 24215برلم  21111112، لٌد فى  111111.111عمرو طلعت عبدالحمٌد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 تورٌدات فٌماعدا المالبس العسكرٌه واالنترنت ، بجهة : منوف شارع الشهٌد البٌه بملن طلعت عبدالحمٌد طه

عن بٌع اعالف ،  24211برلم  21111112، لٌد فى  51111.111محمود عبدهللا دمحم زللو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : غمرٌن مركز منوف بملن جمعه سعٌد ذكى

عن بماله ،  24246برلم  21111114، لٌد فى  11111.111نسرٌن دمحم عبدالصادق البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بجهة : منوف شارع السماٌه بملن هانى دمحم دمحم الفره

عن مكتب  24265برلم  21111117، لٌد فى  21111.111دمحم مرسى ابوالعباس دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن مرسى ابوالعباس دمحم على-نمل ، بجهة : برهٌم م منوف 

عن حظٌره  24275برلم  21111111، لٌد فى  51111.111صفاء دمحم امٌن ضاحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن /عفٌفى دمحم السٌد الغرباوى-مواشى ، بجهة : سروهٌت م منوف 

عن بمالة ،  24221برلم  21111111، لٌد فى  5111.111 خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبحى عبدالعزٌز دمحم -  112

 بملن / رابعه جالل عبدالصمد البنا -م . منوف  -بجهة : منشأة سلطان 

عن تجاره  24222برلم  21111111، لٌد فى  11111.111نبٌل اٌمن صفوت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

محور خدمات الحى السابع  6محل رلم-رارٌه ومهمات المصانع بعدالحصول على التراخٌص االزمه ، بجهة : السادات عوازل ح

 بملن /مكرم السٌد مصطفى عمر

 24214برلم  21111121، لٌد فى  21111.111عبد الرؤف دمحم عبد الرحٌم ابو مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : سدود بملن /دمحم عبد الموى دنٌا عن بٌع خضار وفاكهه ،

عن مكتب  24311برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دعاء دمحم عبدالوهاب شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن /محمود عبدالحمٌد رشاد-بملن السادات -رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفرداود 

عن محل  24312برلم  21111125، لٌد فى  12111.111حماده فكرى ابراهٌم الحامولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن /دمحم فتحى رٌاض-سكه سرس اللٌان -منظفات ، بجهة : منوف 

عن خدمات محمول   24162برلم  21111114، لٌد فى  21111.111حسام دمحم عبده سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بملن / دمحم معوض امام -م . منوف  -واكسسوار محمول ) فٌما عدا خدمات انترنت ( ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن بماله ، بجهة  24331برلم  21111127، لٌد فى  15111.111دمحم حسٌن دمحم الدعوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ٌوسف: منشاه سلطان بملن /رمضان رجب 

عن مكتب  24343برلم  21111127، لٌد فى  11111.111دمحم عبد االاله السٌد الجٌزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : دملٌج بملن /احمد مبرون السٌد بدر

عن بماله ،  24211برلم  21111111لٌد فى ،  13111.111سعٌد صبحى سالمه الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا عبدالغفار مدٌن

عن  24214برلم  21111112، لٌد فى  31111.111عادل عبدالمنعم مصطفى خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الغفار زٌدسوبر ماركت بماله ، بجهة : برهٌم مركز منوف بملن نعٌمه دمحم عبد

عن ورشه  24267برلم  21111112، لٌد فى  21111.111فتوح دمحم مصطفى الحجرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 نجاره ، بجهة : جزى بملن /عبد المنعم عبد العاطى ابراهٌم

عن  24316برلم  21111121، لٌد فى  25111.111عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مكتب خدمات رجال اعمال وتاجٌر سٌارات مالكى فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص االزمه ، 

 بملن /احمد دمحم عبدالغنى-السوق التجارى المنطمه الخامسه  6مكتب رلم -بجهة : السادات 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  24316برلم  21111121، لٌد فى  25111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى  ، ت -  114

مكتب خدمات رجال اعمال وتاجٌر سٌارات مالكى فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص االزمه ، 

 بملن /احمد دمحم عبدالغنى-السوق التجارى المنطمه الخامسه  6مكتب رلم -بجهة : السادات 

عن مكتب  24163برلم  21111114، لٌد فى  511111.111احمد محمود عبدالمجٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

، بجهة : منوف شارع الجٌش بملن هانى محمود عبدالمجٌد  6من المجموعه  36والفمره  11استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 زاٌد

عن تصنٌع  24164برلم  21111114، لٌد فى  31111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد حمدى فرحات ضبٌشه  ، -  116

 ورش الشباب المرحله الثانٌه المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن دمحم لبٌب على الكردى 63خرطوم بالستٌن ، بجهة : السادات 

عن  23121برلم  21111127، لٌد فى  51111.111مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

مرحله ثانٌه بورش الشباب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن /رفعت عبد  7تشكٌل معادن ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 المرضى مبرون عبد هللا

عن تجاره  24121برلم  21111116، لٌد فى  1511111.111عمر سلطان دمحم حبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 خرده ، بجهة : الٌافطه الخطاطبه مركز السادات بملن صافى ابراهٌم دمحم

عن بمالة ، بجهة  24111برلم  21111111، لٌد فى  21111.111دمحم جمال فهمى الزناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / هبه جمال فهمى -م . السادات  -: كفر داود 

عن  23121برلم  21111127، لٌد فى  51111.111مد عبد المعبود الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى حا -  121

الدور االول بجوار التامٌن الصحى بملن /احمد  25لطعه  1تشكٌل معادن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات شمه مهنٌه رلم 

 منوف 23121ولٌد برلم  2111/1/21السٌد عبد المعطى نشاطه مماوالت عامه  افتتح فى 

عن محل بٌع  24351برلم  21111122، لٌد فى  11111.111نور جابر على المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 موباٌالت )فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /منى كمال عبد الجلٌل الخمرى

عن بٌع  24223برلم  21111113، لٌد فى  111111.111فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى حسن السٌد الصٌ -  122

 بملن / عبدالغفار عبدالغفار خلٌفه -م . منوف  -مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن تصنٌع  24221برلم  21111113، لٌد فى  511111.111هند طالل حافظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 -المنصورٌة من شارع انور حافظ بجوار مسجد الخلفاء الراشدٌن -عصائر بودر وحلوى جافة وخلط المواد الغذائٌة ، بجهة : امبابة 

 231224وممٌد برلم  - 2117/  5/  15افتتاح فى  -بغرض استٌراد وتصدٌر 

عن تصنٌع  24221برلم  21111113، لٌد فى  511111.111له ،  هند طالل حافظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  124

بملن / هند  -المنطمه الصناعٌة المطورٌن  - 227لطعه رلم  -عصائر بودر وحلوى جافة وخلط المواد الغذائٌة ، بجهة : السادات 

 طالل حافظ ابراهٌم

عن  24242برلم  21111114، لٌد فى  71111.111اسالم على محى الدٌن العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بملن / اشرف محمود دمحم خلٌف -شارع الساحل  -مكتب اٌجار سٌارات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب  24251برلم  21111117، لٌد فى  111111.111عبدهللا سعٌد عبدهللا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بملن / سامى سعٌد عبدهللا سلٌمان -م . منوف  - مماوالت عمومٌه ، بجهة : صنصفط

عن ماكٌنه طاحٌن ،  24251برلم  21111117، لٌد فى  51111.111هنا توفٌك دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 بملن /دمحم عبدالمنعم ذكى البسٌونى-م منوف -بجهة : زاوٌه رازٌن 

عن  24264برلم  21111112، لٌد فى  511111.111فرد ، رأس ماله ،   الشحات جابر ابراهٌم عامر  ، تاجر -  122

 -( وتورٌدات زراعٌة وتجارة بذور ، بجهة : السادات  6من المجموعه  36والفمره  11استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

 بملن / هشام مبرون هاشم - 11المنطمه  -مول الجامعه  - 3لطعه  - 1محل رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21111121، لٌد فى  5111.111عبد الوهاب الشٌخ محمود سلطان جوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  121

 عن فراشه مناسبات ، بجهة : منشٌه الخطاطبه بملن /اٌمن حامد عبد الفتاح 24311

عن  24322برلم  21111125، لٌد فى  51111.111اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بملن / دمحم زكى حسام الدٌن -شارع الجمهورٌه  -جزارة ، بجهة : سرس اللٌان 

عن محل  24161برلم  21111114، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن خلٌفه دمحم عاصم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مودلخدمات المحمول ، بجهة : سدود مركز منوف بملن دمحم اشرف احمد مح

عن تشغٌل  24321برلم  21111126، لٌد فى  3111.111سامٌه على دمحم الكمشوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 بملن /سعٌد عبدالرازق دمحم-م منوف -معادن وورشه لحام ، بجهة : بالمشط 

عن بمالة  24341برلم  21111127فى ، لٌد  41111.111عبدالسٌد عبدهللا عبدالسٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 منوف بملن / دمحم عبدالعزٌز عالم -، بجهة : كفر السنابسه مركز 

عن  24124برلم  21111116، لٌد فى  51111.111عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 أ بالسوق التجارى بالمنطمه الرابعه بملن عصام ابراهٌم شحاته 56طٌور واسمان ومجمدات ، بجهة : السادات محل رلم 

عن ادوات  24112برلم  21111117، لٌد فى  71111.111ماله ،   هناء جمال سعد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس -  135

 بملن / جمال سعد حسن الصعٌدى -عزبة السلخانه شارع الصعٌدى  -منزلٌة ، بجهة : منوف 

عن تصنٌع  21356برلم  21111122، لٌد فى  111111.111دمحم رجب عبدالجواد بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بمل/ احمد غرٌب تفٌك-محور الصناعٌه السابعه 174بجهة : السادات لطعه ابواب مصفحه ، 

عن تصنٌع  21356برلم  21111122، لٌد فى  111111.111دمحم رجب عبدالجواد بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

ملن /لطب بركات فتوح ب 4مول الجامعه محل رلم  4*3ابواب مصفحه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 منوف بغرض مكتب تورٌدات العمال الورق والكرتون المضلع21356ولٌدبرلم 

عن  24225برلم  21111113، لٌد فى  12111.111مصطفى عبدالحك عبدالجٌد لوره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 بملن / شٌماء عبدالحك عبدالجٌد لوره-م . منوف  -بمالة ، بجهة : صنصفط 

عن تورٌد  24221برلم  21111114، لٌد فى  11111.111اسماء السٌد دمحم احمد عواجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

محور  5اجهزه كمبٌوتر ومستلزماته فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : السادات لطعه رلم 

 ود عبدالرحمن مخلوفخدمات الحى السادس بملن احمد محم

عن  24232برلم  21111114، لٌد فى  1111.111حاتم عبدالمتجلى محمود عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

بملن / احمد متولى عبداللطٌف والسٌد حسٌن  -بالسوق التجارى االول  - 45المحل رلم  -سوبر ماركت ، بجهة : السادات 

 الشرلاوى

عن مكتب  24274برلم  21111111، لٌد فى  51111.111اد عبد الخالك مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فؤ -  141

 تورٌد انفار )داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : كفر بالمشط بملن /صالح عبد الخالك عبد الرازق مطاوع

عن مكتب  24213برلم  21111121لٌد فى  ، 21111.111احمد جمال زكى رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

الدور الرابع بمول دار مصر  111شارع ابوبكر الصدٌك مكتب -تورٌدات) ماعدا خدمات االنترنت (ومماوالت ، بجهة : السادات 

 بملن /ٌاسمٌن المغاورى ابراهٌم

عن مصنع تعبئة  24221برلم  21111121، لٌد فى  51111.111رضا دمحم زكى الهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 بملن / رشاد معوض عبدالعزٌز -شارع المٌهى  -وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : سرس اللٌان 

عن مكتب  24211برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم عبد الرحٌم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 نان حمدان دمحم سلطانمماوالت عامه ، بجهة : كفر داود بملن /ح



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  24157برلم  21111113، لٌد فى  111111.111حسانٌن عبدالحمٌد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بملن /سكٌنه ٌوسف ابوالعنٌن-م منوف -بلدى ، بجهة : دبركى 

، لٌد فى  25111.111فرد ، رأس ماله ،  رءوف دمحم عبدالحمٌد الحبشى )الحبشى للتجاره والتورٌدات (  ، تاجر  -  146

عن تجاره وتورٌدات لطع غٌار معدات وسٌارات وخالفه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  24331برلم  21111126

 بملن /رضا عبدهللا-د  32ا المنطمه السكنٌه رلم  2بالدور االرضى بمول التجارى لرطبه مول بالمطعه رلم  16محل رلم -السادات 

 عبدالمطلب الصاوى رمضان

عن  24344برلم  21111127، لٌد فى  111111.111مجدى صبحى دمحم شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 مخبز بلدى ، بجهة : كفر داود بملن /على عبد الحكم على عمران

عن حظٌره  24172برلم  21111115ٌد فى ، ل 51111.111دمحم السٌد ابو دنٌا السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 سكه المدٌنه بملن /عبد السالم ابراهٌم عبد السالم-مواشى ، بجهة : سرس اللٌان 

عن ورشه  24174برلم  21111115، لٌد فى  111111.111دمحم سعٌد عبد المحسن عون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 دوكو ، بجهة : جزى بملن /اشرف صالح دمحم

عن حظٌرة  24211برلم  21111112، لٌد فى  41111.111اشرف دمحم عبدالحمٌد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن / اسماعٌل دمحم عبدالحمٌد -م . منوف  -مواشى ، بجهة : منشأة سلطان 

عن ترزى  24341رلم ب 21111122، لٌد فى  23111.111حسام فؤاد سٌف مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 حرٌمى ، بجهة : جزى بملن /اشرف عبد الغنى المغربى

عن بٌع  24212برلم  21111112، لٌد فى  21111.111عمر السٌد مصطفى عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 منظفات ، بجهة : دبركى مركز منوف بملن سعدٌه عبدالمؤمن التراس

عن  24251برلم  21111117، لٌد فى  5111.111لدعوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مها محمود عبد الحمٌد ا -  153

 مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : منشاه سلطان بملن /عبد الحمٌد جمعه شرف الدٌن

بٌع ادوات عن  24253برلم  21111117، لٌد فى  21111.111لٌلى سعد للدس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 منزلٌه ، بجهة : منوف شارع الجالء بملن /منٌر رٌاض ناشد

، لٌد  111111.111عماد عبد المجٌد عبد السالم المبانى )المبانى العمال الحداده والكرٌتال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

ورش الشباب المرحله الثانٌه امتداد  34 عن اعمال حداده وكرٌتال ، بجهة : السادات لطعه رلم 24271برلم  21111111فى 

 الصناعٌه الخامسه بملن /دمحم ابراهٌم السٌد احمد صالح بصفته مدٌر وشرٌن بشركه االشراف للصناعات البالستٌكٌه

عن مطعم ،  24277برلم  21111111، لٌد فى  11111.111احمد عبدالموى صبحى هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 بملن /عبدالحلٌم محمود حسٌن-مول طٌبه  4محل رلم -لسادات بجهة : ا

عن تصنٌع  15571برلم  21111111، لٌد فى  2111111.111صفاء السٌد عمران عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 السٌد عسران عماره بمنطمه محور الصناعٌه السابعه ىبملن /صفاء 116خراطٌم رى ساده وبالتنمٌط ، بجهة : السادات لطعه رلم 

عن تصنٌع  15571برلم  21111111، لٌد فى  2111111.111صفاء السٌد عمران عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

محور الصناعٌه السابعه بملن / صفاء السٌد  124خراطٌم رى ساده وبالتنمٌط ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 15571ولٌد برلم  2115/4/1ه /تصنٌع مستلزمات رى بالتنمٌط بالستٌن افتتح فى عسران عمران نشاط

عن مكتبه  24172برلم  21111115، لٌد فى  111111.111اٌمان ابراهٌم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن /اٌمن ابوزٌد دمحم دٌاب- 17ه ب مول دار مصر المنطم121محل -وخردوات فٌما عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : السادات 

عن  21616برلم  21111116، لٌد فى  11111.111رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌه االولى بملن رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار 21عطاره وعالفه ، بجهة : السادات محل رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21616برلم  21111116، لٌد فى  11111.111رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

مول الزهور بملن رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار بغرض مكتبه  13عطاره وعالفه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه السادات 

 منوف 21161ولٌد برلم  2112/ 11/ 11وخردوات افتتح فى 

عن بٌع  24115برلم  21111111، لٌد فى  11111.111سحر عبدالغفار دمحم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بملن / ٌسرى الشامى -الشارع الجدٌد  -مالبس ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : منوف 

عن اكسسوار  24242برلم  21111114، لٌد فى  12111.111دمحم حسن احمد محارٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 محمول ، بجهة : منوف شارع الزراعه بملن جمال على دمحم الشعار

عن  22117لم بر 21111112، لٌد فى  55111.111دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 بملن /عبدالمرضى عبدالفتاح عبده-م منوف -ورشه تصنٌع رخام ، بجهة : كفرالسنابسه 

عن  22117برلم  21111112، لٌد فى  55111.111دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

بملن /فرج غرٌب معوض نصر بغرض نشاط مكتب -وف م من-ورشه تصنٌع رخام ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفرالسنابسه 

 منوف 22117ولٌد برلم  2111/ 4/  16رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال وافتتح فى 

برلم  21111113، لٌد فى  51111.111عبداللطٌف عبدالسالم عبدالرحمن حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

، بجهة : له محل رئٌسى لرٌه االسراء والمعراج وادى النطرون بملن /صالح سعد عن مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت  24156

 سجل تجارى البحٌره 2624دمحم الطواب بغرض نشاط بماله وبماله تموٌنٌه وممٌد برلم 

عن بمالة ،  24263برلم  21111117، لٌد فى  51111.111احمد حامد دمحم العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 بملن / سعٌد عبدربه دمحم -م . منوف  -بجهة : شبشٌر طمالى 

عن بٌع اعالف ،  24276برلم  21111111، لٌد فى  1111.111هٌثم سامى سعٌد السواق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بملن / شرٌف سامى سعٌد حسانٌن -م . منوف  -بجهة : الحامول 

عن بٌع  24224برلم  21111121، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  مروه سعٌد عبدالجٌد صمر  ، تا -  161

 بملن / سعٌد دمحم عبدالممصود -م . منوف -دواجن ، بجهة : بالمشط 

عن ورشه  24311برلم  21111124، لٌد فى  5111.111احمد مصطفى ابراهٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 هة : سرس اللٌان سكه الجزاٌر بملن /امل زٌنهم الشافعىتصنٌع اكٌاس بالستٌن ، بج

عن بٌع  24317برلم  21111124، لٌد فى  21111.111اشرف سعٌد عبدالمجٌد المزاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 بملن /سعٌد عبدالمجٌد المزاز-مالبس رجالى فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : منوف شارع وسط البلد 

عن مخبز  24312برلم  21111124، لٌد فى  21111.111شنوده جرجس طٌاب كٌرلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد دٌاب -الدور االرضى  -مول دار مصر  -أ  21 -سٌاحى ، بجهة : السادات 

عن جزارة ،  24323برلم  21111125، لٌد فى  51111.111هبه دمحم حمدى عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 بملن / احمد جمال عمر -شارع االربعٌن  -بجهة : سرس اللٌان 

برلم  21111113، لٌد فى  51111.111عبداللطٌف عبدالسالم عبدالرحمن حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

بملن -السادات -شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى  6عماره  3ه عن مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت ، بجهة : شم 24156

 /فرج السٌد عبدالحمٌد

عن تنمٌه بشرٌه  24151برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم شعبان دمحم المرط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

التراخٌص الالزمه ، بجهة : منوف اما جامع مهنا بملن لذوى االحتٌاجات الخاصه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 ٌحٌى عبدالنبى عٌد

عن مكموره فحم ،  24166برلم  21111114، لٌد فى  51111.111فؤاد دمحم امٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 بجهة : كفر داود بملن محمود دمحم ابو شوشه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  24211برلم  21111121، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  فتحى احمد عبد الممصود الشٌخ  ، تا -  177

 مكتب مماوالت عامه وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : زاوٌه رازٌن بملن /احمد عبد اللطٌف دمحم

عن  24335برلم  21111126 ، لٌد فى 51111.111محمود جمال عثمان عبد البصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

مجمع وزاره الصناعه المنطمه  6استصالح اراضى وتنمٌه زراعٌه وتصدٌر خضروات وفاكهه ، بجهة : السادات مكتب رلم 

 الصناعٌه الرابعه بملن /خالد احمد ابو المجد

عن تجاره  24346برلم  21111122، لٌد فى  31111.111السٌد عبد هللا احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 عزبه السلخانه بملن /سعد دمحم الصعٌدى-اخشاب ، بجهة : منوف 

عن بماله ، بجهة :  24176برلم  21111115، لٌد فى  11111.111فاٌزه دمحم سلٌم االبجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بملن /عبدالمنعم دمحم سلٌم-عزبه ابوعلم -سرس اللٌان 

عن مخبز  24123برلم  21111116، لٌد فى  51111.111عصام احمد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  121

 سٌاحى ، بجهة : السادات الطرٌك االللٌمى نجع المساعٌد كفر داود بملن حامد دمحم عبدالاله ٌوسف

عن حظٌره مواشى  24342برلم  21111122، لٌد فى  211111.111انور دمحم دمحم شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ، بجهة : كفرفٌشا م منوف بملن /فوزٌه سالم على شرف

عن  24126برلم  21111116، لٌد فى  111111.111محمود رمضان عبدالغفار الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ٌاتبملن / رمضان عبدالغفار الز -م . منوف  -بٌع اعالف ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن تصنٌع  17211برلم  21111112، لٌد فى  11111.111جابر مجدى جابر الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

دشاشه وممطوره زراعٌه جر بطئ ، بجهة :  -تجمٌع وتصنٌع عزالات زراعٌه وسطارات زراعٌه  -تروس -بنوز -جلب -اعمده 

 لن جابر مجدى جابر الشامىمحور الصناعٌه السابعه بم 126السادات المطعه 

عن تصنٌع  17211برلم  21111112، لٌد فى  11111.111جابر مجدى جابر الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

دشاشه وممطوره زراعٌه جر بطئ ، بجهة : له  -تجمٌع وتصنٌع عزالات زراعٌه وسطارات زراعٌه  -تروس -بنوز -جلب -اعمده 

 36وفمره  11وف شارع احمد عرابى بملن هٌام على الكمشوشى بغرض مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه محل رئٌسى بناحٌه من

 منوف 17211ولٌد برلم  2116/ 4/ 12افتتح فى  6من المجموعه 

عن حظٌره  24212برلم  21111112، لٌد فى  41111.111عادل صالح عطوه عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بجهة : شبرا بلوله مركز منوف بملن دمحمعادل صالح عطوه مواشى ،

عن بٌع  24212برلم  21111113، لٌد فى  11111.111مختار سعٌد محمود غٌطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 بملن / اٌمان مبرون محمود سعفان -م . منوف  -اعالف ، بجهة : زاوٌة رازٌن 

عن مكتب  24231برلم  21111114، لٌد فى  11111.111كٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا جمال السٌد البل -  122

 محور خدمات الحى السادس بملن محمود احمد عبدالسالم حجازى 5عماره  2تورٌدات ومماوالت عامه ، بجهة : السادات وحده 

عن ورشه  24252برلم  21111117، لٌد فى  11111.111عبد الرازق عنتر السٌد طبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 موبٌلٌات ، بجهة : عزبه البحٌرى تابع غمرٌن بملن /سعٌد سعد عبد الفتاح

عن بماله ،  24217برلم  21111113، لٌد فى  5111.111اٌه احمد عبد العاطى الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اهٌم البهواشىبجهة : منشاه سلطان بملن /على اسماعٌل ابر

عن مكتب  24257برلم  21111117، لٌد فى  51111.111دمحم عبد الشكور مرسى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مماوالت عمومٌه )فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سدود بملن /فاٌز عبد المنعم مخلوف

عن مخبز بلدى ،  24272برلم  21111111، لٌد فى  11111.111عاطف نوح دمحم الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن /مسعود عبدالمرضى ابراهٌم-م منوف -بجهة : بهواش 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  21417برلم  21111121، لٌد فى  211111.111احمد دمحم دمحم ابوغزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

وممٌد  -بغرض حلوٌات  -بملن / احمد عبدهللا احمد  -حلوٌات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة سرساللٌان بجوار مجلس المدٌنه 

 2112/  11/  31فى  -منوف  21417برلم 

عن مصنع  21417برلم  21111121، لٌد فى  211111.111احمد دمحم دمحم ابوغزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بملن / رمضان دمحم العشرى -ش ترعة السرساوٌه  -حلوٌات ، بجهة : سرس اللٌان 

عن بٌع  24313برلم  21111121، لٌد فى  51111.111زٌنب شعبان موسى ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بملن /منصور دمحم سمكه-شارع بورسعٌد -اعالف ، بجهة : سرس اللٌان 

عن  24313برلم  21111124، لٌد فى  211111.111ح عاطف معوض علم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سما -  116

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : بهواش بملن /سٌد حسٌن سٌد احمد رجب

نٌع عن ورشه لتص 24167برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم زكرٌا امٌن نوٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 طرٌك كمشوش بملن /جهاد عبد اللطٌف عبد العظٌم اسماعٌل-المراتب االسفنجٌه والمفروشات ، بجهة : منوف 

عن بٌع  24342برلم  21111127، لٌد فى  11111.111اسالم ابراهٌم عبدالحك عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 منوف بملن / دمحم ابراهٌم عبدالحك عماره -مركز مالبس ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : جزى 

عن ترزى  24355برلم  21111122، لٌد فى  7111.111اسماعٌل عبدالحافظ السٌد مدٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن /سلٌمان منصور داود-م منوف -، بجهة : زاوٌه رازٌن 

، لٌد فى  51111.111جهزة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالمرضى ضبش ) ضبش لصٌانة اال -  211

عن صٌانه وتصلٌح االجهزة االللكترونٌة ) فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر وخدمات االنترنت ( ، بجهة :  24213برلم  21111112

 بملن / فوزٌة السٌد سالم -م . منوف  -بالمشط 

عن  24122برلم  21111116، لٌد فى  111111.111، رأس ماله ،   عبدالرحمن عبدالحكم احمد الشاعر  ، تاجر فرد -  211

 بملن / حامد عبدالمنعم حسن زنون -م . منوف  -تجارة وتوزٌع وتورٌد الدلٌك والرده والمواد الغذائٌه بكافه ، بجهة : صنصفط 

عن  24111برلم  21111117 ، لٌد فى 51111.111عبدالعظٌم رمضان عبدالعظٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن / اٌمان حمدى ابو الحدٌد -م . منوف  -بمالة ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن صٌدلٌه ،  24235برلم  21111114، لٌد فى  1111.111دٌنا كمال عثمان المشالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لغفاربملن / كمال عثمان عبدا -شارع ترعة البطحه  -بجهة : منوف 

عن تجاره  24233برلم  21111114، لٌد فى  21111.111احمد محمود احمد هرٌدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

بملن /لرطبه -ا مول لرطبه السادات  2لطع  141وحده رلم -لطع غٌار معدات ثمٌله ومستلزمات المصانع ، بجهة : السادات 

 لالستثمار العمارى السٌاحى

عن عالفه ، بجهة  24223برلم  21111121، لٌد فى  25111.111دمحم فتحى احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بملن /اشرف نجٌب خلٌل الشٌمى-: عزبه المشال م منوف 

 عن 24215برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عواطف ابراهٌم ابراهٌم ابوعوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بملن / عصام حاكم دمحم جمعه -المنطمه الصناعٌه المطورٌن  - 226الوحده رلم  -تشكٌل معادن ، بجهة : السادات 

عن  24312برلم  21111121، لٌد فى  51111.111دمحم حمدى رمضان المرزولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 حمدى رمضان المرزولى بملن / -م . منوف  -حظٌرة مواشى ، بجهة : فٌشا الكبرى 

عن اعالف  24314برلم  21111121، لٌد فى  51111.111طارق خٌرى فوزى الشهالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن /جمعه سعٌد زكى-، بجهة : غمرٌن م منوف 

 ــــــــــــــــــــــ    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  21111.111ى عبدالسالم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عدد والٌات صناعٌه  ،رأس مالها   شركه احمد مجد -  1

 ، عن تورٌدات عدد والٌات صناعٌه ، بجهة : السادات مول دار مصر بملن عمر دمحم خبٌه 24237برلم  21111114

  1ن واالنشاءات المعدنٌه وتركٌبها واعمال المماوالت شركه /دمحم دمحم عبد الحمٌد هدهود وشركاه   شركة  ،  تشكٌل المعاد -  2

، عن تشكٌل المعادن واالنشاءات المعدنٌه وتركٌبها واعمال  24315برلم  21111121،لٌدت فى  511111.111،رأس مالها   

 1مد محور خدمات الحى الثانى بملن /هانى احمد دمحم اح 31لطعه رلم  7، بجهة : السادات محل رلم  1المماوالت 

( وتصنٌع لطع beشركه /اٌمان عبد العظٌم عبد الغنى وشرٌكها   شركة  ،  تصنٌع انابٌب ومواسٌر وخراطٌم من البالستٌن ) -  3

، عن تصنٌع انابٌب ومواسٌر  24341برلم  21111127،لٌدت فى  11111.111ووصالت من البالستٌن   ،رأس مالها   

المنطمه الصناعٌه محور  74لطعه رلم -ووصالت من البالستٌن ، بجهة : السادات  ( وتصنٌع لطعbeوخراطٌم من البالستٌن )

 الصناعٌه السابعه بملن /مصطفى مبرون دمحم ابو شلوع

شركة الطنطاوى دمحم الطنطاوى عبدربه شتا وشركاه   شركة  ،   تجارة وتوزٌع اسمده ومبٌدات زراعٌة  ،رأس مالها    -  4

وحده رلم  -، عن تجارة وتوزٌع اسمده ومبٌدات زراعٌة ، بجهة : السادات  24241برلم  21111114،لٌدت فى  51111.111

 بملن / وجٌه عبدالعظٌم دمحم حسانٌن -المنطمة السكنٌة الثالثة  - 221لطعة االرض رلم  - 6

،لٌدت فى  5111.111شركه سامى عبدالحمٌد دمحم حبه وشرٌكه   شركة  ،  مكتب مماوالت عمومٌه  ،رأس مالها    -  5

بملن  21، عن مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : السادات مول البنون المنطمه الخامسه محل رلم  24152برلم  21111113

 جواهر عبدالعزٌز دمحم

)  شركة محمود ابراهٌم وشرٌكته مروه عبد الحلٌم   شركة  ،  الامة الحفالت وتنظٌم مسابمات الجمال والدعاٌة واالعالنات -  6

فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (   

، عن الامة الحفالت وتنظٌم مسابمات الجمال والدعاٌة  24171برلم  21111115،لٌدت فى  11511.111،رأس مالها   

لمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على واالعالنات ) فٌما عدا اصدار الصحف وا

 بملن / سعاد عبد الحمٌد سالم الخولى -بجوار كوبرى المرور  -ٌولٌو  23شارع  -التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : سرس اللٌان 

ورلٌه ومخصبات زراعٌه سائله وبودره  ،رأس شركه محمود ابراهٌم فهمى الشافعى وشركاه   شركة  ،  خلط وتعبئه اسمده  -  7

، عن خلط وتعبئه اسمده ورلٌه ومخصبات زراعٌه سائله وبودره ،  24211برلم  21111111،لٌدت فى  511111.111مالها   

 محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم دمحم على دمحم باشا 17بجهة : السادات لطعه رلم 

اعٌه والصناعٌه   شركة  ،  خلط وتعبئه اسمده ورلٌه ومخصبات زراعٌه سائله وبودره  شركه ثمار جروب للتنمٌه الزر -  2

، عن خلط وتعبئه اسمده ورلٌه ومخصبات زراعٌه سائله  24211برلم  21111111،لٌدت فى  511111.111،رأس مالها   

 دمحم باشا محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم دمحم على 17وبودره ، بجهة : السادات لطعه رلم 

شركه حسٌن حسن على منصور وشركاه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت  ،رأس  -  1

، عن المماوالت والتورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت  24171برلم  21111114،لٌدت فى  111111.111مالها   

 الدور الثانى المنطمه االولى بملن صالح دمحم دمحم على 24عماره  3، بجهة : السادات مكتب رلم 

شركه /مدحت عبد الرؤوف دمحم شعبان وشركاه   شركة  ،  التصدٌر لكل ما هو مسموح به لانونا وتجاره الخضروات  -  11

برلم  21111122ى ،لٌدت ف 151111.111،رأس مالها      1والفاكهه والبمولٌات والحاصالت الزراعٌه وجمٌع المواد الغذائٌه 

، عن التصدٌر لكل ما هو مسموح به لانونا وتجاره الخضروات والفاكهه والبمولٌات والحاصالت الزراعٌه وجمٌع المواد  24351

 أ(الدور الثالث مول دار مصر بملن /سعد عبد الحمٌد عبد المجٌد311، بجهة : السادات مكتب رلم ) 1الغذائٌه 

شركائه   شركة  ،  النمل البرى والمماوالت العمومٌه فٌماعدا المالبس العسكرٌه وخدمات شركه هانى ٌوسف جابر و -  11

، عن النمل البرى والمماوالت العمومٌه فٌماعدا  24316برلم  21111124،لٌدت فى  111111.111االنترنت   ،رأس مالها   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ب شارع عمروبن العاص المنطمه االولى/بملن  16ره عما 6مكتب رلم -المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ، بجهة : السادات 

 احمد فتحى زكى

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  شطبت    21111113، وفى تارٌخ    2762،  سبك لٌده برلم :   دولت محمود ابراهٌم  ،  تاجر فرد   - 1

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    12411احمد سعٌد احمد الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ره نهائٌاشطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجا

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    16172عبدالعزٌز محمود لندٌل زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21111116، وفى تارٌخ    1112نجاح السٌد دمحم داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21111116، وفى تارٌخ    21115سعٌد دمحم سعٌد غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    2717فرد  ،  سبك لٌده برلم :  منه عبد العزٌز عبد المنعم خالف  ،  تاجر   - 6

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21111116، وفى تارٌخ    21311دمحم نبوى احمد مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 ائٌاصحٌفه المٌد العتزال التجاره نه

تم محو/شطب السجل  تم    21111117، وفى تارٌخ    13167طارق حسن دمحم عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21111117، وفى تارٌخ    11716دمحم عبد المعطى على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21111117، وفى تارٌخ    6244محمود محمود دٌاب خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    11212اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسن صالح ابراهٌم زٌن الدٌن  ،  ت   - 11

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    11255وفاء عبد العاطى دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌه المٌد للوفاه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اكرامى دمحم فرٌد عبده الرهوان ) مؤسسة الرهوان لتجارة وتعبئة المواد الغذائٌة وجمٌع انواع زٌوت الطعام (  ،  تاجر فرد     - 13

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا   21111111، وفى تارٌخ    12765،  سبك لٌده برلم : 

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    11226ن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عالء دمحم دمحم زٌدا   - 14

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    23532نور فوزى حسن عماره ابوعماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 د العتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفة المٌ

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    225فوزبه عبد السمٌع السٌد البهلون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    2645اٌمن عبد الرحمن عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    1117لٌلً عثمان عبد هللا السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111117، وفى تارٌخ    5217كرٌمه حسٌن ابراهٌم لناوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

/شطب السجل  تم محو   21111117، وفى تارٌخ    3722ابراهٌم احمد الكمشوشً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111117، وفى تارٌخ    23112رضا سعٌد عمران على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    1612بخٌت لدٌس عوض ساوٌرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21111112، وفى تارٌخ    17131عبدالعاطى عبدالمنعم عبدالعاطى سرٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  شطببت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

   21111112، وفى تارٌخ    11666خالد شعبان صالح ابو طاحون ) كشرى ابو خالد (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    21111111تارٌخ ، وفى    11252على الملٌجى على زٌان ) مطبعة زٌان (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    23177عماد احمد دمحم سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    21111111، وفى تارٌخ    4212الجواد خضٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم اشرف محمود عبد    - 27

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    21612دمحم مسعد رجب البمبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 فة المٌد العتزال التجارة نهائٌاشطبت صحٌ

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    2112محمود سٌد علً ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    2242رابعه جالل عبد الصمد البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    4112نعمات احمد محمود علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    11145م كامل الزرلانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خالد عبد العظٌ   - 32

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    11661عبدهللا حامد حامد السٌد لرله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌاالسجل  

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    21134مصطفى مختار السٌد عبٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    5613ٌده برلم : كاملة عبداللطٌف دمحم البغدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 35

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    2131عباس حسن عباس الشمونً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    13252موسى صبحى محمود موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

 تم محو/شطب   21111121، وفى تارٌخ    21331حسام عصام الدٌن سعٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    12176عاٌدة بٌومى مندور خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    24131ٌده برلم : مرفت سعٌد سٌد احمد سوٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 41

 1السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا 

تم    21111124، وفى تارٌخ    14147حسام الدٌن انور السٌد احمد الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 ال التجاره نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتز

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    12363محسب ابوزٌد فرج بركه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    7421مرفت مسعد عبد العزٌز البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    5222نادٌة اسماعٌل حسن اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    22217فرد  ،  سبك لٌده برلم : جالل محمود السٌد الجحش  ،  تاجر    - 45

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    2571هدي مشحوت ابراهٌم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 نهائٌاشطبت صحٌفه المٌدالعتزال التجاره 

تم محو/شطب السجل  شطبت    21111125، وفى تارٌخ    4162ناهد نبوي دمحم حشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    5356سامى فتحى مرسى االبشٌهى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/شطب السجل  تم محو   21111125، وفى تارٌخ    1227دمحم عمر دمحم حسن جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    1414سعٌد عبد الرازق الكمشوشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    6442ده برلم : منال حسن سعد دمحم الطباخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 51

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    242متحت عبد العظٌم دمحم غعنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 هائٌاشطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره ن

تم    21111127، وفى تارٌخ    15311نعٌمه رمضان عبد العزٌز الصادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21111127، وفى تارٌخ    21551مدٌحه دمحم احمد عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 شطبت صحٌفه المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111127، وفى تارٌخ    6227منصور كرٌم شحات كرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111127، وفى تارٌخ    21545سبك لٌده برلم :  عبدالسالم دمحم السٌد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،    - 56

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111127، وفى تارٌخ    12144دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 تغناء عنهالسجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالس

تم    21111127، وفى تارٌخ    5132خضره عبد العزٌز سلطان النزالوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21111127، وفى تارٌخ    3462الهام فتحى عبد هللا ابو محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    21111ٌاسر دمحم دمحم المهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    23631تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم كمال عبدالحمٌد نصار  ،    - 61

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    24126محمود رمضان عبدالغفار الزٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 ٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه الم

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    11552امٌر سعٌد امٌن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    4122دمحم فرٌد دمحم الفرماوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

المال , تم تعدٌل رأس   21111114وفً تارٌخ ،   16525هانى شعبان عبد الفتاح ابو غالٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115وفً تارٌخ ،   14711ابراهٌم السٌد دمحم تعٌلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111115وفً تارٌخ ،   22215صبرى نجٌب سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌهاب  -  3

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم  21111116وفً تارٌخ ،   13527شرٌف احمد ٌوسف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   12413ناصر عبدالوهاب احمد عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111117وفً تارٌخ ،   13167حسن دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  طارق -  6

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  21111117وفً تارٌخ ،   2363احمد محمود احمد عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   21172ابراهٌم عبدالحمٌد حسن عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   61111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111117وفً تارٌخ ،   2363احمد محمود احمد عٌد ) معصرة عٌد(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111117وفً تارٌخ ،   23136دمحم فتحى السٌد عبدالنبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   14353انتصار السٌد دمحم الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   31111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   21113عبٌر حمدى دمحم شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   21113عبٌر حمدى دمحم شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   11251غازى سامى غازى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   12151هشام ابوبكر ابراهٌم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   71111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113،  وفً تارٌخ  21716دمحم نبٌل عبدهللا البلكٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   14247دمحم عوض معوض حسن المدٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   23476دمحم عباس احمد دمحم زٌاده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   12467اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم محمود محمود محمود السما )السما للرى الحدٌث بالتنمٌط (  ت -  11

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21111114

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   11155دمحم عبدهللا سعد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   24142دمحم دمحم دسولى دمحم البسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   23111حفنى عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سعٌد عبدالمنعم  -  22

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

ال , تم تعدٌل رأس الم  21111117وفً تارٌخ ،   24137اسالم على عبدالعظٌم عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   24137اسالم على عبدالعظٌم عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   17122السالم ابراهٌم مرزوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد -  25

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

تعدٌل رأس المال , تم   21111112وفً تارٌخ ،   24126محمود رمضان عبدالغفار الزٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   45111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   16117احمد ابو الحسن فاٌد ابو الحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 ٌه جن  111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   24132السٌده شعبان اسماعٌل فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   12221سعد شعبان سعد جعفر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   6111رجب كمال محمود علٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21111121وفً تارٌخ ،   11531عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز محمود ) زٌزو للرحالت (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111121وفً تارٌخ ،   24122محمود عادل محمود لٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   42111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   17211مجدى حسن على حسن راضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   15117عبد المنعم صبرى محمود خفاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   2321رلم حسن سلٌمان الشوربجً العربً  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  35

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   12533دمحم شولى احمد خلف هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   1111111.111لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   24117ٌاسمٌن سعٌد دمحم المنارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   24221رضا دمحم زكى الهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   751111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  21111125وفً تارٌخ ،   24212حسٌن دمحم حسٌن بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   23656تامر عبده حلمى المناخلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   21525شٌماء دمحم مصطفى دمحم الزرلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   12217ولٌد عادل جابر الماصد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   24116احمد رجب جبر شرف الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   1114ماجده عبد الستار كورانً لٌنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   12425ناصر عبدالفتاح ابراهٌم تركى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111126وفً تارٌخ ،   11145هانى دمحم محمود ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111127وفً تارٌخ ،   15166حازم دمحم عبدالفتاح سٌد احمد سعدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111127تارٌخ ،  وفً  1232حنان فوزي عوض رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122وفً تارٌخ ،   2231حنان لندٌل عبد السٌد لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   71111.111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  11116منصور عبد المرضى ابراهٌم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

بملن سعٌد  461لطعه رلم  24لٌصبح بناحٌه السادات منطمه  3365وصف الـتأشٌر:   ، تتم تعدٌل عنوان الفرع المودع برلم 

 جالل احمد



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21111113وفً تارٌخ  24156عبداللطٌف عبدالسالم عبدالرحمن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 بملن /فرج السٌد عبدالحمٌد -السادات -شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى  6عماره  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  24156عبداللطٌف عبدالسالم عبدالرحمن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى لرٌه االسراء والمعراج وادى النطرون بملن /صالح سعد دمحم الطواب بغرض نشاط 

 سجل تجارى البحٌره  2624اله تموٌنٌه وممٌد برلم بماله وبم

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  11116منصور عبدالمرضى ابراهٌم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن سعٌد جالل احمد 461لطعه رلم  24وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح السادات منطمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  24157حسانٌن عبدالحمٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن /سكٌنه ٌوسف ابوالعنٌن -م منوف -الـتأشٌر:   ، دبركى 

م تعدٌل العنوان , ت 21111113وفً تارٌخ  23372السٌد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه الجٌزه بنى سالمه مركز منشأه المناطر بنشاط مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال 

 ولٌد برلم سجل          الجٌزه 2111/ 11/ 3افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113تارٌخ  وفً 24155محمود السٌد عبده السٌد حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن السٌد عبده السٌد عبده حمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21111114وفً تارٌخ  24166فؤاد دمحم امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 كفر داود بملن محمود دمحم ابو شوشه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  23372السٌد زكرٌا السٌد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ، ابونشاٌة م السادات بمبن دمحم زكرٌا السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  24151دمحم شعبان دمحم المرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، منوف اما جامع مهنا بملن ٌحٌى عبدالنبى عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  24165زاهر دمحم دمحم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، دبركى مركز منوف بملن عادل مسعود احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24161مود بسٌونى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان مح -  12

 المنطمه الثانٌه بملن وائل دمحم ابوالٌزٌد 516عماره رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24164عماد حمدى فرحات ضبٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ورش الشباب المرحله الثانٌه المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن دمحم لبٌب على الكردى 63الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  24162حسام دمحم عبده سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن / دمحم معوض امام  -م . منوف  -، زاوٌة رازٌن 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21111114وفً تارٌخ  24161دمحم نبٌل اسماعٌل داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، منوف طرٌك السرساوٌه بملن نبٌل اسماعٌل عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24163احمد محمود عبدالمجٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجٌش بملن هانى محمود عبدالمجٌد زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  24167دمحم زكرٌا امٌن نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 طرٌك كمشوش بملن /جهاد عبد اللطٌف عبد العظٌم اسماعٌل  -، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن خلٌفه دمحم عاصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، سدود مركز منوف بملن دمحم اشرف احمد محمود



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21111114وفً تارٌخ  16312السعودى دمحم سٌد احمد المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الخمرى بناحٌه زاوٌه رزٌنالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن مختار عبدالشافى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24162مسعد على محروس االبٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / مسعد على محروس االبٌانى  -شارع الفمى امتداد جسر الفرعونٌة  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  24175فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم ابراهٌم مرعى ، تاجر -  21

 الـتأشٌر:   ، بهواش بملن /عدٌله بٌومى عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  24176فاٌزه دمحم سلٌم االبجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن /عبدالمنعم دمحم سلٌم -ابوعلم  عزبه-الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  24177فاطمه عبدالعزٌز على الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن/عبدالعزٌز احمد عبدالمحسن الغباشى -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، جزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  24172د ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد ابو دنٌا السٌد ، تاجر فر -  24

 سكه المدٌنه بملن /عبد السالم ابراهٌم عبد السالم -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  24172اٌمان ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن /اٌمن ابوزٌد دمحم دٌاب - 17ب مول دار مصر المنطمه 121محل -ـتأشٌر:   ، السادات ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111115وفً تارٌخ  24173دمحم ناجح دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ، زاوٌه رازٌن بملن /عبد المعطى دمحم فوده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  24174ٌد عبد المحسن عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سع -  27

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /اشرف صالح دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  23111ٌحٌى دمحم دمحم الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف طرٌك كمشوش مركز منوف بملن دمحم احمد عبدالهادى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  21616رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 سكنٌه االولى بملن رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجاربالسوق التجارى بالمنطمه ال 21وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  21616رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

رض مكتبه مول الزهور بملن رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار بغ 13وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات 

 منوف 21161ولٌد برلم  2112/ 11/ 11وخردوات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  24121سمر دمحم فتحى عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، دملٌج مركز منوف بملن ابراهٌم عبدالمحسن ابراهٌم جمٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  24126الغفار الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود رمضان عبد -  32

 بملن / رمضان عبدالغفار الزٌات  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21111116وفً تارٌخ  24127مباركه صالح دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، كمشوش مركز منوف بملن دمحم عبدالعزٌز دمحم حماد

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  15641مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 بملن /السٌد سعد بسٌونى المالح -السابع محور خدمات الحى  2لطعه  7وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد )الدفراوى لتجاره الخضروات والفاكهه( ، تاجر فرد ،   -  35

لطعه  7مكتب تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح  21111116وفً تارٌخ  15641سبك لٌده برلم    

 بملن /السٌد سعد بسٌونى المالح -محور خدمات الحى السابع  2



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21111116وفً تارٌخ  24121عمر سلطان دمحم حبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، الٌافطه الخطاطبه مركز السادات بملن صافى ابراهٌم دمحم

وفً تارٌخ  24125 مجدى السٌد ناجى )الشٌماء للتورٌدات الزراعٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء دمحم -  37

شارع المدٌنه المنوره المنطمه االولى بملن محى الدٌن فتحى  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات  21111116

 مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  24122بك لٌده برلم    محمود عادل محمود لٌله ، تاجر فرد ،  س -  32

 بملن /عادل محمود على لٌله -ش المطان بالحصوه -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  24122عبدالرحمن عبدالحكم احمد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن / حامد عبدالمنعم حسن زنون  -م . منوف  -، صنصفط  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  24124عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 تهأ بالسوق التجارى بالمنطمه الرابعه بملن عصام ابراهٌم شحا 56وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  21616رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

بالسوق التجارى بالمنطمه السكنٌه االولى بملن  21وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 21616ولٌد برلم تابع 2111/ 11/ 6بغرض عطاره وعالفه افتتح فى رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  24123احمد عصام احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وسفالـتأشٌر:   ، السادات الطرٌك االللٌمى نجع المساعٌد كفر داود بملن حامد دمحم عبدالاله ٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24121منى سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن / عادل دمحم فتح هللا  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، دملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24121منى سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

وكان ممٌد برلم  -بغرض حظٌرة مواشى  -بملن/ عادل دمحم فتح هللا  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى  بناحٌة دملٌج 

  2117/  4/  11شطب فى و 2116/  12/  27بتارٌخ  12176

تم تعدٌل  21111117وفً تارٌخ  21152محمود حمدى ابراهٌم دمحم عبدالسٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

المطورٌن بملن محمود  -مجمع الصناعات المتوسطه والصغٌره  121العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده 

 م دمحم عبدالسٌدحمدى ابراهٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24112هناء جمال سعد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بملن / جمال سعد حسن الصعٌدى  -عزبة السلخانه شارع الصعٌدى  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24113ه برلم    نشوى رفاعى ابراهٌم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  47

 الـتأشٌر:   ، بهواش بملن /عبد الغنى عبد العزٌز السما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  1261، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1دمحم مجدى عبد العزٌز شانة  -  42

السادس من اكتوبر بنشاط بٌع منتجات مناحل وتعبئه  1المحور المركزى مج  22ٌه الحى االول الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناح

 اكتوبر 6ولٌد برلم      سجل  2111/ 11/ 7زٌوت وعسل افتتح فى 

بك لٌده تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم مجدى عبدالعزٌز شانة )شانة النتاج وتوزٌع المواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  س -  41

المحور  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه الحى االول  21111117وفً تارٌخ  1261برلم    

 6ولٌد برلم      سجل  2111/ 11/ 7السادس من اكتوبر بنشاط بٌع منتجات مناحل وتعبئه زٌوت وعسل افتتح فى  1المركزى مج 

 اكتوبر

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  11716عطى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الم -  51

 محور الصناعٌه السابعه بملن دمحم عبدالمعطى على مصطفى  116وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  21111117وفً تارٌخ  11716رلم    دمحم عبد المعطى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط بٌع وصٌانه وحدات التبرٌد والتكٌٌف وذلن لالستغناء عنه

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21111117وفً تارٌخ  13167طارق حسن دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح منوف ترعه المباله بملن حسن دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  13167طارق حسن دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بذور وذلن لالستغناء عنهالـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط تجاره حبوب و

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24111عبدالعظٌم رمضان عبدالعظٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بملن / اٌمان حمدى ابو الحدٌد -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24114ده برلم    ٌاسر منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  55

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /سعد حسن احمد شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  24115سحر عبدالغفار دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن / ٌسرى الشامى  -دٌد الشارع الج -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24117محمود احمد احمد البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع درب الجناٌنى بملن احمد احمد البابلى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  21222رلم    سلٌمان عفٌفى حسانٌن داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  52

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن بملن سلٌمان عفٌفى حسانٌن داود136الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات وحده رلم 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21111111وفً تارٌخ  24112باهر محمود ٌوسف عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 شارع منى المنطمه االولى بملن محمود دمحم محمود شلبى 12عماره رلم  6الـتأشٌر:   ، السادات شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24111دمحم جمال فهمى الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن / هبه جمال فهمى  -لسادات م . ا -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  14353انتصار السٌد دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبدالنبى جابر دروٌش المنٌاوى بناحٌه بالمشط

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  12721ٌز دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم رمضان عبد العز -  62

الوالعه بالمرحله الثانٌه بارض المنطمه  112وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه وادى النطرون المطعه رلم 

 ولٌد برلم       سجل دمنهور 2111/ 11وٌات افتتح فى الصناعٌه بملن دمحم عبدالرحٌم دمحم اٌمام بغرض تصنٌع ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24212هشام احمد العرالى تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 محور خدمات الحى الثانى بملن حامد عبدالرحمن عبدهللا 25الـتأشٌر:   ، السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  22643لى محمود خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمار محمود ع -  64

 خدمات الحى الثانى بملن عادل عبدالفتاح دمحم سٌد احمد 46لطعه رلم  4وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز العام/ السادات محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  22643ٌده برلم    عمار محمود على محمود خالد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  65

محور خدمات الحى الثانى بملن نصر عبدهللا عبدالحافظ  27المطعه رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع / السادات محل رلم 

 هٌكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24116احمد رجب جبر شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن سامٌه السٌد محمود سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24211سعٌد صبحى سالمه الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 دٌنالـتأشٌر:   ، زاوٌه رزٌن مركز منوف بملن رضا عبدالغفار م



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  22643عمار محمود على محمود خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

محور خدمات الحى الثانى بملن نصر عبدهللا  27المطعه رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه السادات محل رلم 

 منوف 22643ولٌد برلم تابع  2111/ 11/ 11ٌارات افتتح فى عبدالحافظ  هٌكل بغرض بٌع كمالٌات س

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  24214عادل عبدالمنعم مصطفى خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم مركز منوف بملن نعٌمه دمحم عبدالغفار زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24217، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رجب ابراهٌم دمحم بدوى -  71

 ب المنطمه االولى ابنى بٌتن بملن /دمحم توفٌك عبدالواحد  52الـتأشٌر:   ، السادات 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21111112وفً تارٌخ  24214ٌاسمٌن سمٌر عبدالفتاح سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن ابراهٌم عبدهللا المجراوى

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22263سامى محمود عبد الفتاح حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

بغرض نشاط  -بملن / دمحم متولى عبدالعظٌم  -اسنٌت الملٌوبٌة  -م . كفر شكر  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة كفر شكر 

  2111/  11/  12ولٌد فى سجل تجارى الملٌوبٌه      بتارٌخ  -ٌه مركز بٌع وتداول ادوٌه بٌطر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  23717باسم احمد دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

/ 11/ 12ده بغرض بماله افتتح فى ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن خٌرى عبدالصادق حمو

 منوف 23717ولٌد برلم تابع  2111

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  23717باسم احمد دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

/ 11/ 12وده بغرض بماله افتتح فى ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن خٌرى عبدالصادق حم

 منوف 23717ولٌد برلم تابع  2111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24212عادل صالح عطوه عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، شبرا بلوله مركز منوف بملن دمحمعادل صالح عطوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24211خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف دمحم عبدالحمٌد  -  76

 بملن / اسماعٌل دمحم عبدالحمٌد  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، منشأة سلطان 

ف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21111112وفً تارٌخ  23717باسم احمد دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ، منشأه سلطان مركز منوف بملن خٌرى عبدالصادق حموده

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  23717باسم احمد دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

ولٌد برلم  2111/ 2/ 21اجن افتتح فى ، له محل رئٌسى بناحٌه منشأه سلطان مركز منوف بملن انور احمد كامل بغرض بٌع دو

 منوف 23717

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  11251غازى سامى غازى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 د الغباشىبالمنطمه الثالثه بملن احمد محمود محمو 72لطعه رلم  6الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات محل رلم 

 21111112وفً تارٌخ  24213احمد دمحم عبدالمرضى ضبش ) ضبش لصٌانة االجهزة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / فوزٌة السٌد سالم  -م . منوف  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بالمشط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24215م    عمرو طلعت عبدالحمٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  21

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الشهٌد البٌه بملن طلعت عبدالحمٌد طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24216رجاء رفاعى دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 /غالٌه عبدالحلٌم محروس  بملن-الـتأشٌر:   ، ابونشابه السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24211صبحى دمحم عبدالموجود جدوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، صنصفط مركز منوف بملن سنٌه دمحم جاد غزال



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21111112فً تارٌخ و 24212عمر السٌد مصطفى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، دبركى مركز منوف بملن سعدٌه عبدالمؤمن التراس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  17211جابر مجدى جابر الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

محور الصناعٌه السابعه بملن جابر مجدى جابر الشامى  126ات المطعه الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه الساد

دشاشه وممطوره زراعٌه  -تجمٌع وتصنٌع عزالات زراعٌه وسطارات زراعٌه  -تروس -بنوز -جلب -بغرض نشاط تصنٌع اعمده 

  2111/ 11/ 12فى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112رٌخ وفً تا 17211جابر مجدى جابر الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 محور الصناعٌه السابعه بملن جابر مجدى جابر الشامى 126الـتأشٌر:   ، السادات المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  17211جابر مجدى جابر الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

ٌه منوف شارع احمد عرابى بملن هٌام على الكمشوشى بغرض مكتب استٌراد فٌما عدا المجموعه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناح

 منوف 17211ولٌد برلم  2116/ 4/ 12افتتح فى  6من المجموعه  36وفمره  11

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21111112وفً تارٌخ  24213عبدهللا على عبدالحمٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن / عبدالفتاح على عبدالحمٌد  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  24215دمحم سمٌر دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / كرم حسٌب دمحم  -ش مساكن مبارن  -، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24211بدهللا دمحم زللو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ع -  11

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن مركز منوف بملن جمعه سعٌد ذكى

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  24217اٌه احمد عبد العاطى الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 صف الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /على اسماعٌل ابراهٌم البهواشى و

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم مجدى عبدالعزٌز شانة )شانة النتاج وتوزٌع المواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

نوف شارع ترعة البطحه بملن السٌد احمد دمحم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، م 21111113وفً تارٌخ  1261برلم    

 عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  1261، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     1دمحم مجدى عبد العزٌز شانة  -  13

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع ترعة البطحه بملن السٌد احمد دمحم عمار

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  24221 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمرضى على عبدالمرضى جادهللا -  14

 بملن / عزه خالد ابو بكر  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، جزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  24223منى حسن السٌد الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن / عبدالغفار عبدالغفار خلٌفه  -م . منوف  -، زاوٌة رازٌن الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  24224مصطفى مختار موسى غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن / عبدالسالم عبدهللا العزب  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  24211بو بكر محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزه خالد ا -  17

 بملن /عبدالمرضى على عبدالمرضى  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، جزى 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  24212مختار سعٌد محمود غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بملن / اٌمان مبرون محمود سعفان  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  24225مصطفى عبدالحك عبدالجٌد لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  بملن / شٌماء عبدالحك عبدالجٌد لوره-م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، صنصفط 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  21111113وفً تارٌخ  24221هند طالل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / هند طالل حافظ ابراهٌم -المنطمه الصناعٌة المطورٌن  - 227لطعه رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  24221هند طالل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

/  15افتتاح فى  -بغرض استٌراد وتصدٌر  -المنصورٌة من شارع انور حافظ بجوار مسجد الخلفاء الراشدٌن -الـتأشٌر:   ، امبابة 

  231224وممٌد برلم  - 2117/  5

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24233احمد محمود احمد هرٌدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن /لرطبه لالستثمار العمارى السٌاحى -ا مول لرطبه السادات  2لطع  141وحده رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  21131سبك لٌده برلم    عٌد غرٌب على ابو طبل ، تاجر فرد ،   -  113

 غمرٌن م منوف -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن /لٌصبح بملن /عٌد غرٌب على ابوطبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24245الهام دمحم عبدالصادق البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ف الـتأشٌر:   ، منوف شارع السماٌه بملن هانى دمحم دمحموص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24221اسماء السٌد دمحم احمد عواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 محور خدمات الحى السادس بملن احمد محمود عبدالرحمن مخلوف 5الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22216كرٌم دمحم دمحم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن / اٌمان مصطفً ابراهٌم وسعد ناجً سعد -الحً السادس  السادات  1أ شمه  1الـتأشٌر:   ، عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24235سبك لٌده برلم     دٌنا كمال عثمان المشالوى ، تاجر فرد ،  -  117

 بملن / كمال عثمان عبدالغفار  -شارع ترعة البطحه  -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24242اسالم على محى الدٌن العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / اشرف محمود دمحم خلٌف -شارع الساحل  -ر:   ، سرس اللٌان وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24236احمد ابراهٌم كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ودمحور المنطمه الصناعٌه السابعه بملن محمود مجدى محم 167الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24236احمد ابراهٌم كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سوهاج جهٌنه الغربٌه شارع المدارس بملن ابراهٌم كامل السٌد احمد بنشاط مكتب مماوالت 

 سجل طهطا 12663ولٌد برلم  2112/ 4/ 26عمومٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  15725اسامه مهتدى محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن /احمد واسامه مهتدى محمود ٌوسف -السادات -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح االخماس غرب الرٌاح الناصرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24241سعٌد مبرون على عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  112

 محور خدمات الحى الثانى بملن هانى مختار السٌد مختار 31لطعه رلم  7وصف الـتأشٌر:   ، السادات محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24247ه برلم    صالح عبدالستار الكورانى ابولٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع احمد عرابى بملن سمٌه صالح عبدالستار الكورانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  14613ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن / ابراهٌم عبدالمنعم دمحم  -مجمع الصناعات الصغٌره  - 37 - 31وحده  - 12، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عنبر  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24232دمحم دمحم على عواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 دمحم عٌاد بملن /دمحم محمود -الـتأشٌر:   ، سدود م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24222ٌوسف على دمحم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 محور خدمات الحى الثانى بملن احمد دمحم خالد 36الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  21111114وفً تارٌخ  24227ه برلم    ٌحٌى عبدالعظٌم مصطفى ابوغربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  117

 بملن / عبدالمجٌد عبدالبالى دمحم ابوالعنٌن  -ابنى بٌتن االولى  -/ ج  12عمارة  - 1شمه  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21111114وفً تارٌخ  24242دمحم حسن احمد محارٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الزراعه بملن جمال على دمحم الشعار

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24246نسرٌن دمحم عبدالصادق البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع السماٌه بملن هانى دمحم دمحم الفره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24231حسام حسن صالح زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان شارع عبده حمزه بملن دمحم محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  21525شٌماء دمحم مصطفى دمحم الزرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن /مختار عبده ابراهٌم ابولمر -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه شارع داٌر الناحٌه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24231عبدهللا جمال السٌد البلكٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 محور خدمات الحى السادس بملن محمود احمد عبدالسالم حجازى 5عماره  2أشٌر:   ، السادات وحده الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24234شرٌف فكرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 المنطمه الصناعٌه المطورٌن  13الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24234شرٌف فكرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

الكنٌسه  بنشاط صٌدلٌه افتتح  -شارع عبدالسمٌع هالل من شارع عثمان محرم الطالبٌه  1الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الجٌزه

 جل الجٌزهس 111721ولٌد برلم  1117/ 2/ 23فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24243مرفت مصطفى عبدالحمٌد ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن / احمد طلعت جالل محروس  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة العنانى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  24244 بسٌونى حمزه بسٌونى اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 بملن /طلعت عبدالمحسن على مشاحٌت -مجمع الصناعات الصغٌره  6عنبر  226-271وحدات -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

نوان , تم تعدٌل الع 21111114وفً تارٌخ  24232حاتم عبدالمتجلى محمود عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 بملن / احمد متولى عبداللطٌف والسٌد حسٌن الشرلاوى  -بالسوق التجارى االول  - 45المحل رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  24231جالل سعٌد حسن العبكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن / جالل سعٌد حسن العبكاوى  -السحرتى من شارع ابو حشٌش  ارض -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24252عبد الرازق عنتر السٌد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، عزبه البحٌرى تابع غمرٌن بملن /سعٌد سعد عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24251عبدهللا سعٌد عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / سامى سعٌد عبدهللا سلٌمان  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، صنصفط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24252احمد فهمى احمد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 المنطمه الحادٌه عشر بملن /لطب عبد الغنى لطب  2شمه رلم  2الـتأشٌر:   ، السادات عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24265دمحم مرسى ابوالعباس دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 بملن مرسى ابوالعباس دمحم على -منوف وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم م 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24261دمحم مرعى عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 بالمنطمه الصناعٌه السادسه بملن / الطالب  6241وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  21111117وفً تارٌخ  24261دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مرعى عبد الحمٌد -  134

الجاحظ الحى السابع مدٌنه نصر نشاطه /مماوالت عامه تورٌدات عمومٌه  21وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه 

ولٌد برلم  1111/11/3زراع االراضى الصحراوٌه افتتح فى واالستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى والتوكٌالت التجارٌه است

326241 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24263احمد حامد دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 بملن / سعٌد عبدربه دمحم -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، شبشٌر طمالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24255حكٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه عبد المالن  -  136

 وصف الـتأشٌر:   ، هٌت بملن /مكرم حنا غطاس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24251مها محمود عبد الحمٌد الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 ، منشاه سلطان بملن /عبد الحمٌد جمعه شرف الدٌن   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24251هنا توفٌك دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 بملن /دمحم عبدالمنعم ذكى البسٌونى -م منوف -الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24256جواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رلٌه دمحم عبدالجواد عبدال -  131

 بملن / سعٌد السٌد فتح هللا  -م . منوف -وصف الـتأشٌر:   ، منشأة سلطان 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21111117وفً تارٌخ  24254سوسن السٌد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بملن / ٌاسر دمحم ابو محمود  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، منشأة سلطان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24262هبه شولى عبدالحلٌم عبدالمغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بملن /فوزى لطب ابوشوشه -م السادات -وصف الـتأشٌر:   ، كفرداود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24261نى فارس عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فارس حس -  142

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌشا بملن/اٌمن حسنى فارس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24257دمحم عبد الشكور مرسى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ، سدود بملن /فاٌز عبد المنعم مخلوف   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111117وفً تارٌخ  24253لٌلى سعد للدس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، منوف شارع الجالء بملن /منٌر رٌاض ناشد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  12212ه برلم    عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف طوطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تتا م/منوف بملن /عبد اللطٌف فتحى طوطح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  24241دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 بملن /ناصره دمحم النبوى عبدالرحمن-م منوف -ٌر:   ، منشاه سلطان وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  24241دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 سلطان م منوف بناحٌه منشاه -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح /نصره دمحم النبوى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  24261ضٌاءالدٌن عبدالعظٌم دمحم الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن / دمحم جمال احمد البرعى  -شارع بورسعٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  22233برلم     شرٌف دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  141

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه تتا طرٌك مفارق سنجرج بملن /نزٌه مرزوق على سلٌمان 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21111112وفً تارٌخ  24266منى كمال شاهٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بملن /مختار عبدالستار حسٌن السٌسى -الـتأشٌر:   ، برهٌم م منوف 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22117دمحم عبد المرضى عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

بدالمرضى عبدالفتاح عبده بغرض ورشه بملن /ع-م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر السنابسه 

 منوف 22117تصنٌع رخام ولٌدبرلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24262عادل فاٌز عبد الونٌس حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، عزبه او عدس دبركى م/منوف بملن /فاٌز عبد الونٌس حمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24267ح دمحم مصطفى الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتو -  153

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /عبد المنعم عبد العاطى ابراهٌم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21111112وفً تارٌخ  24264الشحات جابر ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 بملن / هشام مبرون هاشم  - 11المنطمه  -مول الجامعه  - 3لطعه  - 1محل رلم  -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22117دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بملن /عبدالمرضى عبدالفتاح عبده -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، كفرالسنابسه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  22117دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

بملن /فرج غرٌب معوض نصر بغرض نشاط مكتب رحالت -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفرالسنابسه 

 منوف  22117ولٌد برلم  2111/ 4/  16متعهد نمل عمال وافتتح فى داخلٌه و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  24271دمحم نصر دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 بملن / نصر دمحم الغرٌب احمد الشناوى  -م . منوف -الـتأشٌر:   ، منشأة سلطان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  24222المنعم عبدالعزٌز عرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مى عبد -  152

 بملن /خٌرٌه دمحم داود -م منوف -وصف الـتأشٌر:   ، برهٌم 

وفً تارٌخ  21312دمحم على سعد خلٌل )السعد لتجاره الحاصالت الزراعٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

مول البنون الدور الثالث السادات بملن  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب رلم  21111111

 /كامل مصطفى دمحم الرفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24271دمحم موسى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صباح -  161

 بملن / مختار زاٌد مسعود  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة رازٌن 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21111111وفً تارٌخ  24276هٌثم سامى سعٌد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن / شرٌف سامى سعٌد حسانٌن  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، الحامول 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  24277احمد عبدالموى صبحى هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

  بملن /عبدالحلٌم محمود حسٌن-مول طٌبه  4محل رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24222نبٌل اٌمن صفوت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111ً تارٌخ وف 24221عمرو جمال حمدى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بملن /ٌاسر حمدى عبدالعزٌز -طمالى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24272عاطف نوح دمحم الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 هٌم بملن /مسعود عبدالمرضى ابرا-م منوف -الـتأشٌر:   ، بهواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  23744مصطفى احمد دمحمنصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح /مصطفى احمد دمحم  نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24274دمحم فؤاد عبد الخالك مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الـتأشٌر:   ، كفر بالمشط بملن /صالح عبد الخالك عبد الرازق مطاوع 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  24272على احمد عبد الرؤف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 حامد  وصف الـتأشٌر:   ، االخماس م/لسادات بملن /فوزى عبد الممصود

وفً  24271عماد عبد المجٌد عبد السالم المبانى )المبانى العمال الحداده والكرٌتال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

ورش الشباب المرحله الثانٌه امتداد الصناعٌه  34تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم  21111111تارٌخ 

  ابراهٌم السٌد احمد صالح بصفته مدٌر وشرٌن بشركه االشراف للصناعات البالستٌكٌه الخامسه بملن /دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  15571صفاء السٌد عمران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ملن /صفاء السٌد عسران عماره بمنطمه محور الصناعٌه السابعه ىب 116الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  15571صفاء السٌد عمران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

محور الصناعٌه السابعه بملن / صفاء السٌد عسران عمران نشاطه  124الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 15571ولٌد برلم  2115/4/1ع مستلزمات رى بالتنمٌط بالستٌن افتتح فى /تصنٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  15571صفاء السٌد عسران عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

سابعه بملن /صفاء السٌد عسران عماره بمنطمه محور الصناعٌه ال 116الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر السادات لطعه رلم 

 2111/11/11نشاطه تصنٌع خراطٌم ساده وبالتنمٌط افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24273دمحم فوزى عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 عبدالحمٌد منوف بملن / فوزى عثمان  -الـتأشٌر:   ، كفر العشرى مركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24221صبحى عبدالعزٌز دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 بملن / رابعه جالل عبدالصمد البنا  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، منشأة سلطان 

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  24226برلم    عبدالصادق صالح عبدالصادق مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  175

 بملن /احمد على روٌشى -, وصف الـتأشٌر:   ، بهواش م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  24275صفاء دمحم امٌن ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

  السٌد الغرباوى بملن /عفٌفى دمحم-الـتأشٌر:   ، سروهٌت م منوف 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  24214عبد الرؤف دمحم عبد الرحٌم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سدود بملن /دمحم عبد الموى دنٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121ارٌخ وفً ت 24211هناء دمحم سعٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 بملن / فتحٌه دمحم ابوفرو -شارع داٌر الناحٌه البحرى  -الـتأشٌر:   ، منوف

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  16117احمد ابو الحسن فاٌد ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

-امام المحكمه المنطمه االولى شارع على بن ابى طالب م السادات  24مبنى  3لٌصبح مكتب وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان 

 بملن /مكاوى  احمد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24221رضا دمحم زكى الهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لن / رشاد معوض عبدالعزٌزبم -شارع المٌهى  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24212حسٌن دمحم حسٌن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن / تامر جابر على بٌومى  -م . السادات  -الـتأشٌر:   ، كفر داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24223   دمحم فتحى احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  122

 بملن /اشرف نجٌب خلٌل الشٌمى-الـتأشٌر:   ، عزبه المشال م منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24227غاده فؤاد دمحم الناطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 طرٌك الجوازات بملن /سامى سمٌر المواس  الـتأشٌر:   ، منوف ش/عبد الحى ملٌن



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24216ولٌد ربٌع على البصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المنطمه الرابعه بملن / احمد ربٌع على البصلى   13عماره  2الـتأشٌر:   ، السادات شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  14217تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد دمحم على شلبى ، -  125

بملن / منٌر ابراهٌم غانم وامجد منٌر ابراهٌم وكرٌم الدٌن  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الزراعه 

 فتحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  24211لٌده برلم    فتحى احمد عبد الممصود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك  -  126

 وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /احمد عبد اللطٌف دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24217عماد ابو الحدٌد دمحم الطرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 طرٌك سروهٌت كوبرى البطحه بملن /طارق جابر خطاب عمر الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان /

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  2537ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  -بملن / ابراهٌم فتحً ابراهٌم  -م السادات   -وصف الـتأشٌر:   ، الخطاطبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24213احمد جمال زكى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الدور الرابع بمول دار مصر بملن /ٌاسمٌن المغاورى ابراهٌم  111شارع ابوبكر الصدٌك مكتب -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  24215فرد ،  سبك لٌده برلم     عواطف ابراهٌم ابراهٌم ابوعوف ، تاجر -  111

 بملن / عصام حاكم دمحم جمعه  -المنطمه الصناعٌه المطورٌن  - 226الوحده رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  2363احمد محمود احمد عٌد ) معصرة عٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بناحٌة منوف -, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح / احمد محمود احمد عٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24224مروه سعٌد عبدالجٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 د دمحم عبدالممصود بملن / سعٌ -م . منوف -الـتأشٌر:   ، بالمشط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24314طارق خٌرى فوزى الشهالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بملن /جمعه سعٌد زكى -الـتأشٌر:   ، غمرٌن م منوف 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121تارٌخ  وفً 24316عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن /احمد دمحم عبدالغنى -السوق التجارى المنطمه الخامسه  6مكتب رلم -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  24316عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن /احمد دمحم عبدالغنى -السوق التجارى المنطمه الخامسه  6مكتب رلم -:   ، السادات وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  21417احمد دمحم دمحم ابوغزاله )حلوانى ابوغزاله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

بملن / رمضان دمحم دمحم  -ش ترعة السرساوٌه  -سرس اللٌان العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة 

 2111/  11/  21فى -منوف  21417ولٌد برلم تابع  - 5121بغرض مصنع حلوٌات اودع برلم  -العشرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  21417احمد دمحم دمحم ابوغزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 بملن / رمضان دمحم العشرى  -ش ترعة السرساوٌه  -تأشٌر:   ، سرس اللٌان الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  21417احمد دمحم دمحم ابوغزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

وممٌد برلم  -بغرض حلوٌات  -عبدهللا احمد بملن / احمد  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سرساللٌان بجوار مجلس المدٌنه 

  2112/  11/  31فى  -منوف  21417

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24211دمحم ابراهٌم عبد الرحٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن /حنان حمدان دمحم سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24317لمعى توما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نانسى جمٌل -  211

 محور خدمات الى الثانى بملن /عبدهللا عبدالحى عبدهللا  2لطعه رلم  1محل رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  24312دمحم حمدى رمضان المرزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / حمدى رمضان المرزولى  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، فٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  24312احمد عبدالمادر جابر حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن / ٌاسر عمر عمر الجندى  -شارع مشروع سكه المناطر  62 -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم  21111121وفً تارٌخ  24311احمد عبد الوهاب الشٌخ محمود سلطان جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منشٌه الخطاطبه بملن /اٌمن حامد عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  17251هللا عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جمال فتح -  214

بنشاط مكتب رحالت داخلٌه دون  -بجوار النادى منسأة المناطر الجٌزة  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بنى سالمه 

  2111/  11 / 12افتتح فى  -السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  24311عبد المجٌد مصطفى عبد المجٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 , وصف الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /عبد الخالك السٌد احمد حموده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24313زٌنب شعبان موسى ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن /منصور دمحم سمكه -شارع بورسعٌد -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

وفً تارٌخ  24311دمحم حسن على الحالج ) الحالج لالدوات الصحٌه ولوزمها ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

بملن / دمحم حسن على  - 6م س  -السوق التجارى  - 71محل  -:   ، السادات تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21111121

 الحالج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  24311دعاء دمحم عبدالوهاب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن /محمود عبدالحمٌد رشاد -بملن السادات -الـتأشٌر:   ، كفرداود 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24315دمحم عبدالعلٌم عبدالعلٌم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / محمود سٌد احمد  -م . منوف  -وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24311محمود حسنٌن صابر الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / عبدالممصود عبدالمادر عبدالممصود  - 316مكتب  -مول مصر  -وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  24312شنوده جرجس طٌاب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن / دمحم ابوزٌد دمحم ابوزٌد دٌاب  -الدور االرضى  -دار مصر مول  -أ  21 -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24317اشرف سعٌد عبدالمجٌد المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن /سعٌد عبدالمجٌد المزاز -وصف الـتأشٌر:   ، منوف شارع وسط البلد 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24313معوض علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح عاطف  -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، بهواش بملن /سٌد حسٌن سٌد احمد رجب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  12363محسب ابوزٌد فرج بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

وذلن  -مٌدان مصطفى كامل بالحصوه  -بناحٌة منوف  - 2117/  2/  2فى  2324ٌر:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم الـتأش

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24311احمد مصطفى ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ه الجزاٌر بملن /امل زٌنهم الشافعى وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان سك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  24314دمحم احمد دمحم أبوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن / سعدٌه سعد دمحم دمحم  -م . منوف  -الـتأشٌر:   ، سنجرج 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  24333سامح عبد الرحٌم ابراهٌم المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 شارع مصطفى كامل بملن/حامد عبد الرحٌم ابراهٌم -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  17151دمحم ناصر على فاٌد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

الدور االول علوى بمول الجامعه المنطمه الحادٌه عشر محور خدمات الحى  1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان السادات محل رلم 

 بملن /ناصر على فاٌد سوٌلم  4/  3السابع منطمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  24327ك لٌده برلم    محمود عبد الرحمن دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سب -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، سنجرج بملن /احمد عبد الرحمن دمحم عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  24322اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / دمحم زكى حسام الدٌن  -شارع الجمهورٌه  -ان وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  24323هبه دمحم حمدى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن / احمد جمال عمر -شارع االربعٌن  -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  24312لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده فكرى ابراهٌم الحامو -  222

 بملن /دمحم فتحى رٌاض -سكه سرس اللٌان -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  24322دٌنا عبد النبى رشاد ابراهٌم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 مدخل ب شارع الطائف المنطمه االولى بملن /حلوجى عبد المادر حلوجى  6عماره  4شمه -, وصف الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  24326عمرو السٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 امعه بملن /ٌوسف محمود على عبد الممصود مول الج 1مكتب رلم -الـتأشٌر:   ، السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  1227دمحم عمر دمحم حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

وق المنطمه س - 61محل رلم  -الكائن بناحٌة السادات  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط كمبٌوتر 

 وذلن لالستغناء عنه  -بملن / الجهاز  -السكنٌه الثامنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  24325سعٌد عبد الممصود عبد الحلٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ن/دمحم احمد عبد العاطى وصف الـتأشٌر:   ، السادات /مول الجامعه الدور الثانى المنطمه الحادٌه عشر بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  24324رباب فؤاد سعد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 شارع االربعٌن بملن/عاطف فتحى مرسى -الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  24321اٌمن ابراهٌم احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 بملن /ثناء حسٌن على -م منوف -الـتأشٌر:   ، كفرفٌشا الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  23511البدرى ابراهٌم مصطفى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ن /مجاهد مبرون مجاهد عمر بناحٌه كفر داود الجدٌده وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  24321اٌمن ابراهٌم احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وف بملن/ثناء حسٌن على الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع ادرٌس متفرع من شارع بورسعٌد امام بنزٌنه التعاون م من

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  24334خالد عبد هللا عبد السٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه بملن /عبد هللا عبد السٌد عالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  24331رلم    دمحم هشام عزت مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  232

 مول البنون بملن /فارس عبد هللا دمحم  36/6وصف الـتأشٌر:   ، السادات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  24335محمود جمال عثمان عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 مجمع وزاره الصناعه المنطمه الصناعٌه الرابعه بملن /خالد احمد ابو المجد  6السادات مكتب رلم وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  24321سامٌه على دمحم الكمشوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بملن /سعٌد عبدالرازق دمحم -م منوف -الـتأشٌر:   ، بالمشط 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  2537ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

-وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه نشاط متعهد نمل عمال الى النشاط االصلى لفرع الجٌزه الكائن بنى سالمه بجوار مستشفى الفٌروز 

 الجٌزه  21311منشاه المناطر الممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  24332دمحم عبد العاطى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، الحامول بملن /دمحم احمد عبد العزٌز عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126ٌخ وفً تار 16412سالم محمود ابراهٌم عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه ش دمحم ٌحى من ش احمد عرابى منشٌه عبدالمنعم رٌاض بملن /زكرٌا دمحم احمد 

 بغرض نشاط مطعم كشرى ومشوٌات ولٌد   مكتب سجل تجارى شبراالخٌمه 

وفً تارٌخ  24331تجاره والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رءوف دمحم عبدالحمٌد الحبشى )الحبشى لل -  232

بالدور االرضى بمول التجارى لرطبه مول بالمطعه  16محل رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السادات  21111126

 بملن /رضا عبدهللا عبدالمطلب الصاوى رمضان -د  32ا المنطمه السكنٌه رلم  2رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  12144دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

المنطمه الصناعٌه السادسة بملن/دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد  6115وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

 حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  24341 عبدالسٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالسٌد عبدهللا -  241

 منوف بملن / دمحم عبدالعزٌز عالم  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر السنابسه مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  12144دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

بالمنطمه الصناعٌه السابعه بملن دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد  7163وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح السادات لطعه رلم 

 حسٌن وكٌال عن امجد جابر احمد عالم وكٌال عن محمود سٌد زٌنهم محمود

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  12144سبك لٌده برلم    دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،   -  242

المنطمه الصناعٌه السادسه بملن /  دمحم  6115وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح السادات لطعه 

 ٌثٌلٌن وتم الغاؤة لالستغناء عنه وزجاجات البولى ا b etعبدالغنى عبدالحمٌد حسٌن وتم تعدٌل نشاطه لٌصبح تصنٌع زجاجات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  24342اسالم ابراهٌم عبدالحك عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 منوف بملن / دمحم ابراهٌم عبدالحك عماره  -وصف الـتأشٌر:   ، جزى مركز 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  15311فرد ،  سبك لٌده برلم    نعٌمه رمضان عبد العزٌز الصادق ، تاجر  -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111127وفً تارٌخ  24345نبٌله حسنٌن دمحم شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 بملن /احمد رجب احمد حشاد -السكنٌه السادات  23ب مول دار مصر م114-ات الـتأشٌر:   ، الساد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111127وفً تارٌخ  24332مكرم دمحم الشحات العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، غمرٌن بملن /عبد الرحمن دمحم الشحات 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  24344مجدى صبحى دمحم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر داود بملن /على عبد الحكم على عمران 

تعدٌل العنوان ,  تم 21111127وفً تارٌخ  24337منى دروٌش مصطفى الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه غمرٌن بملن /دمحم وجٌه عبد الباسط 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  24343دمحم عبد االاله السٌد الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصف الـتأشٌر:   ، دملٌج بملن /احمد مبرون السٌد بدر 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111127وفً تارٌخ  24351ر عبدالمنعم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد تٌسٌ -  251

 بملن /سعٌد ٌوسف الصعٌدى -الـتأشٌر:   ، بهواش م منوف 

وان , تم تعدٌل العن 21111127وفً تارٌخ  23121مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

مرحله ثانٌه بورش الشباب بامتداد المنطمه الصناعٌه  7لطعه رلم -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

 23121الخامسه بملن /رفعت عبد المرضى مبرون عبد هللا بغرض تشكٌل معادن ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111127وفً تارٌخ  24331ٌده برلم    دمحم حسٌن دمحم الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  252

 الـتأشٌر:   ، منشاه سلطان بملن /رمضان رجب ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  23121مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

مرحله ثانٌه بورش الشباب امتداد المنطمه الصناعٌه الخامسه بملن /رفعت عبد المرضى  7وصف الـتأشٌر:   ، السادات لطعه رلم 

 مبرون عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  23121مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

الدور االول بجوار التامٌن الصحى بملن /احمد  25لطعه  1مه مهنٌه رلم وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات ش

 منوف  23121ولٌد برلم  2111/1/21السٌد عبد المعطى نشاطه مماوالت عامه  افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  24356دمحم عبد المادر مبرون بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /محمود مبرون عبد هللا بدر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  24357تامر السٌد احمد مصطفى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 شارع الحشاشه بملن /نجوى ماهر همام  -وصف الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  24354فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد فتحى احمد مكرم ، تاجر -  257

 بملن /دمحم عٌدعلى -م منوف -الـتأشٌر:   ، كمشوش 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  24355اسماعٌل عبدالحافظ السٌد مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 بملن /سلٌمان منصور داود -م منوف -رازٌن  وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  24351نور جابر على المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن بملن /منى كمال عبد الجلٌل الخمرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  21356ه برلم    دمحم رجب عبدالجواد بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  261

بغرض -محور الصناعٌه السابعه بملن /احمد غرٌب توفٌك  174لطعه -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه السادات 

 منوف 21356تصنٌع ابواب مصفحه ولٌدبرلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  24352سبك لٌده برلم     راندا صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  -  261

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه رازٌن م/ منوف بملن /فاطمه دمحم الباسوسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  12451سعٌد محمود دروٌش الصنصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 تعدٌل المالن لٌصبح بملن /الطالب سعٌد محمود دروٌش الصنصفتىوصف الـتأشٌر:   ، تم 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد محمود دروٌش الصنصفتى )الصنصفتى للدٌكورات الخشبٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  263

الن لٌصبح بملن /الطالب سعٌد تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الم 21111122وفً تارٌخ  12451لٌده برلم    

 محمود دروٌش الصنصفتى

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  24353عزه دمحم ابراهٌم عبدهللا الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 بملن /عبدالرحمن عبدالممصود البغدادى -عزبه سمكه -وصف الـتأشٌر:   ، سرس اللٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111122وفً تارٌخ  24342 دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انور دمحم -  265

 ، كفرفٌشا م منوف بملن /فوزٌه سالم على شرف 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21111122وفً تارٌخ  24347دمحممحمود دمحم السندبٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 طرٌك سرس اللٌان امام الجوازات بملن /دمحم محمود دمحم السندبٌسى -الـتأشٌر:   ، منوف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  21356دمحم رجب عبدالجواد بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 غرٌب تفٌك  بمل/ احمد-محور الصناعٌه السابعه 174الـتأشٌر:   ، السادات لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  21356دمحم رجب عبدالجواد بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

بملن /لطب بركات فتوح ولٌدبرلم  4مول الجامعه محل رلم  4*3الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه السادات لطعه رلم 

 العمال الورق والكرتون المضلع منوف بغرض مكتب تورٌدات 21356

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  24341حسام فؤاد سٌف مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، جزى بملن /اشرف عبد الغنى المغربى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122فً تارٌخ و 24346السٌد عبد هللا احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 عزبه السلخانه بملن /سعد دمحم الصعٌدى -الـتأشٌر:   ، منوف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  15446شرٌف عبد الحمٌد عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط ثالجه لحفظ الخضار والفاكهه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  21172احمد على عبدالعزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم اضافه نشاط تصنٌع لوحات كهربائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111116وفً تارٌخ  16222دمحم توفٌك حامد البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم اضافه نشاط مماوالت كهربائٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21111116وفً تارٌخ  1127حسن مختار المال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌد -  4

 اضافه نشاط تجاره حبوب الى النشاط االصلى

تم 21111116وفً تارٌخ  12271محمود دمحم معوض صمر ) مكتب صمر للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع رٌسٌفر ومشترن كهربائىتعدٌل 

تم 21111116وفً تارٌخ  12271تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح محمود دمحم معوض صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 هربائىتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع رٌسٌفر ومشترن ك

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111116وفً تارٌخ  12276على السٌد على حرفوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 بوابات( الى النشاط االصلى -شبابٌن  -تم اضافه نشاط اعمال حداده وكرٌتال )ابواب

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  15641م   مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  2

 التأشٌر:  استصالح واستزراع االراضى الصحراوٌه

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى كامل دمحم دمحم حسن احمد )الدفراوى لتجاره الخضروات والفاكهه( ، تاجر فرد ،  سبك  -  1

 ل النشاط , وصف التأشٌر:  استصالح واستزراع االراضى الصحراوٌهتم تعد21111116ٌوفً تارٌخ  15641لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط 21111117وفً تارٌخ  21152محمود حمدى ابراهٌم دمحم عبدالسٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التبرٌد, وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح فرز وتجهٌز وتعبئه الخضروات والفاكهه والحفظ و



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 النشاط , وصف 21111117وفً تارٌخ  11716دمحم عبد المعطى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 حجره سفره -حجره نوم  -التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مطابخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111117وفً تارٌخ  13167طارق حسن دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌره مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111111وفً تارٌخ  1135خالد دمحم التهامً عبد هللا فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 جاره السٌارات ولطع غٌارهاالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب التصدٌر فى حدود ماتمره التعلٌمات وت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  23131هٌثم دمحم حسن احمد المرابع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع سناكس وممرمشات وزٌتون ومخلالت بكافه انواعها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  11251سبك لٌده برلم     غازى سامى غازى محمود ، تاجر فرد ، -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل الشاط لٌصبح مكتب مماوالت وتورٌدات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت

وصف  تم تعدٌل النشاط ,21111113وفً تارٌخ  21311خالد فتحى عبد الفضٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح انتاج حبٌبات من البالستٌن وصنع روالت واكٌاس بالستٌن وصنع انابٌب ومواسٌر ولطع 

 ووصالت من البالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  24174دمحم سعٌد عبد المحسن عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 افه نشاط تجاره سٌارات الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اض

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  21114اشرف دمحم ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد مستلزمات الرى الحدٌث

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  21444سبك لٌده برلم   على دمحم عبدالموجود حسٌن خواجه ، تاجر فرد ،   -  11

وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط انابٌب ومواسٌر وخراطٌم وسٌور نمل حركه مطاطٌه والالم جافه ورصاص وتلوٌن فحم واحبار 

 طباعه بكر سولٌتب الواح بالستٌن بولى كربونٌت واكسسوار محمول بالستٌكٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  21716دمحم نبٌل عبدهللا البلكٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم اضافة نشاط تصدٌر خضار وفاكهه الى النشاط االصلى ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه وفٌما عدا االنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  14613تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد ،  -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع لتصنٌع خراطٌم البالستٌن ومستلزمات رى حدٌث

ف تم تعدٌل النشاط , وص21111114وفً تارٌخ  15725اسامه مهتدى محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كساره بالستٌن وتخرٌز

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111117وفً تارٌخ  17122دمحم عبدالسالم ابراهٌم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 نشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه )فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه ( الى ال

تم تعدٌل النشاط , 21111117وفً تارٌخ  12212عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف طوطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111117 وفً تارٌخ 2537ٌاسر دمحم اسماعٌل احمد درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  21752عٌد عبدهللا على الملٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز طبالى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111111وفً تارٌخ  21162نم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى عبدالعزٌز عبدالحمٌد غا -  27

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح عصائر طبٌعٌه ) فرٌش ومجمدة(



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 النشاط , وصف 21111111وفً تارٌخ  11144كرٌم علً محمود ابو علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح /سباكه وحداٌد وبوٌاتالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  23744مصطفى احمد دمحمنصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع خراطٌم بالستٌن من البولى اٌثٌلٌن النمى

تم 21111111وفً تارٌخ  21312دمحم على سعد خلٌل )السعد لتجاره الحاصالت الزراعٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات مهمات االمن الصناعى وكل ماٌلزم الشركات والمصانع

تم تعدٌل النشاط , 21111124وفً تارٌخ  15117اجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المنعم صبرى محمود خف -  31

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تصدٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  11145هانى دمحم محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 لٌصبح كوافٌر رجالى ومستحضرات تجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر تم تعدٌل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  1114ماجده عبد الستار كورانً لٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كوافٌر رجالى ومستحضرات تجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  24116رجب جبر شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  34

 1التأشٌر:  تم اضافه نشاط متعهد نمل عمال الى النشاط االصلى 

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 21111127وفً تارٌخ  23215دمحم سمٌر عرفه الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم اضافة نشاط تورٌدات ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات الكمبٌوتر واالنترنت ( ومماوالت عامه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111127وفً تارٌخ  12144دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وزجاجات بولى اٌثلٌن PETشاط لٌصبح تصنٌع زجاجات  التأشٌر:  تم تعدٌل الن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111127وفً تارٌخ  12144دمحم عبد الغنى عبد الحمٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح عبوات بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  24231ٌده برلم   حسام حسن صالح زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح منجد افرنجى وبلدى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24311دعاء دمحم عبدالوهاب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24163احمد محمود عبدالمجٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21111115وفً تارٌخ  24177فاطمه عبدالعزٌز على الغباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24161دمحم نبٌل اسماعٌل داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21111111وفً تارٌخ  24275صفاء دمحم امٌن ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24245الهام دمحم عبدالصادق البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24221اسماء السٌد دمحم احمد عواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24225مصطفى عبدالحك عبدالجٌد لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر21111121وفً تارٌخ  24211هناء دمحم سعٌد عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  24214عبد الرؤف دمحم عبد الرحٌم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24356دمحم عبد المادر مبرون بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة 21111122وفً تارٌخ  24357تامر السٌد احمد مصطفى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111127وفً تارٌخ  23121مصطفى حامد عبد المعبود الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24217رجب ابراهٌم دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24316عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24316عبدالغنى دمحم عبدالغنى النمراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  24121سمر دمحم فتحى عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  24173دمحم ناجح دمحم سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24251سعٌد عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24346السٌد عبد هللا احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  24311ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  24314دمحم احمد دمحم أبوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24314ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق خٌرى فوزى الشهال -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24211صبحى دمحم عبدالموجود جدوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24212رد ،  سبك لٌده برلم   عمر السٌد مصطفى عاشور ، تاجر ف -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24271صباح دمحم موسى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24215برلم    عمرو طلعت عبدالحمٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24216رجاء رفاعى دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24262 هبه شولى عبدالحلٌم عبدالمغٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24261فارس حسنى فارس عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121فً تارٌخ و 24312احمد عبدالمادر جابر حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  24311احمد عبد الوهاب الشٌخ محمود سلطان جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  24175احمد دمحم ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24162مسعد على محروس االبٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112خ وفً تارٌ 24212عادل صالح عطوه عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24211اشرف دمحم عبدالحمٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21111113وفً تارٌخ  24224مصطفى مختار موسى غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  24355اسماعٌل عبدالحافظ السٌد مدٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو21111122وفً تارٌخ  24351نور جابر على المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  24343دمحم عبد االاله السٌد الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص
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الشركة , تم تعدٌل نوع 21111127وفً تارٌخ  24332مكرم دمحم الشحات العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  15571صفاء السٌد عمران عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21111116وفً تارٌخ  24124عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  24122عبدالرحمن عبدالحكم احمد الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و21111115وفً تارٌخ  24176فاٌزه دمحم سلٌم االبجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24271عماد عبد المجٌد عبد السالم المبانى )المبانى العمال الحداده والكرٌتال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111111

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24241محمود سعٌد مبرون على عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24247صالح عبدالستار الكورانى ابولٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24272على احمد عبد الرؤف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  24335محمود جمال عثمان عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  24344مجدى صبحى دمحم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24213احمد دمحم عبدالمرضى ضبش ) ضبش لصٌانة االجهزة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 أشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف الت21111112

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24112هناء جمال سعد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24113نشوى رفاعى ابراهٌم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24213احمد جمال زكى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  24341عبدالسٌد عبدهللا عبدالسٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  24327محمود عبد الرحمن دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  24172اٌمان ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24276امى سعٌد السواق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم س -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24277احمد عبدالموى صبحى هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  24243ٌد ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرفت مصطفى عبدالحم -  61

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24244بسٌونى حمزه بسٌونى اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24231لكٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا جمال السٌد الب -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24234شرٌف فكرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24215جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عواطف ابراهٌم ابراهٌم ابوعوف ، تا -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111127وفً تارٌخ  24331دمحم حسٌن دمحم الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24221ده برلم   رضا دمحم زكى الهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24241دمحم عبدالفتاح عبدالرحمن صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24167   دمحم زكرٌا امٌن نوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  24221هند طالل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116رٌخ وفً تا 24121عمر سلطان دمحم حبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  24152اشرف طرٌف على الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  24315دمحم عبدالعلٌم عبدالعلٌم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24233احمد محمود احمد هرٌدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24212حسٌن دمحم حسٌن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24214عادل عبدالمنعم مصطفى خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24261 مرعى عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24263احمد حامد دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24317انسى جمٌل لمعى توما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24114ٌاسر منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  24342دالحك عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم ابراهٌم عب -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24211فتحى احمد عبد الممصود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  24326مان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو السٌد دمحم عث -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24115سحر عبدالغفار دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24274ع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فؤاد عبد الخالك مطاو -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24211محمود عبدهللا دمحم زللو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24246اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نسرٌن دمحم عبدالصادق البحٌرى ، ت -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24272عاطف نوح دمحم الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111117وفً تارٌخ  24111د ،  سبك لٌده برلم   عبدالعظٌم رمضان عبدالعظٌم موسى ، تاجر فر -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  24322دٌنا عبد النبى رشاد ابراهٌم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24215،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر دمحم الشٌخ ، تاجر فرد -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  24174دمحم سعٌد عبد المحسن عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24255سبك لٌده برلم    نادٌه عبد المالن حكٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  24312حماده فكرى ابراهٌم الحامولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24312لٌده برلم   دمحم حمدى رمضان المرزولى ، تاجر فرد ،  سبك  -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24217اٌه احمد عبد العاطى الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24242م   دمحم حسن احمد محارٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24117محمود احمد احمد البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111127تارٌخ  وفً 24345نبٌله حسنٌن دمحم شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24262عادل فاٌز عبد الونٌس حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  23717باسم احمد دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24254سوسن السٌد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  24156عبداللطٌف عبدالسالم عبدالرحمن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  24312شنوده جرجس طٌاب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111121وفً تارٌخ  24311عبد المجٌد مصطفى عبد المجٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24313زٌنب شعبان موسى ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24161عبدالرحمن خلٌفه دمحم عاصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  24223منى حسن السٌد الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24352ندا صبحى دمحم درغام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   را -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24212هشام احمد العرالى تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  24313ف معوض علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح عاط -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24165زاهر دمحم دمحم ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصف 21111115وفً تارٌخ  24172ا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد ابو دنٌ -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24347دمحممحمود دمحم السندبٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24252اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فهمى احمد عسكر ، ت -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24151دمحم شعبان دمحم المرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111125وفً تارٌخ  24322فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم البٌومى محمود حجازى ، تاجر -  117

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  21417احمد دمحم دمحم ابوغزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24265د ،  سبك لٌده برلم   دمحم مرسى ابوالعباس دمحم على ، تاجر فر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24213عبدهللا على عبدالحمٌد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24231سبك لٌده برلم   حسام حسن صالح زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،   -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  22117دمحم عبدالمرضى عبدالفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  21356لٌده برلم    دمحم رجب عبدالجواد بحر ، تاجر فرد ،  سبك -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  17211جابر مجدى جابر الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24222نبٌل اٌمن صفوت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24112باهر محمود ٌوسف عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  24227ٌحٌى عبدالعظٌم مصطفى ابوغربٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24166فؤاد دمحم امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126 وفً تارٌخ 24321سامٌه على دمحم الكمشوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24251مها محمود عبد الحمٌد الدعوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصف 21111125وفً تارٌخ  24323هبه دمحم حمدى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24264الشحات جابر ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24222ٌوسف على دمحم عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24217عماد ابو الحدٌد دمحم الطرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  24353عزه دمحم ابراهٌم عبدهللا الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24222مى عبدالمنعم عبدالعزٌز عرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24224مروه سعٌد عبدالجٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  24126محمود رمضان عبدالغفار الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24111دمحم جمال فهمى الزناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  24232حاتم عبدالمتجلى محمود عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24231جالل سعٌد حسن العبكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24271دمحم نصر دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  24127ه صالح دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مبارك -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24252عبد الرازق عنتر السٌد طبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24341مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام فؤاد سٌف -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111124وفً تارٌخ  24333سامح عبد الرحٌم ابراهٌم المخرط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24331د الحبشى )الحبشى للتجاره والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رءوف دمحم عبدالحمٌ -  147

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111126

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  24226عبدالصادق صالح عبدالصادق مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24164عماد حمدى فرحات ضبٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24235دٌنا كمال عثمان المشالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  24321اٌمن ابراهٌم احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24257دمحم عبد الشكور مرسى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24161مضان محمود بسٌونى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24157حسانٌن عبدالحمٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  24324اد سعد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رباب فؤ -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  24122محمود عادل محمود لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  24266تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى كمال شاهٌن دمحم ،  -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24212مختار سعٌد محمود غٌطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24116سبك لٌده برلم     احمد رجب جبر شرف الدٌن ، تاجر فرد ، -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24354احمد فتحى احمد مكرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24211رلم   سعٌد صبحى سالمه الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111112وفً تارٌخ  24261ضٌاءالدٌن عبدالعظٌم دمحم الزلزولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24162حسام دمحم عبده سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24214ٌاسمٌن سمٌر عبدالفتاح سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  24125ٌماء دمحم مجدى السٌد ناجى )الشٌماء للتورٌدات الزراعٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  165

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111116

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21111121وفً تارٌخ  24223دمحم فتحى احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24253لٌلى سعد للدس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111124وفً تارٌخ  24311محمود حسنٌن صابر الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 خاص, وصف التأشٌر: 

وفً تارٌخ  24311دمحم حسن على الحالج ) الحالج لالدوات الصحٌه ولوزمها ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21111121

عدٌل نوع الشركة , تم ت21111126وفً تارٌخ  24334خالد عبد هللا عبد السٌد الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  24351احمد تٌسٌر عبدالمنعم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21111127وفً تارٌخ  24337منى دروٌش مصطفى الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24221صبحى عبدالعزٌز دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21111117وفً تارٌخ  24121منى سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24227غاده فؤاد دمحم الناطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  24325سعٌد عبد الممصود عبد الحلٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 ركة , وصف التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  24123احمد عصام احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  24331دمحم هشام عزت مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  24273دمحم فوزى عثمان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24211عزه خالد ابو بكر محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  24242اسالم على محى الدٌن العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24236احمد ابراهٌم كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  24216ولٌد ربٌع على البصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  22643عمار محمود على محمود خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  24221عمرو جمال حمدى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  21616رضوى ابوالمعاطى السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111117وفً تارٌخ  24251فٌك دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هنا تو -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  24256رلٌه دمحم عبدالجواد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  24342 شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انور دمحم دمحم -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  24317اشرف سعٌد عبدالمجٌد المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  24211دمحم ابراهٌم عبد الرحٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  24267فتوح دمحم مصطفى الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  24221عبدالمرضى على عبدالمرضى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  24232دمحم دمحم على عواجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  24332 عبد العاطى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  24155محمود السٌد عبده السٌد حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الٌسر  11272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  1

 ئه وتغلٌف المواد الغذائٌه  لتعب



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الوكٌل  23375تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  2

 لتجاره االطارات والبطارٌات والزٌوت والفالتر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح موباٌل  21161برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21111115،  فى تارٌخ :   -  3

 سٌتى لبٌع المحمول وخدماته  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح زكى  21346تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  4

 مٌخائٌل رٌاض مٌخائٌل ) زكى ترفل (  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح اسالم  24113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  5

 عبدهللا السٌد ابوكرٌشه )ابوكرٌشه للرحالت ونمل العمال(  

بح مكه الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتص 11114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  6

 لتجاره البالستٌن  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مؤسسه الفضالى  1135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  7

 للتصدٌر وتجاره السٌارات ولطع غٌارها  

لى: تم تعدٌل السمه لتصبح مؤسسه افرٌكان ا 23131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  2

 اولٌف لتصنٌع السناكس والممرمشات  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الدولٌه  21716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 للتصدٌر  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  21672ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21111114،  فى تارٌخ :   -  11

 /مصطفى السٌد مصطفى البربرى )البربرى للمالبس الجاهزه (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  17211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  11

 الٌوجد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه /عسل نحل  11141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  12

 رحٌك الشفاء وعسل نحل الطٌبات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح  11716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  13

 الٌوجد  

الى: السعد للتجاره وتورٌدات مهمات االمن  21312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111ى تارٌخ : ،  ف  -  14

 الصناعى وكل ما ٌلزم الشركات والمصانع  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح 14642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  15

 حلوانى الرٌتاج  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  21417تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  16

 الخلٌل لخدمات البٌئٌه والنظافه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /هٌلى  1114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  17

   H.Rربرتون 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /هدى  11121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  12

 لصاوى ٌس )ٌاسٌن للرحالت (  ابوهجار  ا

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح هٌلى  11145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  11

   H.Rربرتون 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتجارٌه لتصبح الى: تم تعدٌل السمه ا 16311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  21

 السلمى للرحالت ونمل العمال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21111114، وفى تارٌخ    21723شركة البسٌونى البسٌونى شرف فودة وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

م محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه جمٌع اعمالها ولد تسلم كل شرٌن حصه فٌها بالكامل ولٌست للشركه اى فروع ت

 بجمهورٌه مصر العربٌه

   21111111، وفى تارٌخ    12264شركه محمود مصطفى على محارٌك وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

لشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن حصته فى راس المال وال ٌوجد للشركه اى فروع اخرى داخل تم محو/شطب السجل  تم حل ا

 جمهورٌه مصر العربٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ   ، 11124شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   11111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 5574، شركة خالد جالل دمحم الرخ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  2

 جنٌه   7111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111111وفً تارٌخ   ، 5574شركه شفٌك جالل دمحم الرخ و خالد جالل دمحم الرخ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   7111111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال  21111121وفً تارٌخ   ، 23472شركه دمحم حجازى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   111111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    23472توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 1لشركه لتصبح /دمحم حجازى دمحم وشرٌكته تم تعدٌل اسم ا -  5

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111121،

تم تعدٌل رأس  21111127وفً تارٌخ   ، 24237شركه احمد مجدى عبدالسالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  15414شركة وائل على الشافعى على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بالمنطمه الرابعه الصناعٌه نموزج أ  13عنبر  56العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحده رلم 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  11124شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه الخطاطبه مركز السادات مدق الشٌخ سعٌد بملن /السٌد احمد دمحم العٌوطى بنفس العنوان , 

 منوف  11124ولٌد برلم تابع  2111/11/14النشاط ونفس المدٌر ونفس السمه التجارٌه افتتح فى 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  11124سبك لٌدها برلم     شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  -  3

بمزرعه  74العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه منشاه المناطر غرب طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 

  2111/11/17الٌاسمٌن للتنمٌه الزراعٌه  بنفس النشاط ونفس المدٌر ونفس السمه التجارٌه افتتح فى 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  11124شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

بنفس   71العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه منشاه المناطر غرب طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 

  2111/11/17ارٌه افتتح فى النشاط ونفس المدٌر ونفس السمه التج

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  5574شركة خالد جالل دمحم الرخ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بملن / شفٌك جالل  -شارع الوفاء متفرع من شارع على بن ابى طالب  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان 

  الرخ دمحم

تم  21111111وفً تارٌخ  5574شركه شفٌك جالل دمحم الرخ و خالد جالل دمحم الرخ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 -شارع الوفاء متفرع من شارع على بن ابى طالب  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سرس اللٌان 

  الرخ بملن / شفٌك جالل دمحم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  11312شركة احمد ابراهٌم دمحم السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 المنطمه الثانٌه عشر السكنٌه  - 11لطعه  - 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  24115ركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه معتز دمحم زكى عبدالنبى وش -  2

 منطمه صناعٌه السادسه )كمصنع ( 6111العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان للفرع لٌصبح السادات لطعه رلم 

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت 21111124وفً تارٌخ  24115فرٌش جٌت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 منطمه صناعٌه السادسه )كمصنع ( 6111تم تعدٌل العنوان للفرع لٌصبح السادات لطعه رلم 

وفً تارٌخ  24115( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    fresh gateتم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح فرٌش جٌت ) -  11

منطمه صناعٌه  6111الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان للفرع لٌصبح السادات لطعه رلم  تم تعدٌل العنوان , وصف 21111124

 السادسه )كمصنع (

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

واالدارى والسكنى البناء الغراض التجارى   -1شركه احمد صالح مصطفى عٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط  -  1

استصالح وتجٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه  -2واالستثمار العمارى 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21111112وفً تارٌخ  21572الى النشاط االصلى للشركه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

دالٌا عبدالنبى على عبدالهادى وشرٌكتها ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط البناء الغراض التجارى واالدارى والسكنى  شركة -  2

واالستثمار العمارى واستصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  21311م   الى النشاط االصلى ،  سبك لٌدها برل

شركة ولٌد سعٌد متولى فرج وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تجارة وتوزٌع االسمده والمبٌدات  -  3

 تأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف ال21111114وفً تارٌخ  14511الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط استٌراد خامات االعالف والمنتجات المستخدمه فى  -  4

االعالف واستٌراد معدات واالت مصانع االعالف واستٌراد معدات واالت مجازر الدواجن واعاده تدوٌر مخلفات الذبح وبٌعها مره 

جمٌع انواع الكتاكٌت ومعدات مزارع الدواجن واستٌراد كافه مهمات ومعدات واالت المصانع الخاصه اخرى واستٌراد السالالت و

بالدواجن وبطارٌات الدواجن ومعامل التفرٌخ وانشاء وتشغٌل محطات تولٌد الموى الكهربٌه من المصادر المتجدده سواء كانت هذه 

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  11124د ،  سبك لٌدها برلم   المصادر من الطاله الشمسٌه او من طاله الرٌاح واستٌرا

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  المعدات الالزمه النشاء هذه المحطات وبٌع الفائض من هذه  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21111112تارٌخ وفً  11124،  سبك لٌدها برلم    1المحطات لشركات التوزٌع

 بسٌطة

شركه دمحم حجازى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /مماوالت الكترومٌكانٌكا ومماوالت عامه  -  6

تم 21111121وفً تارٌخ  23472وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /مماوالت  1تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح /دمحم حجازى دمحم وشرٌكته  -  7

 23472نت ( ،  سبك لٌدها برلم   الكترومٌكانٌكا ومماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا المالبس العسكرٌه وخدمات االنتر

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط اداره وتشغٌل مصنع لتصنٌع زٌتون مخلل بانواعه  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  24115م   وخضروات مخلله بجمٌع انواعها وخرشوف ،  سبك لٌدها برل

 التأشٌر:  شركة تضامن

فرٌش جٌت ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط اداره وتشغٌل مصنع لتصنٌع زٌتون مخلل بانواعه وخضروات مخلله بجمٌع  -  1

 ف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وص21111124وفً تارٌخ  24115انواعها وخرشوف ،  سبك لٌدها برلم   

( ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط اداره وتشغٌل مصنع لتصنٌع fresh gateتم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح فرٌش جٌت ) -  11

تم تعدٌل 21111124وفً تارٌخ  24115زٌتون مخلل بانواعه وخضروات مخلله بجمٌع انواعها وخرشوف ،  سبك لٌدها برلم   

 تأشٌر:  شركة تضامنالنشاط , وصف ال

شركه اسامه مصطفى على الفرماوى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض فرع الشركه لٌصبح تصنٌع لوحات توزٌع  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111126وفً تارٌخ  23652الكهرباء ،  سبك لٌدها برلم   

البالستٌكٌه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض فرع الشركه لٌصبح تصنٌع لوحات توزٌع شركه انجاز للصناعات الهندسٌه و -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111126وفً تارٌخ  23652الكهرباء ،  سبك لٌدها برلم   

) فٌما عدا المالبس شركه احمد مجدى عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تورٌدات  -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21111127وفً تارٌخ  24237العسكرٌه وخدمات االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  23472توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  1

 1لتصبح /دمحم حجازى دمحم وشرٌكته 

الى: تم تعدٌل السمه  24115شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124ى تارٌخ : ،  ف  -  2

 (fresh gateالتجارٌه لتصبح فرٌش جٌت )

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى فمط /دمحم  دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى  شركة تضامن  مدٌر -  1

مطراوى عبدالمجٌد مطراوى باسم الشركه وعنوانها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والوزارات والمصالح الحكومٌه والهٌئات وهٌئه 

المدن العمرانٌه واحٌاء المدن وجمٌع االجهزه الرلابه على الصادرات والواردات ومصلحه الجمارن وهٌئه المجتمعات العمرانٌه و

 التنفٌذٌه التابعه للدوله والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والبنون واى نوع من انواع المعامالت المالٌه مع

 21645برلم       21111112البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب ، تارٌخ : 

دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى فمط /دمحم  -  2

مطراوى عبدالمجٌد مطراوى باسم الشركه وعنوانها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والوزارات والمصالح الحكومٌه والهٌئات وهٌئه 

الواردات ومصلحه الجمارن وهٌئه المجتمعات العمرانٌه والمدن العمرانٌه واحٌاء المدن وجمٌع االجهزه الرلابه على الصادرات و

 التنفٌذٌه التابعه للدوله والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والبنون واى نوع من انواع المعامالت المالٌه مع

 21645برلم       21111112سحب ، تارٌخ : البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بال

دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالٌداع وفتح االعتمادات المستندٌه واصدار خطابات  -  3

الشركه الضمان وفتح والغاء الحسابات الخاصه بالشركه لدى البنون والتولٌع على عمود الشراء باسم الشركه وله فمط حك تمثٌل 

والتولٌع على عمود البٌع والرهن والمرض والمعاوضه واالراضى والعمارات والمنموالت والسٌارات وغٌرها باسم الشركه 

والغراض الشركه امام الشهر العمارى والتوثٌك وااللتراض والتولٌع على عمود المروض والرهن للبنون وله حك توكٌل الغٌر فى 

 21645برلم       21111112 ، تارٌخ : 1كل او بعض ما ذكر 

دمحم مطراوى عبدالمجٌد مطراوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالٌداع وفتح االعتمادات المستندٌه واصدار خطابات  -  4

الضمان وفتح والغاء الحسابات الخاصه بالشركه لدى البنون والتولٌع على عمود الشراء باسم الشركه وله فمط حك تمثٌل الشركه 

ٌع على عمود البٌع والرهن والمرض والمعاوضه واالراضى والعمارات والمنموالت والسٌارات وغٌرها باسم الشركه والتول

والغراض الشركه امام الشهر العمارى والتوثٌك وااللتراض والتولٌع على عمود المروض والرهن للبنون وله حك توكٌل الغٌر فى 

 21645برلم       21111112، تارٌخ :  1كل او بعض ما ذكر 

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته من  -  5

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1الشركه 

مستحماته من  احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع -  6

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1الشركه 

نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع  -  7

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1مستحماته من الشركه 

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع   نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر -  2

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1مستحماته من الشركه 

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته من  -  1

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1الشركه 

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌه الشركه بعد حصوله على جمٌع مستحماته  -  11

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1من الشركه 

التولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره و -  11

للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

ل مع جمٌع البنون الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعام

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وفتح 

 23472برلم       21111121االعتمادات المستندٌه ولهم حك االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  12

للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

كالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اش

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وفتح 

 23472برلم       21111121االعتمادات المستندٌه ولهم حك االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : 

ٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات نها عبد الرح -  13

الرسمٌه للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

عام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع ال

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان 

 23472برلم       21111121وفتح االعتمادات المستندٌه ولهم حك االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : 

نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات  -  14

الرسمٌه للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع 

جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان 

 23472برلم       21111121االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : وفتح االعتمادات المستندٌه ولهم حك 

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه  -  15

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع جمٌع البنون 

ن وفتح والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضما

 23472برلم       21111121االعتمادات المستندٌه ولهم حك االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : 

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه  -  16

ابو طالب منفردا وله الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات  للشرٌن المتضامن دمحم حجازى دمحم دمحم

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن لهم الحك فى التعامل مع جمٌع البنون 

سابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وفتح والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الح

 23472برلم       21111121االعتمادات المستندٌه ولهم حك االفراج عن رأس المال وكافه ، تارٌخ : 

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه  -  17

ها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء وضمن اغراض

الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام 

ك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك التولٌع على عمود االلتراض كافه العمود والمشارطات والثفمات التى تتعل

 23472برلم       21111121والرهن بكافه انواعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

صارف وكل ذلن باسم الشركه احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور التعامل مع جمٌع البنون والم -  12

وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 

الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام 

لعمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك التولٌع على عمود االلتراض كافه ا

 23472برلم       21111121والرهن بكافه انواعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

ة  شرٌن موصى  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌط -  11

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

كافه السندات االذنٌه والتجارٌه  ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

وابرام كافه العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك التولٌع على عمود االلتراض 

 23472برلم       21111121والرهن بكافه انواعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

ها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن ن -  21

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

وابرام كافه العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك التولٌع على عمود االلتراض 

 23472برلم       21111121ها ، تارٌخ : والرهن بكافه انواعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحت

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم  -  21

الشركه وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه ولمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

وكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه و

وابرام كافه العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك التولٌع على عمود االلتراض 

 23472برلم       21111121واعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : والرهن بكافه ان

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم  -  22

لمصلحتها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركه وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء باسم الشركه و

ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه 

التولٌع على عمود االلتراض وابرام كافه العمود والمشارطات والثفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله منفردا حك 

 23472برلم       21111121والرهن بكافه انواعه مع النفس والغٌر  باسم الشركه ولمصلحتها ، تارٌخ : 

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات  -  23

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1كٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكروالمنموالت وكذن حك تو

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات  -  24

 23472برلم       21111121ٌخ : ، تار 1والمنموالت وكذن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى  -  25

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1والسٌارات والمنموالت وكذن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى  -  26

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1والسٌارات والمنموالت وكذن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌ -  27

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1والسٌارات والمنموالت وكذن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

كه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والبٌع الصول الشر -  22

 23472برلم       21111121، تارٌخ :  1والسٌارات والمنموالت وكذن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التكوٌن  -  21

 23472برلم       21111121:  ، تارٌخ

احمد متولى السٌد متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد التكوٌن  -  31

 23472برلم       21111121، تارٌخ : 

نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره  -  31

 23472برلم       21111121بعمد التكوٌن ، تارٌخ : 

مذكوره  نها عبد الرحٌم عواد عبد الرحٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه -  32

 23472برلم       21111121بعمد التكوٌن ، تارٌخ : 

دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد  -  33

 23472برلم       21111121التكوٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌه الشركه شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد  دمحم حجازى دمحم دمحم ابوطالب  توصٌة بسٌطة  -  34

 23472برلم       21111121التكوٌن ، تارٌخ : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -1دمحم عبدالواجد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط  -  35

عبد الواحد احمد دمحم وان ٌمثال الشركه امام كافة الجهات الحكومٌه واالدارٌه والمؤسسات العامه  دمحم - 2 -احمد ابراهٌم دمحم السٌد 

والخاصه واالفراد والغٌر ولهما حك التصرف بكافة انواع التصرفات النالله والممٌده للملكٌه سواء بالبٌع او الشراء او بالتنازل عنها 

 11312برلم       21111121ان ، تارٌخ : لكافة اصول الشركه وذلن مجتمعان او منفرد

احمد  -1احمد ابراهٌم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط  -  36

الدارٌه والمؤسسات العامه دمحم عبد الواحد احمد دمحم وان ٌمثال الشركه امام كافة الجهات الحكومٌه وا - 2 -ابراهٌم دمحم السٌد 

والخاصه واالفراد والغٌر ولهما حك التصرف بكافة انواع التصرفات النالله والممٌده للملكٌه سواء بالبٌع او الشراء او بالتنازل عنها 

 11312برلم       21111121لكافة اصول الشركه وذلن مجتمعان او منفردان ، تارٌخ : 

 -1  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط دمحم عبدالواجد احمد دمحم -  37

دمحم عبد الواحد احمد دمحم وان ٌمثال الشركه امام كافة الجهات الحكومٌه واالدارٌه والمؤسسات العامه  - 2 -احمد ابراهٌم دمحم السٌد 

كافة انواع التصرفات النالله والممٌده للملكٌه سواء بالبٌع او الشراء او بالتنازل عنها والخاصه واالفراد والغٌر ولهما حك التصرف ب

 11312برلم       21111121لكافة اصول الشركه وذلن مجتمعان او منفردان ، تارٌخ : 

احمد  -1كٌن المتضامنٌن فمط احمد ابراهٌم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌ -  32

دمحم عبد الواحد احمد دمحم وان ٌمثال الشركه امام كافة الجهات الحكومٌه واالدارٌه والمؤسسات العامه  - 2 -ابراهٌم دمحم السٌد 

او بالتنازل عنها والخاصه واالفراد والغٌر ولهما حك التصرف بكافة انواع التصرفات النالله والممٌده للملكٌه سواء بالبٌع او الشراء 

 11312برلم       21111121لكافة اصول الشركه وذلن مجتمعان او منفردان ، تارٌخ : 

محمود لطب لمصان الجندى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره والتولٌع  -  31

االلتراض من كافه البنون والمصارف والتولٌع على كافه االوراق والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه والبنون فى 

االزمه لكافه البنون وغٌرها دون الرجوع للشرٌن الموصى باى حال من االحوال ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط ولهم 

 11617برلم       21111124، تارٌخ :  1كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه 

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21111114شركة وائل على الشافعى على وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

15414 

    21111112خ : شركة دالٌا عبدالنبى على عبدالهادى وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌ -  2

 21311برلم   

    21111112شركه احمد صالح مصطفى عٌسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 21572برلم   

    21111114شركة البسٌونى البسٌونى شرف فودة وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 21723 برلم  

برلم       21111114شركة ولٌد سعٌد متولى فرج وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص وغٌر مشهر شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

14511 

برلم       21111112شركة / السٌد احمد دمحم العٌوطى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

11124 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111111دمحم الرخ وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة خالد جالل -  7

5574 

شركه شفٌك جالل دمحم الرخ و خالد جالل دمحم الرخ  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 5574برلم       21111111

برلم       21111121بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه دمحم حجازى دمحم وشرٌكه  توصٌة  -  1

23472 

توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح /دمحم حجازى دمحم وشرٌكته  -  11

 23472برلم       21111121

برلم       21111124ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   شركه معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه  شركة تضامن -  11

24115 

 24115برلم       21111124فرٌش جٌت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

:  (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخfresh gateتم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح فرٌش جٌت ) -  13

 24115برلم       21111124

برلم       21111124شركه محمود لطب لمصان وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

11617 

    21111126شركه اسامه مصطفى على الفرماوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 23652برلم   

    21111126شركه انجاز للصناعات الهندسٌه والبالستٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 23652برلم   

برلم       21111127شركه احمد مجدى عبدالسالم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  17

24237 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2762برلم       21111113، تارٌخ :  4771دولت محمود ابراهٌم     -  1

 2762برلم       21111113، تارٌخ :  4772دولت محمود ابراهٌم     -  2

 2762برلم       21111113، تارٌخ :  4773دولت محمود ابراهٌم     -  3



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2762برلم       21111113، تارٌخ :  4774دولت محمود ابراهٌم     -  4

 15166برلم       21111113، تارٌخ :  4762  2124/ 11/ 31بدوى دمحم بدوى اٌوب  التجدٌد التالى فى  -  5

 13421برلم       21111113، تارٌخ :  4764  2123/ 3/ 2ان فوزى عبد الفتاح ابو حسٌن  التجدٌد التالى فى اٌم -  6

 14757برلم       21111114، تارٌخ :  4721  2124/ 2/ 12السٌد امٌن خالد دروٌش  التجدٌد التالى فى  -  7

 15161برلم       21111114رٌخ : ، تا 4211  2111/  11/  21 -دمحم عبدهللا محمود نجم  ج  -  2

 14274برلم       21111114، تارٌخ :  4722  2124/ 1/ 27مها فتحى عبدالرسول عٌسى  ج فى  -  1

 6762برلم       21111114، تارٌخ :  4726احمد خلٌفه دمحم اسماعٌل  تجدٌد السجل   -  11

 6762برلم       21111114، تارٌخ :  4727  2123/ 6/ 22احمد خلٌفه دمحم اسماعٌل  التجدٌد التالى فى  -  11

 2421برلم       21111114، تارٌخ :  4723احمد ابراهٌم دمحم ابوزٌد  تجدٌد السجل   -  12

 2421برلم       21111114، تارٌخ :  4724احمد ابراهٌم دمحم ابوزٌد  تجدٌد السجل   -  13

 2421برلم       21111114، تارٌخ :  4725  2122/ 2/ 31لتالى فى احمد ابراهٌم دمحم ابوزٌد  التجدٌد ا -  14

 14277برلم       21111115، تارٌخ :  4216  2111/1/22-دمحم على محمود عمر  ج -  15

 4111برلم       21111115، تارٌخ :  4217  2111/  6/  12-عمر عبد المجٌد عبد الرحمن دمحم غراب  ج  -  16

 4111برلم       21111115، تارٌخ :  4212  2114/  6/  11 -مجٌد عبد الرحمن دمحم غراب  ج عمر عبد ال -  17

 4111برلم       21111115، تارٌخ :  4211  2111/  6/  11 -عمر عبد المجٌد عبد الرحمن دمحم غراب  ج  -  12

    21111115، تارٌخ :  4213  2111/  1/  15 -اشرف دمحم عبد العزٌز الشوربجى) مكتب الشوربجى للمماوالت (  ج  -  11

 14241برلم   

 12411برلم       21111115، تارٌخ :  4221  2117/2/11 -احمد سعٌد احمد الطنطاوى  ج -  21

 13527برلم       21111116، تارٌخ :  4232  2123/ 4/ 23شرٌف احمد ٌوسف دمحم  ج فى  -  21

 2717برلم       21111116، تارٌخ :  4236  2117/  3/  17 -منه عبد العزٌز عبد المنعم خالف  ج  -  22

 7155برلم       21111116، تارٌخ :  4223  2111/  1/  11 -نصر خلٌل محمود البٌه  ج  -  23

 1112رلم   ب    21111116، تارٌخ :  4224  2112/  1/  2 -نجاح السٌد دمحم داود  ج  -  24

 1112برلم       21111116، تارٌخ :  4225  2117/  1/  7 -نجاح السٌد دمحم داود  ج  -  25

 13117برلم       21111117، تارٌخ :  4262  2112/11/11 -دمحم عبد هللا دمحم عبد الموى  ج -  26

 2122برلم       21111117، تارٌخ :  4261  2122/ 7/ 3احمد دمحم علً ابو شنب  ج فى  -  27

 25برلم       21111117، تارٌخ :  4253  2123/ 6/ 7دمحم عالء الدٌن عبد المحسن زهران  ج فى  -  22

 6244برلم       21111117، تارٌخ :  4254محمود محمود دٌاب خلٌفه     -  21

 6244برلم       21111117، تارٌخ :  4255محمود محمود دٌاب خلٌفه     -  31

 6244برلم       21111117، تارٌخ :  4256محمود محمود دٌاب خلٌفه     -  31



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 611برلم       21111117، تارٌخ :  4241  2111/  2/  31 -اسامه دروٌش عبد الحمٌد عمار  ج  -  32

 15136برلم       21111117، تارٌخ :  4251  2111/  11/  22 -ج   1هانى فتحى عبد الفتاح حبٌب  -  33

 11411برلم       21111117، تارٌخ :  4242  2124/ 11/ 16السٌد زٌن العابدٌن محمود البدوى  ج فى  -  34

 11212برلم       21111111، تارٌخ :  4271  2116/  6/  4 -حسن صالح ابراهٌم زٌن الدٌن  ج  -  35

 7472برلم       21111111، تارٌخ :  4221  2124/ 1/ 2شٌماء دمحم محمود طلبه  ج فى  -  36

 1135برلم       21111111، تارٌخ :  4221  2121/ 5/ 3خالد دمحم التهامً عبد هللا فضل  ج فى  -  37

 11476برلم       21111111، تارٌخ :  4272  2111/  11/  17 -اٌمن رمضان دمحم حسنٌن  ج  -  32

 11255برلم       21111111، تارٌخ :  4275وفاء عبد العاطى دمحم دمحم     -  31

 12217برلم       21111112، تارٌخ :  4111  2121/ 11/ 27مصطفى دمحم مصطفى موسى  التجدٌد التالى فى  -  41

 14642برلم       21111112، تارٌخ :  4117  2111/6/31 -عادل كمال احمد صمر  ج -  41

 13237برلم       21111112خ : ، تارٌ 4111  2112/  1/  7 -اٌمان على محمود خضر  ج  -  42

 11251برلم       21111113، تارٌخ :  4124  2121/ 6/  25احمد عبد الفتاح سلٌم احمد  التجدٌدفى  -  43

 14247برلم       21111113، تارٌخ :  4144  2111/  2/  11 -دمحم عوض معوض حسن المدٌم  ج  -  44

 215برلم       21111113، تارٌخ :  4123  2124 /11/ 4فاطمه صادق حامد ملٌن  ج فى  -  45

 225برلم       21111113، تارٌخ :  4122  2111/11/14 -فوزبه عبد السمٌع السٌد البهلون  ج -  46

 15161برلم       21111114، تارٌخ :  4171  2124/ 12/ 1مٌنا نمر سمعان جاب هللا  التجٌد التالى فى  -  47

 2645برلم       21111114، تارٌخ :  4125من عبد العزٌز    اٌمن عبد الرح -  42

 2645برلم       21111114، تارٌخ :  4126اٌمن عبد الرحمن عبد العزٌز     -  41

 2645برلم       21111114، تارٌخ :  4127اٌمن عبد الرحمن عبد العزٌز     -  51

 2645برلم       21111114، تارٌخ :  4122اٌمن عبد الرحمن عبد العزٌز     -  51

 1117برلم       21111114، تارٌخ :  4175لٌلً عثمان عبد هللا السٌد     -  52

 1117برلم       21111114، تارٌخ :  4176لٌلً عثمان عبد هللا السٌد     -  53

 4741برلم       21111114، تارٌخ :  4156  2115/  4/  3 -ج   وائل شفٌك اسماعٌل عبدالرحٌم -  54

 4741برلم       21111114، تارٌخ :  4157  2111/  4/  2 -وائل شفٌك اسماعٌل عبدالرحٌم  ج  -  55

 4741برلم       21111114، تارٌخ :  4152  2115/  4/  1 -وائل شفٌك اسماعٌل عبدالرحٌم  ج  -  56

 14613برلم       21111114، تارٌخ :  4121  2111/  6/  15 -احمد ابراهٌم احمد  ج  ابراهٌم -  57

 14122برلم       21111117، تارٌخ :  4117  2124/ 11/  2دمحم شبل احمد المشد  التجدٌد التالى فى  -  52

 2571   برلم    21111117، تارٌخ :  5117  2112/  11/  22 -اشرف جالل احمد لاسم  ج  -  51



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2571برلم       21111117، تارٌخ :  5112  2117/  11/  21 -اشرف جالل احمد لاسم  ج  -  61

 2571برلم       21111117، تارٌخ :  5111  2112/  11/  21 -اشرف جالل احمد لاسم  ج  -  61

 2571لم   بر    21111117، تارٌخ :  5121  2117/  11/  11 -اشرف جالل احمد لاسم  ج  -  62

 11477برلم       21111117، تارٌخ :  4115  2111/  11/  17 -محمود على عبد اللطٌف حجاج  ج  -  63

 5217برلم       21111117، تارٌخ :  5111  2115/11/11 -كرٌمه حسٌن ابراهٌم لناوي  ج -  64

 5217برلم       21111117، تارٌخ :  5112  2111/11/11 -كرٌمه حسٌن ابراهٌم لناوي  ج -  65

 5217برلم       21111117، تارٌخ :  5113  2115/11/11 -كرٌمه حسٌن ابراهٌم لناوي  ج -  66

 12121برلم       21111117، تارٌخ :  5112  2116/  11/  15 -اسالم سعٌد صالح المورى  ج  -  67

 3722برلم       21111117، تارٌخ :  5117ابراهٌم احمد الكمشوشً  تجدٌد السجل   -  62

برلم       21111112، تارٌخ :  5133  2124/ 5/  21عبد المالن خلٌل عبد المسٌح رزق حنا  التجدٌد التالى فى  -  61

11113 

 1612برلم       21111112، تارٌخ :  5143  2112/  6/  31 -بخٌت لدٌس عوض ساوٌرس  ج  -  71

    21111112، تارٌخ :  5134  2121/ 4/  16رى ابو خالد (  التجدٌد التالى فى خالد شعبان صالح ابو طاحون ) كش -  71

 11666برلم   

 3114برلم       21111112، تارٌخ :  5141  2112/5/13 -دمحم عبده امٌن لطب  ج -  72

 131برلم       21111112، تارٌخ :  5142  2112/7/13 -خمٌس عبده عبد العزٌز جٌله  ج -  73

 14722برلم       21111112، تارٌخ :  5127  2111/  2/  6 -سعد عٌد محمود دمحم  ج  -  74

 4112برلم       21111111، تارٌخ :  5151نعمات احمد محمود علً  تجدٌد السجل   -  75

 4112برلم       21111111، تارٌخ :  5161نعمات احمد محمود علً  تجدٌد السجل   -  76

 4112برلم       21111111، تارٌخ :  5161محمود علً  تجدٌد السجل  نعمات احمد  -  77

 12135برلم       21111111، تارٌخ :  5172  2117/1/24 -دمحم حسنٌن احمد غنٌم  ج -  72

 2242برلم       21111111، تارٌخ :  512  2112/1/12 -رابعه جالل عبد الصمد البنا  ج -  71

 11145برلم       21111111، تارٌخ :  5165  2115/  2/  2 -خالد عبد العظٌم كامل الزرلانى  ج -  21

 13177برلم       21111111، تارٌخ :  5172  2117/11/7 -رضا سٌد احمد شحاته جاد  ج -  21

 2112لم   بر    21111111، تارٌخ :  5152  2115/  11/  26 -محمود سٌد علً ابو زٌد  ج  -  22

 15114برلم       21111111، تارٌخ :  5175  2111/12/7 -سعاد احمد عبدالمجٌد متولى  ج -  23

 4212برلم       21111111، تارٌخ :  5154  2115/5/7 -دمحم اشرف محمود عبد الجواد خضٌر  ج -  24

 4212برلم       21111111، تارٌخ :  5155  5111/5/6 -دمحم اشرف محمود عبد الجواد خضٌر  ج -  25

 4212برلم       21111111، تارٌخ :  5156  2115/5/7 -دمحم اشرف محمود عبد الجواد خضٌر  ج -  26



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14611برلم       21111121، تارٌخ :  5112  2111/12/1 -فاروق هنداوى دمحم دروٌش  ج -  27

 5613برلم       21111121، تارٌخ :  5113  2116/  6/  2 -كاملة عبداللطٌف دمحم البغدادى  ج  -  22

 14226برلم       21111121، تارٌخ :  5116  2111/1/2 -اسامه سٌد توفٌك على  ج -  21

 14132برلم       21111121، تارٌخ :  5117  2111/  11/  21 -اسامة دمحم ٌوسف دمحم  ج  -  11

 14217برلم       21111121، تارٌخ :  5116  2111/  11/  13 -سعٌد دمحم على شلبى  ج  -  11

 1414برلم       21111121، تارٌخ :  5122  2116/  4/  3 -سعٌد عبد الرازق الكمشوشى  ج  -  12

 14215برلم       21111121، تارٌخ :  5127  2124/  1/  2احمد دمحم عبد الوهاب محرز  التجدٌد التالى فى  -  13

 14611برلم       21111121، تارٌخ :  5117  2111/7/11 -ٌش  جفاروق هنداوى دمحم درو -  14

 2531برلم       21111121، تارٌخ :  5132  2116/  1/  11 -اشرف دمحم مصلحً زٌن الدٌن  ج  -  15

 13252برلم       21111121، تارٌخ :  5122  2112/1/14 -موسى صبحى محمود موسى  ج -  16

 2131برلم       21111121، تارٌخ :  5135  2117/  6/  2 -نً  ج عباس حسن عباس الشمو -  17

 2571برلم       21111124، تارٌخ :  5167هدي مشحوت ابراهٌم خلٌل  تجدٌد السجل   -  12

 2571برلم       21111124، تارٌخ :  5162هدي مشحوت ابراهٌم خلٌل  تجدٌد السجل   -  11

 2571برلم       21111124، تارٌخ :  5161تجدٌد السجل  هدي مشحوت ابراهٌم خلٌل   -  111

 2571برلم       21111124، تارٌخ :  5171هدي مشحوت ابراهٌم خلٌل  تجدٌد السجل   -  111

 4213برلم       21111124، تارٌخ :  5151  2124/ 7/  24دمحم حسٌن دمحم شاهٌن  التجدٌد التالى فى  -  112

 5222برلم       21111124، تارٌخ :  5174  2115/  11/  13 -حسن اسماعٌل  ج نادٌة اسماعٌل  -  113

 5222برلم       21111124، تارٌخ :  5175  2111/  11/  12 -نادٌة اسماعٌل حسن اسماعٌل  ج  -  114

 5222برلم       21111124، تارٌخ :  5176  2115/  11/  11 -نادٌة اسماعٌل حسن اسماعٌل  ج  -  115

 7421برلم       21111124، تارٌخ :  5171  2111/2/31 -مرفت مسعد عبد العزٌز البنا  ج -  116

 7421برلم       21111124، تارٌخ :  5172  2114/2/31 -مرفت مسعد عبد العزٌز البنا  ج -  117

 7421برلم       21111124، تارٌخ :  5173  2111/2/21 -مرفت مسعد عبد العزٌز البنا  ج -  112

    21111124، تارٌخ :  5153  2111/12/1 -رافت السٌد مصطفى الملٌجى ) الملٌجى للرحالت ونمل عماله (  ج -  111

 15114برلم   

 14312برلم       21111124تارٌخ :  ، 5164  2111/3/4 -دمحم سامى ابراهٌم حمام  ج -  111

 14147برلم       21111124، تارٌخ :  5151  2111/11/27 -حسام الدٌن انور السٌد احمد الشٌخ  ج -  111

 1227برلم       21111125، تارٌخ :  5121  2111/  6/  11 -دمحم عمر دمحم حسن جمعه  ج  -  112

 6442برلم       21111125، تارٌخ :  5113  2117/11/12 -منال حسن سعد دمحم الطباخ  ج -  113

 6442برلم       21111125، تارٌخ :  5114  2112/11/27 -منال حسن سعد دمحم الطباخ  ج -  114



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 6442برلم       21111125، تارٌخ :  5115  2117/11/16 -منال حسن سعد دمحم الطباخ  ج -  115

 5154  2111/  3/  7-صبح / عاٌدة عبدالوهاب محمود الجمال )الجمال لتجارة التماوى (  ج تم تعدٌل االسم التجارى لٌ -  116

 7131برلم       21111125، تارٌخ : 

 7131برلم       21111125، تارٌخ :  5154  2111/  3/  7-عاٌده عبد الوهاب محمود الجمال  ج  -  117

 15171برلم       21111125، تارٌخ :  5172  2124/ 12/  22التالى فى ٌحى محمود عبد المعز الفٌشاوى  التجدٌد  -  112

 1227برلم       21111125، تارٌخ :  5122  2112/  12/  15 -دمحم عمر دمحم حسن جمعه  ج  -  111

 4162برلم       21111125، تارٌخ :  5211ناهد نبوي دمحم حشاد  تجدٌد   -  121

 4162برلم       21111125، تارٌخ :  5211تجدٌد السجل   ناهد نبوي دمحم حشاد  -  121

 242برلم       21111126، تارٌخ :  5225  1111/11/25 -متحت عبد العظٌم دمحم غعنٌم  ج -  122

 242برلم       21111126، تارٌخ :  5226  2114/11/24 -متحت عبد العظٌم دمحم غعنٌم  ج -  123

 242برلم       21111126، تارٌخ :  5227  2111/11/23 -غعنٌم  ج متحت عبد العظٌم دمحم -  124

 242برلم       21111126، تارٌخ :  5222  2114/11/22 -متحت عبد العظٌم دمحم غعنٌم  ج -  125

 242برلم       21111126، تارٌخ :  5221  2111/11/21 -متحت عبد العظٌم دمحم غعنٌم  ج -  126

 15163برلم       21111126، تارٌخ :  5224  2111/11/21 -فظ الفٌشاوى  جحافظ شفٌك حا -  127

 1114برلم       21111126، تارٌخ :  5217  2121/ 6/ 15ماجده عبد الستار كورانً لٌنه  التجدٌد التالى فى   -  122

 13277 برلم      21111126، تارٌخ :  5211  2112/  1/  12 -دمحم سعٌد محمود صبح  ج  -  121

 11145برلم       21111126، تارٌخ :  5217  2121/ 6/  15هانى دمحم محمود ٌوسف  التجدٌد التالى فى  -  131

 3462برلم       21111127، تارٌخ :  5252  2113/ 1/  21الهام فتحى عبد هللا ابو محمود  ج  -  131

 3462برلم       21111127، تارٌخ :  5253  2112/  1/ 21الهام فتحى عبد هللا ابو محمود  ج  -  132

 3462برلم       21111127، تارٌخ :  5254  2113/ 1/  21الهام فتحى عبد هللا ابو محمود  ج  -  133

 3462برلم       21111127، تارٌخ :  5255  2112/ 1/ 21الهام فتحى عبد هللا ابو محمود  ج  -  134

 14473برلم       21111127، تارٌخ :  5231  2111/  4/  22 -اٌهاب صبحى موسى غانم  ج -  135

 2224برلم       21111127، تارٌخ :  5241  2112/  2/  7 -سمٌر حسن دمحم سعد الدٌن  ج -  136

 1712برلم       21111127، تارٌخ :  5251  2112/1/6 -بٌومً عبد هللا بٌومً علً  ج -  137

 14476برلم       21111127، تارٌخ :  5257  2111/4/21 -على صالح فتح هللا سالمه  ج -  132

 15122برلم       21111127، تارٌخ :  5252  2111/11/12 -وفاء فتحى صمر دمحم  ج -  131

 6227برلم       21111127، تارٌخ :  5234  2117/  2/  11 -منصور كرٌم شحات كرٌم  ج -  141

 6227برلم       21111127، تارٌخ :  5235  2112/  2/  11 -منصور كرٌم شحات كرٌم  ج -  141

 6227برلم       21111127، تارٌخ :  5236  2117/  2/  11 -منصور كرٌم شحات كرٌم  ج -  142



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13146برلم       21111127، تارٌخ :  5241  2112/  11/  21 -اٌمن دمحم عبدالعظٌم عسله  ج -  143

 4122برلم       21111122، تارٌخ :  5271  2114/ 7/ 12دمحم فرٌد دمحم الفرماوي  ج  -  144

 4122برلم       21111122، تارٌخ :  5221  2111/  7/  17دمحم فرٌد دمحم الفرماوي  ج  -  145

 4122   برلم    21111122، تارٌخ :  5221دمحم فرٌد دمحم الفرماوي  تجدٌد السجل   -  146

 4122برلم       21111122، تارٌخ :  5222دمحم فرٌد دمحم الفرماوي  تجدٌد السجل   -  147

 11516برلم       21111122، تارٌخ :  5272  2111/12/2 -فج النور محمود دمحم احمد جرٌدة  ج -  142

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

  ــــــــــــــــــــــ   

 

، تارٌخ :  4767  2117/  7 12 -شركة ورثة دمحمعبد هللا دروٌش السبكى ) منى مبرون فرج مبرون مبرون وشركاها(  ج  -  1

 12764برلم       21111113

 7217برلم       21111113، تارٌخ :  4765  2111/  5/  7 -شركه اٌهاب صالح فرج العجمً وشركاه  ج  -  2

    21111111، تارٌخ :  4227ون سمٌحه دمحم السما ومحمود شاكر الفٌشاوي وحامد شاكر الفٌشاوي    شركه الفٌشاوي ف -  3

 3712برلم   

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  شركة الفٌشاوى فون ) محمود شاكر راغب الفٌشاوى وحامد شاكر راغب الفٌشاوى (     -  4

 3712برلم       21111111، تارٌخ :  4227

،  4222  2123/ 12/ 14شركه الفٌشاوي فون سمٌحه دمحم السما ومحمود شاكر الفٌشاوي وحامد شاكر الفٌشاوي  ج فى  -  5

 3712برلم       21111111تارٌخ : 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  شركة الفٌشاوى فون ) محمود شاكر راغب الفٌشاوى وحامد شاكر راغب الفٌشاوى (  ج فى  -  6

 3712برلم       21111111، تارٌخ :  4222  2123 /12/ 14

 14511برلم       21111114، تارٌخ :  4167  2111/  6/  2 -شركة ولٌد سعٌد متولى فرج وشرٌكه  ج  -  7

 12264برلم       21111111، تارٌخ :  5163  2117/1/5 -شركه محمود مصطفى على محارٌك وشرٌكه  ج -  2

 525برلم       21111121، تارٌخ :  5112  2111/11/25 -الجزار و شركاه  جشركة دمحم جالل  -  1

برلم       21111121، تارٌخ :  5112  2111/11/25 -الشركه المصرٌه الحدٌثه للمنتجات الغذ ائٌه ) نٌو كورسال (  ج -  11

525 

 525برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2111/6/26 -شركه دمحم جالل الجزار وشركاه  ج -  11

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة راضى حسٌن نصر ومحمود عبدالمرضى حسٌن نصر ودمحم عبدالمرضى حسٌن نصر  -  12

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5136وشرٌكهم وسمتها كاماج لالستٌراد والتصدٌر    

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5136شـركه كمال شفٌك سعود وشرٌكه     -  13

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5136شركه كمال شفٌك سعود وراضً حسٌن نصر وشرٌكهما     -  14



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111121، تارٌخ :  5136شركه راضً حسٌن نصر و محمود عبد المرضً حسٌن نصر و شرٌكهما     -  15

723 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه راضى حسٌن نصر ومحمود عبد المرضى حسٌن نصر ودمحم عبد المرضى حسٌن نصر  -  16

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5136و حسٌن راضى حسٌن نصر و شرٌكهم    

 عبد المرضى حسٌن نصر تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركة راضى حسٌن نصر ومحمود عبد المرضى حسٌن نصر ودمحم -  17

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5136وشرٌكهم    

/  2/  15 -شركة راضى حسٌن نصر ومحمود عبد المرضى حسٌن نصر ودمحم عبد الرضى حسٌن نصر وشرٌكهم  ج  -  12

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5137  2116

 723برلم       21111121، تارٌخ :  5137  2116/  2 / 15 -شركة كاماج لتصنٌع االسفنج  ج  -  11

 7551برلم       21111126، تارٌخ :  5223  2124/ 11/ 31شركه احمد سمٌر دمحم عٌاد و شرٌكه  التجدٌد التالى فى  -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

    21111112لصالح بنن بلوم مصر ، تارٌخ :  332سانٌتا للمنتجات االستهالكٌه ش م م  حافظه تدوٌن بٌانات للرهن رلم  -  1

 52222برلم   

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 


